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Woord vooraf

Hetonderzoekdatinditrapportbeschreven wordt,iseenvervolgopdeplanvormende
studie van DLO-Staring Centrum en Grontmij naar de toekomst voor denatuur in de
Gelderse Poort (Harms enRoos-Klein Lankhorst (red.), 1994).In dit vervolg isnaast
het Nederlandse ook het Duitse deel van de Gelderse Poort betrokken.
Het onderzoek is verricht in opdracht van bureau Ludger Baumann. Het vormt een
onderdeel vaneenhaalbaarheidsstudie voornatuurontwikkeling indegeheleGelderse
Poort,dieinopdrachtvandeProvincieGelderlandwordtuitgevoerddoorbureauLudger
Baumann in samenwerking met bureau Lanaplan.
Aan de zijde van DLO-Staring Centrum is de opzet van het project voorbereid door
W.B.Harms;projectleider wasH.P.Wolfert.Projectmedewerkers warenM.Kaagman
(GIS),W.C.Knol (fauna enplanevaluatie) enJ. Roos-Klein Lankhorst (GIS enplanevaluatie). Een vegetatiekundige inbreng is geleverd door J.G.M. Rademakers van
Grontmij Ruimtelijke Inrichting.
GedurendehetonderzoekisdiversemalenoverleggevoerdmetdepartnersaanDuitse
zijde.Eenbijdragedaaraanhebbengeleverd:L.Baumann,M.BaumannenR.Köpping
(bureau Ludger Baumann), K. van de Weyer en U. Schmitz (bureau Lanaplan), T.
Bäumen (Kreis Kleve),M.J.Dumont (Provincie Gelderland) enJ. Kruijshoop (LNOGelderland).

Samenvatting

AlsvervolgopeenplanvormendestudienaardetoekomstvoordenatuurindeGelderse
Poort,isinditonderzoekeenecologischeevaluatieuitgevoerdvaneenaantalgrensoverschrijdendeplanvariantenvoorhetgeheleGeldersePoortgebiedinDuitslandenNederland.
De evaluatie is uitgevoerd met het eerder ontwikkelde DGP-model, een beslissingsondersteunendmodelwaarindehuidigekennisovernatuurontwikkelingisgeïntegreerd
meteengeografisch informatiesysteem oprasterbasis,metgridsvan250x250m.Drie
modulenuithetmodelzijngebruikt:eenstandplaatsmodule,eenvegetiemoduleeneen
faunamodule. Deze modulen zijn in dit onderzoek enigermate aangepast om ook de
toetsing van het Duitse deel van de Gelderse Poort mogelijk te maken.
Erzijndrieplanvarianteningevoerd,waarindoorbureauLudgerBaumannaangeleverde
plannen voor het Duitse deel van het plangebied, zijn samengevoegd met al eerder
ontwikkelde plannen voorhetNederlandse deel.Naasteennulvariant, diehethuidige
beleid weerspiegelt, zijn een natuurontwikkehngplan voor de middellange termijn
(planvariant 1)eneennatuurstreefbeeld voordelangetermijn(planvariant2)ingevoerd.
Omdeplanvariantenmethetmodeltekunnentoetsenzijnzevertaaldnaarnatuurdoeltypen en gewenste inrichtingsmaatregelen.
Natoetsing opecologische uitvoerbaarheid, isdeontwikkeling vandevegetatiein de
verschillende planvarianten gesimuleerd. Vervolgens is de oppervlakte geschikt
leefgebied voor 15geselecteerdediergroepen daarvan afgeleid. Indebeschrijving van
de resultaten wordt vooral aandacht geschonken aan de te verwachten ontwikkeling
na 30jaar voor deNulvariant enPlanvariant 1,en na 100jaar voor Planvariant 2,in
vergelijking tot deuitgangssituatie. Devegetatie-ontwikkeling is samengevat in tabel
14, de ontwikkeling van geschikte leefgebieden voor de diergroepen in tabel 15.
Deresultatenvandesimulatiemoetennietgezienwordenalsnauwkeurigevoorspelling
vaneentoekomstigesituatie;daarvoorisdehuidigekennisontoereikend.Deresultaten
zijnvooralbedoeldalseenindicatievanglobaalteverwachtenontwikkelingenentrends,
voor onderlinge vergelijking van de verschillende planvarianten.
Zoweldelandschappelijke verschillenalsdeverschillentussengeplandeontwikkelingen
in het Duitse en het Nederlandse deel van de Gelderse Poort leiden tot duidelijke
verschilleninontwikkelingvanvegetatieenfauna.Demeerwaardevan samenvoeging
van de natuurontwikkelingsplannen aan beide zijden van de grens is dan ook vooral
dat ze elkaar aanvullen waardoor er in het gebied als geheel grotere kansen kunnen
ontstaan voor een ruimer spectrum aan soorten.
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1 Inleiding

Doelvanditonderzoek waseenecologische evaluatievaneen aantal grensoverschrijdendeplanvarianten voorhetgehelegebied vandeGeldersePoortmetbehulpvanhet
eerder ontwikkelde DGP-model, ten behoeve van een keuze voor één uiteindelijke
inrichtingsvariant.
HetNederlandsedeelvandeGeldersePoort(Fig.1)isinhetNatuurbeleidsplan (1990)
en in de Nadere Uitwerking Rivierengebied (1991) van de Vierde Nota over de
Ruimtelijke Ordening, aangewezen als één van de gebieden waar door natuurontwikkelingeenomvangrijknatuurgebiedmoetontstaan.Omde toekomstmogelijkheden
voor de natuur in de Gelderse Poort te verkennen heeft DLO-Staring Centrum in
samenwerkingmetGrontmijRuimtelijkeInrichtingeenplanvormendonderzoekverricht
(Harms enRoos-Klein Lankhorst (red.), 1994).Daarin is alleen hetNederlandse deel
van de Gelderse poort bestudeerd.
Aangezienerookbehoefte ontstondhetDuitsedeelvandeGeldersePoortinhetonderzoek te betrekken heeft de Provincie Gelderland daarna opdracht gegeven voor het
uitvoeren vaneenhaalbaarheidsstudie voornatuurontwikkeling indegeheleGelderse
Poort. Deze studie wordt uitgevoerd door bureau Ludger Baumann in samenwerking
metbureau Lanaplan (Baumann et al,i.V.).Een onderdeel daarvan iseen ecologische
evaluatie van de door deze bureau's ontworpen planvarianten voor het Duitse deel,
in combinatie met de ontwikkelingsvisie voor het Nederlandse deel (Grontmij, i.v),
zoalsdiedoorGrontmijRuimtelijkeInrichtingwordtopgesteldopbasisvanderesulaten
vanHarmsenRoos-KleinLankhorst(red.).Dezeevaluatiezouopeenzelfde wijzeuitgevoerdmoetenwordenalseerdervoorhetNederlandsdeelenisvanwegedeaanwezige
kennis en het eerder ontwikkelde DGP-model, door bureau Baumann uitbesteed aan
DLO-Staring Centrum. Het onderzoek voor deze evaluatie wordt beschreven in dit
rapport, en vormt daarmee een achtergronddocument bij de afzonderlijke publicatie
van de resulaten van de haalbaarheidsstudie.
HetDGP-modeliseenbeslissings-ondersteunend modelwaarindehuidigekennisover
natuurontwikkelingisgeïntegreerdmeteengeografisch informatiesysteem oprasterbasis.
HetDGP-modelisafgeleid (HarmsenRoos-KleinLankhorst(eindred.), 1994)vanhet
COR-model, ontwikkeld voor de Centrale Open Ruimte in Nederland (Harms et al,
1991;Roos-KleinLankhorst, 1991).Metditmodelisdevegetatieontwikkeling na10,
30en100jaartesimulerenenzijnpotentiëleleefgebieden enverbreidingsmogelijkheden
voor een groot aantal diersoorten af te leiden.
De evaluatie van de planvarianten met behulp van dit model is in een aantal fasen
uitgevoerd.
1 Allereerst was het nodig de inventarisatie van gebiedsdekkende gegevens over
abiotische aspecten van standplaatsen, vegetatiestructuur enbedreigde diersoorten
in hetDuitse deel af te stemmen opdie van het Nederlandse deel.Hetzelfde gold
voordevoordeplanvariantenteformuleren natuurdoeltypen,beheer-enontwikke-
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lingsmaaregelen voor het Duitse gebied.
2 Daarna moest met de aangeleverde informatie het model aangepast en uitgebreid
worden, met betrekking tot de standplaats- en vegetatietypologieën, en eisen die
diersoorten stellen aan hun leefgebied.
3 Dederdefase bestonduithetdraaien vanhetprogramma enhetgenereren vanhet
gewenste kaartmateriaal.
4 Devierdefase tenslotte wasdebeschrijving vanderesultaten, indevormvaneen
vergelijking van de verschillende varianten in termen van veranderingen van de
vegetatie en oppervlakte geschikt leefgebied van diergroepen. Een waardering in
termen van bijvoorbeeld internationale betekenis of zeldzaamheid is niet in de
beschrijving opgenomen.
Dezefasering isterugtevindenindeopbouwvanhetrapport.Nadezeinleidngwordt
in hoofdstuk 2 de ecologische modellering besproken, met aandacht voor het model
zelf, de standplaatsmodule, de vegetatiemodule en de faunamodule. De invoer van
planvarianten wordt besproken in hoofstuk 3.Evaluatie van de ecologische gevolgen
vandemaatregelen dieindezeplanvariantenzijn verwerkt,voordevegetatieen fauna
inhetgebiedwordtgegeveninhoofdstuk 4.Inhoofdstuk 5tenslottewordendeontwikkelingsmogelijkheden vanhetNederlandseenDuitsegebiedsdeelvergelekenenwordt
bezienwatdevoordelenzijnvaneengrensoverschrijdend zogenaamd 'Gesamtconzept'.
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2 De ecologische modellering

Indithoofdstuk wordteenbeschrijving gegevenvanhetmodelwaarmeedeopgestelde
planvarianten zijn getoetst op hun realiseerbaarheid en op de gevolgen die elke
planvariant zalhebben voordenatuur.Hetmodel isgebaseerd opeen computermodel
datdoorDLO-StaringCentrumisontwikkeldineeneerderonderzoek(hetCOR-model,
in:Harmsetal., 1991).NaaanpassingisditmodeleerstalleeninhetNederlandsedeel
van de Gelderse Poort toegepast. Over deze aanpassing en de inhoud van het DGPmodel is in het hoofdrapport van het Gelderse Poort project (Harms en Roos Klein
Lankhorst(eindred.),1994)uitgebreidverslaggedaan.Ineenvolgendestapishetmodel
enigermate aangepast om ook de toetsing van het Duitse deel van de Gelderse Poort
mogelijk temaken.In devolgendebeschrijving vanhetmodelissteedsper onderdeel
aangegeven wat veranderd is ten behoeve van het Duitse deel.

2.1 Struktuur en werking van het DGP-model
2.1.1 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 voor natuurontwikkeling, uitgedrukt in een fysiotooptypologie;metdemodulewordentevensdenatuurontwikkelingsplannen getoetstop
hun ecologische realiseerbaarheid.
2 Devegetatiemoduleomvatdeactuelevegetatiegegevens enkennisovervegetatieontwikkelingsmogelijkheden, uitgedrukt in een vegetatietypologie en vegetatiereeksen; met deze module wordt de vegetatie-ontwikkeling gesimuleerd.
3 Defaunamoduleomvatdeactueleverspreidingsgegevensenkennisoverdehabitateisen van een groot aantal diergroepen; met deze module worden de potentiële
leefgebieden ente 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.
Inparagraaf 2.1.4enfiguur 2wordt aangegeven hoedemodulen zijn toegepast inhet
Gelderse Poort Project. Daarvoor is enige toelichting nodig over de wijze waarop de
te toetsen plannen in het model worden ingevoerd.
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2.1.2 Natuurdoelen
Voordat een plan met het model kan worden getoetst moet het worden omgezet in
zogenoemde natuurdoelen. Deze vormen als het ware de 'interface' tussen het model
endetetoetsen planvarianten: eentypologie voorde soorten natuur die indeplannen
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
Hetaccentkanverschillen.Inhetenenatuurdoeltype wordtmeerhetaccent gelegd op
destandplaats(bijvoorbeeld: nevengeul,levendrivierduin),ineenandernatuurdoelligt
hetaccentopeenbepaaldsoortvegetatie(bijvoorbeeld kwelgrasland),ofeentypebeheer
(bijv.jaarrond begraasd).Ookkanhetnatuurdoel vooralgerichtzijn opbepaaldediergroepen (bijv. weidevogelgebied). Door toch alle eigenschappen expliciet aan het
natuurdoel toe te kennen, is een verbinding gelegd tussen het doel enerzijds en de
verschillende modulenvanhetmodelanderzijds. Doorwederzijdse afstemming wordt
ervoor gezorgd dat enerzijds geen onmogelijke natuurdoelen worden voorgesteld, en
dat anderzijds de bandbreedte van het model aansluit op de wensen. In aanhangsel 1
zijn de natuurdoeltypen met hun eigenschappen beschreven. Hieronder volgt een
overzicht van deonderscheiden natuurdoelen, metaanpassingen voorhet Duitsedeel.
Tabel 1 De

DGP-natuurdoelen

Spontane bos- en moerasgebieden
n i l nevengeul met spontaan bos
nl2 ondiep water met spontaan bos/moeras

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 met oevervegetatie (g)
n43 kwelgrasland

Begeleide bosontwikkeling
n50 aangeplant bos

Natuurgericht agrarisch beheer
n44 bloemrijk grasland (evt. met heggen)
n45 open extensief weide- en akkergebied
n46 extensief weide- en akkergebied (met
heggen) (t)
n48 weide- en akkergebied met heggenaanplant (t)

Struktuurrijke parklandschappen
n21 water met struktuurrijke oevervegetatie
n22 reliëf- en waterrijk begraasd parklandschap
n23 begraasd parklandschap (g)
((g)=gewijzigd, (t)=toegvoegd t.b.v. het Duitse deel)

2.1.3 Maatregelen
Voor hetNederlandse deelvan deGelderse Poort zijn twee typen maatregelen onderscheiden: maatregelen voor de verandering van de rivierdynamiek, waarmee per
uiterwaard extra sturing kan worden gegeven aan de natuurontwikkeling en inrichtingsmaatregelen,waarmeedestandplaatsterplekkekanwordenveranderd indiendit
18

nodig is om een bepaald natuurdoel te realiseren. Voor het Duitse deel spelen de
verschillen in rivierdynamiek een veel minder belangrijke rol. Daarom is dit in het
Duitse deel gecombineerd met de inrichtingsmaatregelen .
De 'dynamiekmaatregelen' moetenopeenapartekaartwordeningevoerd.Debenodigde
inrichtingsmaatregelenwordendaarentegendoorhetmodelopkaartaangereiktalsblijkt
datdenatuurdoelen nietterealiserenzijn opdehuidige standplaats.Deplannenmaker
kanopgrondhiervanbeslissen ofdieinrichtingsmaatregelen ookwenselijk zijn ofdat
het natuurdoel beter kan worden aangepast. Opdemaatregelen en de gevolgen ervan
voor de standplaats wordt in paragraaf 2.2.4 nader ingegaan.

2.1.4 Toepassing van de modulen in het DGP-project
Destandplaatsmoduleistoegepastomdeontwikkelingsrichtingen endeplanvarianten
tetoetsenophunecologischerealiseerbaarheid. Hiertoezijn deplanvarianten vertaald
in natuurdoelen. Daarna zijn ze ingevoerd in de vorm van gridkaarten (celgrootte
250x250m).Eerstisperplanvariant defysiotopenkaart vergeleken metdenatuurdoelenkaart. Tijdens dezevergelijking wordt metde in de standplaatsmodule opgeslagen
kennistabellen, nagegaan of de voorgestelde natuurdoelen opde aangegeven lokaties
te realiseren zijn, of dat eerst inrichtingsmaatregelen zoals afgraving nodig zijn. Op
grond hiervan is door de plannenmakers bepaald waar welke inrichtingsmaatregelen
gewenstzijnenwaardeplannenmoestenwordenbijgesteld. Tenslotteisdeuitvoering
vandezeinrichtingsmaatregelengesimuleerddoordefysiotopenkaart (langsautomatische
weg)aantepassen.Deresulterende 'startfysiotopenkaart' (voorelkplanéén)biedtde
abiotische basis voor de simulatie van de vegetatie-ontwikkeling.
Vervolgensismetdevegetatiemodulevanelkeplanvariantdeteverwachtenvegetatieontwikkeling gesimuleerd, uitgaande van de actuele vegetatie en de potenties die eventueel 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.Doorvergelijking vanhetvoorgesteldebeheermetdehuidigevegetatieisper
gridcel berekend welk vegetatietype ontstaat na0 (na inrichting), 10,30en 100jaar.
Deze berekening gebeurt opbasis van vegetatiereeksen die voor elk typebeheer, per
fysiotoop eeninschattinggevenvandeontwikkelingvandevegetatiestruktuurinaantal
jaren.
Metdefaunamodulezijndaarnadepotentiëlehabitatsenteverwachtenpopulatiesvan
eengrootaantaldiergroepenbepaald,uitgaandevandegesimuleerdevegetatie-ontwikkeling na 0, 10,30 en 100jaar. Hiertoe is voor elke diergroep een inschatting gemaakt
van de geschiktheid van de onderscheiden vegetatie(struktuur)typen als voedsel- en
voortplantingsgebied. Ookisdebenodigdeoppervlakte (inaantalcellen)geschatvoor
verschillende populatiegroottes. Deze kennis is vertaald in kennistabellen en
computerbewerkingen, waarmee per diergroep de vegetatiekaarten zijn vertaald naar
potentiële habitats.Dete verwachten populatiegrootten zijn bepaald door berekening
van het aantal aaneengesloten, geschikte gridcellen.
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natuurontwikkelingsplan

vertaling naar grid-invoerkaarten

natuurdoelenkaart
STANDPLAATSMODULE
toetsing op ecologische
realiseerbaarheid
Aangepaste natuurdoelenkaart
Gewenste inrichtingsmaatregelen
VEGETATIEMODULE
simulatievande
vegetatie-ontwikkeling
Vegetatiekaarten
naO, 10,30en 100jaar

IHÖEE

FAUNAMODULE
simulatievanfauna ontwikkel

V/^
Faunakaarten
naO, 10,30en 100jaar

Fig.2DewerkingvanhetDGP-model
Door deresultaten onderling en met dehuidige situatie te vergelijken, is in te schatten:
— welke veranderingen er waar in de vegetatie worden verwacht bij realisering van
deverschillende planvarianten, uitgedrukt in aantallen gridcellen en/of percentages
van het plangebied;
— welke veranderingen erwaar worden verwacht inkwaliteit, kwantiteit en versnippering van de voortplantings- en voedselgebieden van de onderscheiden diersoorten,
ook in aantallen gridcellen en/of percentages van het plangebied.

2.2 De standplaatsmodule
De standplaatsmodule omvat de gegevens over de huidige abiotische kenmerken van
hetgebied enkennis overabiotische processen diedezekenmerken kunnen beïnvloeden.
Demodule levert deabiotische basis voor de simulatie van denatuurontwikkeling. Met
dezemoduleworden tevensdenoodzakelijke inrichtingsmaatregelen voorde 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
enluchtdie slechts veranderen doorklimatologische, geologische of geomorfologische
processen ofdoorinrichtingsmaatregelen. Dezeprimaire standplaatskenmerken zijn als
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conditionele factoren voor de vegetatieontwikkeling te beschouwen. De zogenaamde
secundairekenmerkenvandestandplaatshebbenbetrekkingopdeoperationelewerking
vanbodemkundigeprocessenenbeheer,enzijnmedeafhankelijk vandevegetatiezelf.
Veranderingvandezekenmerkenleidtniettotwijziging vaneenfysiotoop enisdaarom
meegenomen in de vegetatiereeksen. Het begrip standplaats wordt hier dus gebruikt
als synoniem van het begrip fysiotoop.
Veranderingvandeprimairestandplaatskenmerkenkansomsvanzelfplaatsvinden,maar
zalvaakgestuurdmoetenwordendoorhetnemenvanmaatregelen,bijvoorbeeld inhet
geval dat zich eerder irreversibele processen hebben voorgedaan of in het geval dat
de nieuwe standplaats in een kortere tijd gerealiseerd moet worden dan mogelijk zou
zijn langs geheel natuurlijke weg.
Ominzichttekrijgen indestandplaatskenmerken vanhetgebiedenomveranderingen
vanprimairestandplaatskenmerkentekunnenbewerkstelligenisopbasisvan differentiërendekenmerkeneenfysiotooptypologie opgesteld.Dezeisopgesteldinwisselwerking
met de kartering van de huidige fysiotopen. Daarbij is gebruik gemaakt van
literatuurgegevensenbestaandkaartmateriaal.Erisgeenaanvullendveldwerkverricht.
In paragraaf 2.2.1 wordt eerst ingegaan op de wijze waarop de fysiotooptypologie is
opgebouwd.Vervolgenswordendefysiotooptypen beschreveninparagraaf2.2.2.Daarna
wordtinparagraaf 2.2.3aangegevenhoedefysiotopenkaart vertaaldisnaarde daarbij
behorendegridkaart.Tenslottewordtinparagraaf 2.2.4aangegeven welkeinrichtingsmaatregelen in het model worden onderscheiden en hoe wordt omgegaan met te verwachten veranderingen vandefysiotopen ten gevolge vandie inrichtingsmaatregelen.

2.2.1 De fysiotooptypologie: differentiërende kenmerken
De fysiotooptypologie is opgezet volgens de indeling van Harms et al. (1991),
aangepastaandeomstandighedeninhetstudiegebiedenhetschaalniveauvandestudie.
Detypologiekenttweehiërarchischeniveau's.Opheteersteniveauzijndestandplaatsen
ingedeeldnaarwaterkwaliteit (figuur 3).Dezeindelingweerspiegeltdeinvloedvanhet
grootschaligereliëf opdewaterbeweging inhetgebied.Ophettweedeniveau worden
de gebieden die onderinvloed staan van een bepaald watertype verder onderverdeeld
naar rivierdynamiek of grondwaterstand en substraat. Met name voor het gebied van
deuiterwaardenisdefysiotooptypologie inbelangrijkemateuitgebreid:dezefysiotopen
krijgen in de hierna volgende tekst dan ook relatief meer aandacht.
waterkwaliteit
eerste niveau

rheoclien

atmoclien

lithoclien

tweede niveau

morfodynamiek
hydrodynamiek

grondwaterstand
substraat

substraat

Fig. 3Hiërarchische niveaus inde fysiotoop-typologie
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Indeling naar waterkwaliteit
Opheteerste niveau zijn drietypen waterkwaliteit onderscheiden. Dezewatertypen zijn
te omschrijven door het gehalte aan opgeloste en meegevoerde stoffen:
Wr
rheoclien of rivierwaterachtig water
Wl
lithoclien of grondwaterachtig water
Wa atmoclien of regenwaterachtig water
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).Inzijn meestuitgesproken vormisrheoclien watertroebel,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 isdaarom debedijking: allebuitendijks 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 ishoog.Hetlithocliene waterbevatechter geen gesuspendeerde vaste stoffen. In zijn meest uitgesproken vorm is het lithocliene water helder,
basischenmatigvoedselrijk. Lithoclienedominantietreedtineengebied alsde Gelderse
Poort op indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
— vrijwel permanente aanvoer van slibloos waterdatlangetijd incontact 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).
— eenzodanig afvoerregime (ontwatering) datzowel devormingvan regenwaterlenzen
alstediepedoordringing vanhetneerslagwater indewortelzonetegen wordt gegaan.
De afvoer mag dus niet te klein (stagnatie), maar ook niet te groot (infiltratie)
worden.
Criteria voorhetaanwijzen vanhetinvloedsgebied vanlihoclien waterzijn 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.
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.
Rheoclien: indeling naar rivierdynamiek
De ontwikkeling van vegetatie in hetinvloedsgebied vanrheoclien water is afhankelijk
van de mate van rivierdynamiek. Daarbij kunnen morfodynamiek en hydrodynamiek
wordenonderscheiden (Knaapen &Rademakers, 1990).Morfodynamiek heeft betrekking
opdeinvloed van stromend water ofwind op substraat, vegetatie enfauna. Morfodyna-
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miekisrelevantinverbandmeterosieennieuwvormingvanstandplaatsen,maarbepaalt
ook de kenmerken van bestaande standplaatsen, bijvoorbeeld door het herhaaldelijk
wegspoelenvanplantenlangseenoeverofhetbedolvenrakenvanplantendoorstuivend
zand. Hydrodynamiek omvat de hydrologische beïnvloeding door overstromingen en
fluctuaties ingrondwaterstand, enbepaalt dusmetnamedekenmerken van bestaande
standplaatsen.Dedifferentiërende kenmerkenvoorindelingvanderheocliene fysiotopen
worden dus bepaald door de aard en de mate van morfo- en hydrodynamiek.
Naar de aard van het proces zijn indeuiterwaarden van de Gelderse Poort tweeprocessen van morfodynamiek onderscheiden:
— fluviatiele processen;
— eolische processen.
Fluviatieleprocessen zijn erosieenafzetting vanmateriaaldoor stromend rivierwater.
Eolischprocessenomvattenhettransportvanmateriaaldoordewind.Hetresultaatvan
dezeprocessenisdevormingvanfluviatiel eneolischreliëf.Omgekeerdkanhetreliëf
daarom een criterium zijn voor het onderscheiden van fluviatiel of eolisch bepaalde
fysiotooptypen. Heteolischreliëfisteonderscheidenvanfluviatielreliëfdoordegrotere
hoogteverschillen opkorteafstand eneenmeerchaotischereliëfpatroon. Eolischreliëf
komtvoorlangsderivierstranden vandeWaal,waargedurendeperiodenmeteenlage
waterstand en harde wind veel zand kan verstuiven. Het overige deel van de
uiterwaarden is geheel fluviatiel van aard.
Eendifferentiatie naardematevanmorfodynamiek isgemaaktopbasisvanhetsubstraat
endematevanmeestromingvanwatergedurendeoverstromingen.Naarmatedetextuur
van het substraat grover is, is het milieu dynamischer. Onderscheiden zijn:
— grof zand
— lichte zavel
— zware zavel en lichte klei
Grof zand wordt afgezet inendirect langs derivier, waar de stroomsnelheden endus
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
verminderd. Vegetaties kunnen hier geheel bedolven raken onder het zand. In derest
vandeuiterwaardissprakevaneenzeergelijkmatige engeringesedimentatievan fijner
materiaal, zonder dat het reliëf daarbij noemenswaardig verandert.
Naarmatehetwaterineenuiterwaardtijdensoverstromingenharderstroomt,neemtook
de morfodynamiek toe. Onderscheiden zijn de volgende situaties:
— zeer zelden meestroming( < 2 dagen/jaar)
— vaak tot zelden meestroming(2-365 dagen/jaar)
— permanent meestroming( 365 dagen/jaar)
Deindelingisgebaseerd opeenschatting vandematevanmeestroming, gemaaktaan
de hand van de hoogte van kaden. Daarbij is er van uit gegaan dat meestroming pas
optreedtwanneerzoweleenbenedenstrooms alseenbovenstrooms gelegenkadeoverstroomd raakt.Het blijkt dat demeestebekade uiterwaarden slechts zeer zeldenmeestromen;erzijndanookmaardriesituatiesonderscheiden.Hetonderscheidismetname
van belang voor het fysiotooptype sträng: het proces van verlanding zal niet snel op
gang komen wanneer zich vaker meestroming voordoet.
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De mate van hydrodynamiek is onderscheiden op basis van overstromingsduur en
hoogteligging. Voor overstromingsduur zijn vier globale klassen onderscheiden:
— permanent(>365)
— 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 voor het Nederlandse deel gebaseerd op een overstromingsduurkaart, die vervaardigd is door
berekeningen van de overstromingsduur van bekade uiterwaarden met behulp van het
modelINUNDA (Duizendstra, 1992)tekoppelen aan een methode voorhet vervaardigen
vanoverstromingsduurkaartenmetbehulp van hetGISprogrammaARC/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
dehoogteligging verwacht was.Bovendien bleekernauwelijks ruimtelijke differentiatie
tezijn tussen deindeliteratuur welgebruikte overstromingsduurklassen50-150en 150365 dagen/jaar, zodat dezezijn samengevoegd. Voor het Duitse deel is een inschatting
gedaan volgens deze indeling.
Daarnaast zijn drie situaties onderscheiden meteenrelatief verschillende hoogteligging:
— hoog
— laag
— zeer laag
Een hoge ligging is karakteristiek voor de meeste natuurlijke terreinvormen in de
uiterwaard, die zijn onstaan door sedimentatie. Een lagere ligging is meestal ontstaan
door afticheling van terreinen; deze terreinen zijn echter nog geheel terrestrisch. Zeer
laag gelegen zijn de fysiotopen die zich kenmerken door de aanwezigheid van veel
water, zoalsde strangen/kleiputtenenzandwinplassen. Dehoogteligging is opgenomen
als differentiërend criterium naast deoverstromingsduur, omdifferentiatie aan te kunnen
brengen in uiterwaarden waar men op grond van de hoogteverschillen wel verschil in
overstromingsduur zouverwachten,maardienunognietaantreft doorde overheersende
invloed van een hoge bekading.
Wat betreft de mate van verbinding 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.
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. De indeling is als volgt:
— terrestrisch: nat, zand tot klei (voedselarm tot matig voedselrijk) of veen;
— aquatisch: ondiep water (matig voedselrijke strängen en kleiputten tot 2m diep)
Bij terrestrische situaties gaat het omterreinen diedoor de grotekweldruk voortdurend
een ondiepegrondwaterstand hebben,endaarmeegepaard eenbijzondere waterkwaliteit.
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Onderscheiden zijn een substraat van zand of klei en veen.De aquatische lithocliene
fysiotopen onderscheidenzichalleendoordeafwijkende waterkwaliteitvandeoverige
aquatischefysiotopen. Hetbetreft alleenondiepwater,waarlichtnogtotdebodemkan
doordringen. Voordedieperezandwinplassen iservanuitgegaandatdeze nauwelijks
door lithoclien water worden beïnvloed.
Atmocüen:indelingnaar substraat
De fysiotopen in het atmocliene invloedsgebied zijn in eerste instantie ingedeeld op
grond van de volgende klassen in grondwaterstand:
— vochtig
— nat tot vochtig
— nat
Deonderscheidenklassenkomenovereenmetklassegrenzen vandegemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand, dieeen goedeindruk geeft vandeconditionele werking vande
grondwaterstand: respectievelijk GVG>50 cm; GVG 20-50 cm en GVG <20 cm.
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Daarnaastiseenindelingnaarhet substraatgehanteerd, waarbij tevensterrestrischeen
aquatische fysiotooptypen zijn onderscheiden:
— terrestrisch, zand
— terrestrisch, zavel tot zware klei
— aquatisch, ondiep water
— aquatisch, diep water
Bij zand is sprake van voedselarmuitgangsmateriaal, terwijl bij zavel en klei deuitgangssituatievoedselrijk is.Bijdeaquatischefysiotooptypen isdediepteVanhetwater
relevant: bij een waterdiepte van ca. 2 mkan licht nog op de bodem doordringen en
is er sprake van voortdurend opwoeien van bodemmateriaal.

2.2.2 Beschrijving van de fysiotooptypen
Defysiotooptypen zijn opgebouwdopgrondvanverschillendedifferentiërende kenmerken,dieindevorigeparagraaf zijn behandeld.Intabel2wordenperfysiotooptype de
belangrijkstedifferentiërende kenmerkenaangegeven.Daarnavolgteenkortebeschrijving van de fysiotooptypen met hun codering, gegroepeerd naar waterkwaliteit
(g=gewijzigd tenbehoevevanDuitsedeel;t=toegevoegdtenbehoevevanDuitsedeel).
Fysiotooptypen met duidelijke beïnvloedingdoorrheoclienwater(Wr)
fOl Zomerbed enstrand (g):permanent stromend water, grind engrof zand.Behalve hetzomerbedvan
derivierenisookhetrivierstrandtotditfysiotooptype gerekend.Hetfysiotooptype kenmerktzichdoor
het voorkomen vaneenkaal substraat (zonderbegroeiing) inverband met waterstroming en golfslag.
f02 Nevengeul enaanwas(g):vaaktot vrij vaak overstroomd endan direct meestromend, grind engrof
tot fijn zand. Komtnu slechts voor in de aanwas ten oosten van Emmerik. Ooknieuw aan te leggen
nevengeulen wordentotditfysiotooptype gerekend.Waterstroming isminderdaninderivier, terwijl
een groot deel van het fysiotoop niet onderhevig is aan golfslag.
f03 Oeverwalenrivierduin:zeldenoverstroomdendandirectmeestromend,fijnzandtotlichtezavel,met
atmoclienetendens.Hetgaatinhetalgemeenomhooggelegenterreinendirectlangsderivier,diegekenmerkt worden door afzetting van vrij grotehoeveelheden zand of lichtezavelbij overstromingen. Bij
droogvallen kan het zand gaan stuiven. Door hun hoge ligging worden de terreinen relatief weinig
beïnvloeddoorrheoclienwater.EenvoorbeeldzijndeoeverwalenderivierduinenindeMillingerwaard.
f05 Uiterwaardwelving: zelden overstroomd en dan direct mestromend, zavel tot lichte klei. Dit zijn de
hogergelegendelenvandeuiterwaard,waardemorfodynamieknietmeerzogrootisalsopdeoeverwal.
Vaak hebben deze delen noghun oorspronkelijke golvendereliëf.
f06 Onbekadeuiterwaardvlakte:vrijzeldenoverstroomdendandirectmeestromend,zaveltotlichteklei.
Dit zijn de lager gelegen delen van onbekade uiterwaarden. Vaak is het terrein afgeticheld en
geëgaliseerd.
f07 Gedeeltelijkbekadeuiterwaardvlakte:vrijzeldenoverstroomd,maarslechtszeerzeldenmeestromend,
zaveltotlichteklei.Ditzijn delagergelegendelen vandeuiterwaard. Vaakishetterrein afgeticheld
en geëgaliseerd. Het fysiotooptype onderscheidt zich van fysiotooptype f06 door de ligging in hoog
bekadeuiterwaarden,waarvandesluizenindezomerkadeinhetalgemeendegehelewinteropenzijn,
zoals deGendtse waard.
f08 Geheelbekadeuiterwaardvlakte (hoogoflaagbekaad):zeldenoverstroomd envaaktotzeerzelden
meestromend, afhankelijk vande ligging ineenhoog of laagbekade uiterwaard, zavel totlichteklei,
metatmoclienetendens.Meestallagergelegendelenvandeuiterwaard.Hetfysiotooptype onderscheidt
zichvan fysiotooptype f07 doordat hetminderfrequent overstroomd. Oorzaak van dit verschil iseen
anderbeleidvoorhetopenenvandesluizenindezomerkade.Desluizenstaanhiernietdehelewinter
open, zodat deterreinen relatief weinig beïnvloed worden doorrheoclien water en er een atmocliene
tendensontstaat.Indehuidige situatiekomtditfysiotooptype bijvoorbeeld voorindeDoornenburgse
buitenpolder.
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f09 Onbekade,gedeeltelijk bekade oflaagbekadestrang/kleiput:vaaktotvrij vaakoverstroomd, envaak
tot zelden meestromend, zavel tot lichte klei. Dit is het laagst gelegen fysiotooptype in de uiterwaard.
Zowel permanent ondiep open water, moerassig gebied als een complex van kleiputten worden hiertoe
gerekend. Een voorbeeld is het terrein langs de dijk bij de Gendtse Waard.
f10 Hoogbekade strang/kleiput:zelden overstroomd, en slechts zeerzelden meestromend, zavel tot lichte
klei, en een atmocliene tendens.Eveneens het laagst gelegen fysiotooptype in deuiterwaard met zowel
permanentondiepopenwater,moerassiggebied alseencomplexvankleiputten.Hetfysiotooptype onderscheidt zich van fysiotooptype f09 door de ligging in uiterwaarden die als geheel niet vaker dan zelden
overstromen vanwege het feit dat de sluizen niet de gehele winter open staan, èn die door de hoge kade
slechtszeerzeldenmeestromen. Hierdoorwordthetfysiotooptype relatief weinigbeïnvloed doorrheoclien
water en kan verlanding optreden. Dit fysiotooptype komt onder andere voor bij de Oude Waal.
f11 Open zandwinplas: permanent diep water, permanent in verbinding met de rivier, grof tot fijn zand.
Dit zijn zandwinplassen die zelfs bij lage waterstanden (nog) in verbinding staan met de rivier.
f12 Geslotenzandwinplas:permanent diepwater,vaaktotzelden inverbindingmetderivier,metlithocliene
tendens. Dit zijn zandwinplassen die slechtstijdens overstroming van deuiterwaard inverbinding staan
met de rivier.

Fysiotooptypenmet atmocliene tendens (Wa)
f13 Stroomrug: matig voedselrijk, vochtig, zavel tot lichte klei.Dit zijn relatief hooggelegen terreinen met
eenGtVIof VII.Inhet GeldersePoortgebied isditeenvrijvaakvoorkomend fysiotooptype, niet alleen
in situaties waar het gaat om de oudere oeverwallen die sinds de bedijking niet meer als zodanig
functioneren, zoalstenzuiden van Ooij,maar ookbijvoorbeeld invrijwel hetgehele Rijnstrangengebied.
f14 Natte zandige laagte: voedselarm, nat zand tot zavel. Dit fysiotooptype is ontstaan door afgraving,
waarbij allekleitotopdezandigeondergrond isweggehaald, enwaarafwerking vanhetterrein achterwegeis gebleven. Het zijn reliëfrijke terreinen waarin Gt Ien IIin delagere delen veelvuldig voorkomen.
In de huidige situatie komt dit fysiotooptype slechts voor bij een vroeger ontkleid terrein ten oosten
van het Erfkamerlingschap.
f15 Vochtige kom: matig voedselrijk, nat tot vochtig, zavel tot zware klei. Dit zijn de relatief laaggelegen
terreinen met een Gt III 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 Natte kom: matig voedselrijk, nat, lichte tot zware klei. Dit zijn de laagst gelegen terreinen met een
Gt I of n. 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 Geïsoleerde 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/wetering(g):matig voedselrijk ondiepwater, zaveltotlichteklei.Dit zijn
strängendieniet zijn uitgegraven, complexen van kleiputten waardeklei niettot opde zandondergrond
is weggegraven en weteringen met in de winterperiode langzaam stromend water. Voorbeeld van een
strang/kleiput is de voor een deel uitgegraven Ooyse Graaf, en in Duitsland van een wetering de
Bossewässerung.
f22 Drogezandrug (t):matigvoedselrijk, vochtig,groftotfijn zand.Fysiotooptypeomvat dehoogst gelegen
terreineninhet rivierterrassenlandschap, ontstaan doorverstuivingvan rivierzanden. Komtonder andere
voor bij Zyfflich.
f23 Rivierterras (t): matig voedselrijk, vochtig, zavel tot klei. Fysiotooptype omvat hooggelegen oude
rivierkleigronden van het rivierterrassenlandschap, die niet bedekt zijn doorjongere rivierklei. Komen
voornamelijk voor in de Düffel.

Fysiotooptypen beïnvloeddoor lithoclien water(Wl)
f19 Kwelstrang/kwelkleiput:atmoclien meteen sterkelithoclienetendens,matigvoedselrijk ondiep water,
zand tot zavel. Hier gaat het om strängen en complexen van kleiputten waar de klei 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.
f20 Laagveen (t): matig voedselrijk, nat, veen. Komt voor in het Kranenburgerbroek.
f21 Kwelzone: matig voedselrijk, 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
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II.Bijkwelindehellingvoetkunnenbronnenvoorkomen.Eenduidelijkekwelzonekomtindehuidige
situatie alleen voor bij dehellingvoet van de stuwwal van Nijmegen.

(Herschikking van de fysiotooptypologie gedurende het onderzoek heeft ertoe geleid
dat in de definitieve lijst van fysiotooptypen nummer 04 niet meer is ingevuld.)

2.2.3 Vertaling van de fysiotopenkaart naar gridkaart
Defysiotopen zijnafgeleidvantopografischekaarten,bodemkaarten, geomorfologische
kaartenenuiterwaardenkaarten,schaal1:50.000.Voordewerkwijzedieisgevolgdvoor
hetNederlandsedeelwordtverwezen(HarmsenRoos-KleinLankhorst(eindred.),1994),
voorhet Duitsedeelnaardepublicatie vanderesultaten vande haalbaarheidsstudie.
De fysiotopenkaart is zowel voor het Nederlandse als het Duitse deel met de hand
ingetekendopeentopografische ondergrond 1:50.000.Dezekaartisvervolgensvertaald
naareen gridkaart meteen grid van250x 250m.Gridcellen van dezegrootte sluiten
aanbij debasicmappingunit vandebodemkaart.Bij deinvoerisdominantie visueel
bepaald. De volgende werkregels zijn daarbij gevolgd:
— Meestalzijndominantefysiotopen (>50%)aangridcellentoegewezen;somsisdaar
bewust van afgeweken om over/onderdimensionering van aan elkaar grenzende
fysiotopen tevoorkomen.Erisgestreefd naareenevenredigeenlogischeverdeling
vandefysiotopen overdegridcellendoorhetpatroonvandemetdehandgekarteerde fysiotopen zo goed als mogelijk op de gridkaart tot uitdrukking te brengen.
— Daarbij is er op gelet dat de rivieren op de gridkaart doorlopen.
— Erisopgeletdatinallegevallendekleine,zeldzamerefysiotopen zoalsdekolken
(f03, f06,f16enf21) aangridswerdentoegewezen,ookalwarenzenietdominant
enbevondenzezichbijvoorbeeld opscheidingentussengridcellen.Getrachtisom
zenietalte sterkteoverdimensioneren door zeaan eendeelvandecellen waarin
zevoorkomen toetewijzen.Tochzalervanenigeoverdimensionering welsprake
zijn.
— Bijhetkarterenvansmalledoorlopendefysiotopen zoalsdegeuleninonderandere
de Rijnstrangen en de Düffel is geprobeerd om deze ook in de gridkaart te laten
doorlopen.Daardoorisersprakevanoverdimensionering vandezefysiotopen (f18,
f19).

2.2.4 De maatregelen en hun gevolgen
In deze paragraaf wordt ingegaan opde maatregelen die inhet model worden onderscheiden enhoewordt omgegaan mette verwachten veranderingen vande fysiotopen
ten gevolge van die inrichtingsmaatregelen. In het Nederlandse deel is onderscheid
gemaakt in:
— maatregelen om derivierdynamiekte veranderen, en
— inrichtingsmaatregelen voor het veranderen van de standplaats via afgraven of
verhogen van de grondwaterstand.
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In het Duitse model zijn geen aparte maatregelen onderscheiden voor de verandering
van de rivierdynamiek, maar isdit gecombineerd met deoverige inrichtingsmaatregelen.
Dit omdat in hetDuitse deel verschillen in rivierdynamiek een veel minder belangrijke
rol spelen in relatie tot natuurontwikkeling. Voor de bespreking van de aparte
maatregelen voor rivierdynamiek wordt verwezen naarHarms enRoos-Klein Lankhorst
(eindred., 1994). Hier beperken we ons tot de bespreking van de overige in het model
onderscheiden inrichtingsmaatregelen ende aanpassingen daarvan voor hetDuitse deel.
Deinrichtingsmaatregelen kunnenwordentoegepast omdestandplaatsfactoren terplaatse
geschikt te maken voor het realiseren van de natuurdoelen. Door vergelijking van de
natuurdoelenkaart met defysiotopenkaart, worden debenodigde 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 ommeer sturing tegeven aandevegetatie-ontwikkeling. De inrichtingenkaart
endenatuurdoelenkaart kan deplanner aanpassen met behulp van de GIS-programmatuur.
Vervolgens wordtdeuitvoering vandezeinrichtingsmaatregelen doorhetmodel gesimuleerd, waarbij de startfysiotopenkaart wordt gegenereerd, die deabiotische basis vormt
voor de natuurontwikkeling. Dit gebeurt met een matrix waarin per combinatie van
fysiotooptype eninrichtingsmaatregel hetfysiotooptype nauitvoering staat aangegeven.
Beide matrices zijn samengevat in tabel 3.
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 ervanuitgegaan dateen maatregel als verlagen
van de grondwaterstand niet wenselijk wordt geacht. Deze isdan ook niet inhet model
opgenomen.

30

Tabel 3 De DGP-inrichtingsmaatregelen met de natuurdoeltypen waarvoor ze zo nodig
(plaatselijk) moeten worden toegepast, en de resulterende fysiotooptypen.
Inrichtingsmaatregelen

Natuurdoeltypen

Resulterende fysiotopen

il

aanleg nevengeulen

n i l nevengeul metspontaan bos f02 nevengeul en aanwas

i2

bevorderen duinvorming

n31 levend

i3

graven van ondiepwater

nl2 ondiep water met spontaan
bosenmoeras
n21 water met struktuurrijke
oevervegetatie
n32 beheerd moeras-en
watergebied
n41 water met slikken en grazige
oevers

f09 laagbekade strang/kleiput
f10 hoogbekade strang/kleiput
f18 binnendijkse strang/kleiput

i4

graven vandiepe plas

nl3 dieper open watermet
natuurlijke oeverbegroeiing

fll open zandwinplas
f12 afgesloten zandwinplas
f17 binnend. zandwinplas

i5

eventueel afgraven en
verhogen rivierdynamiek(g)

nl4 dynamisch en waterrijk
spontaan bos (g)

f06 onbekade uiterwaardkom
f09 laagbekade strang/kleiput

i7

reliëfvolgend ontkleien

i6

verlagen maaiveld (niet
toegepast)

n22 reliëf- enwaterrijk begraasd
parklandschap
n42 nat (schraal) graslandmet
oevervegetatie (g)

f06
f07
f08
f14

i8

vernatten (buitendijks:
Ook toegepast indelenvan:
verlagen vankaden,
n23 begraasd parklandschap
binnendijks: verhogenvan den45 open ext.weide-en
grondwaterstand)
akkergebied

rivierduin

i9

bevorderen kwel dmv maai - n43 kwelgrasland
veldverlagingof
ilO bevorderen kwel
anderszins
geen inrichtingsmaatregelen:

f03 oeverwal en rivierduin

onbekade uiterwaardkom
laagbekade uiterwaardkom
geheelbekade uiterwaard
binnendijkse natte zandige
laagte
f16 binnendijkse natte kom

f21 kwelzone
f19 kwelstrang/kwelkleiput

nl5 spontaan bos (g)
n44 bloemrijk grasland (evt.met
heggen)
n46 ext. weide- en akkergebied
(met heggen)(t)
n48 weide- en akkergebiedmet
heggenaanplant (t)
n50 aangeplantbos

((g)=gewijzigd, (t)=toegvoegd t.b.v. hetDuitse deel)

2.3 De vegetatiemodule
Devegetatiemodulevormthetvegetatiekundige deelvanhetDGP-model.Dezeomvat
degegevensvandeactuelevegetatieendekennisoverdevegetatie-ontwikkelingsmogelijkheden indeGeldersePoort.Hiermeewordtdevegetatie-ontwikkeling gesimuleerd.
Metdezesimulatiewordengeendaadwerkelijkevoorspellingengedaanoverdevestiging
van plantesoorten; deresultaten geven inzicht indeverschillende soorten vegetaties
die indeplanvarianten teverwachten zijn bijhetvoorgestelde beheer.

31

In deze paragraaf wordt eerst een overzicht gegeven van de typologieën en de samenhang daartussen. Daarna wordt elke typologie en de toepassing ervan beschreven.

2.3.1 Overzicht van de typologieën
In de module worden vier indelingen gebruikt die onderling samenhangen:
— Een struktuurtype geeft een ontwikkelingsfase van de vegetatie aan, die wordt
gekenmerkt dooreenbepaaldebegroeiingsstruktuur (bijv. grasland, ruigte, struweel,
jong bos,oudbos).Bij kleinschalige ontwikkelingen (bvnatuurlijke begrazing) zijn
deverschillende fasen binnen deruimelijke eenheid nietteonderscheiden; eris dan
sprakevaneenmozaïek.Indien verschillende structuren opkorteafstand naast elkaar
voorkomen isersprakevan een complex.VoorhetDuitsedeeliseenextra complex:
productiegrasland-heg toegevoegd.Erzijn zoinhetaangepasteDGP-model30 struktuurtypen onderscheiden, waaronder zes mozaïek- en vier complex-typen.
— Een vegetatietype iseen vegetatiekundige eenheid, diezich onderscheidt door een
bepaalde combinatie van kenmerkende en differentiërende plantesoorten alsmede
bepaalde struktuurkenmerken. De vegetatietypen vervullen in het DGP-model een
afgeleide rol; de typologie is opgesteld om de ecotooptypen te vertalen en beschrijven naar defloristische en vegetatiekundige betekenis.De indeling is ook van
belang voor de evaluatie van de planvarianten. Er zijn 50 vegetatietypen onderscheiden, waarvan er 5 ten behoeve van het Duitse deel zijn toegevoegd.
— Een ecotooptype is een combinatie van een struktuurtype en een fysiotooptype.
Uitgangspunt hierbij vormt het feit, dat de aard en duur van de vegetatie-ontwikkeling inhogematewordt gestuurd door decondities van destandplaats (fysiotoop)
en het beheer, welk beheer op zijn beurt met name van invloed is op de vegetatiestructuur. In deze zin bepaalt het ecotooptype het voorkomen van een specifieke
vegetatie (uit te drukken in een combinatie van vegetatietypen) en fauna (uit te
drukken inhabitatkwaliteiten voordiergroepen).Er zijn ca.600ecotooptypen onderscheiden, waarvan er 100 zijn toegevoegd ten behoeve van het Duitse deel.
— Een vegetatiereeks iseen opeenvolgende tijdreeks van ecotooptypen met indicatie
van het aantaljaren dat kan verstrijken bij de ontwikkeling van het ene type in het
andere. Er zijn zeven reeksen onderscheiden die centraal staan in het DGP-model:
zij vertegenwoordigen samen het gehele spectrum aan ontwikkelingsmogelijkheden
bij verschillende combinaties van beheersingrepen, waaruit bij natuurontwikkeling
in de Gelderse Poort gekozen kan worden. De koppeling met de natuurdoeltypen
wordtgelegddoordezetevertaleninbeheersvormen dieelkeen gelijknamige reeks
vertegenwoordigen.
De relaties tussen de structuurtypen, fysiotooptypen, ecotooptypen en vegetatietypen
vormen gezamenlijk een theoretisch ecosysteemmodel voor de Gelderse Poort. De
inhoudelijke relaties zijn vastgelegd inmatrices (zieo.a. aanhangsel 3).Het beschreven
theoretische ecosysteemmodel is voor het Nederlandse deel geverifieerd aan de hand
vandekartering vandeactuelevegetatie (zieHarmsenRoos-KleinLankhorst (eindred.),
1994).
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natuurdoeltype

t=10

maatregelen

fysiotooptype

i

1

fysiotooptypen

Fig. 4Samenhangtussen deDGP-typologieën
Figuur4geefteenschematischevoorstellingvandesamenhangtussendeverschillende
DGP-typologieën.
Desimulatievandevegetatie-ontwikkeling begintperplanvanuitdestartecotopenkaart:
de combinatie van de (eventueel na inrichting aangepaste) startfysiotopen- en
startvegetatiestructuurkaart. Het resultaat is (per planvariant) een serie structuur- en
vegetatiekaarten met de toestand na 0, 10, 30 en 100jaar.
De koppeling met de fauna-module wordt gelegd door middel van matrices, die per
geselecteerdediersoortdegeschiktheidaangevenvoorelkecombinatievanstructuurtype
en fysiotooptype. Met dezematrices worden perplan enperdiersoort dekaarten met
potentiële habitats afgeleid van de structuurkaarten na 0, 10, 30 en 100 jaar in
combinatie met de startfysiotopenkaart.

2.3.2 De struktuurtypen
Typologie
Ondereenstruktuurtypewordtverstaaneenfase gedurendede vegetatie-ontwikkeling,
diewordt gekenmerkt dooreenkarakteristiekebegroeiingsstruktuur.Bij de opstelling
van de typologie is met het volgende rekening gehouden:
— detypendienenvoordeplanvormingrelevanttezijnenaantesluitenbijdenatuurdoeltypen;
— 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.
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Onderstaandetabelgeeft eenoverzichtvandeinhetmodelonderscheiden struktuurtypen
met een korte beschrijving.
Tabel 4 De

DGP-vegetatiestruktuurtypen

Watervegetaties
sOl Open water zonder planten
s02 Efemere watervegetatie
s03 Permanente watervegetatie
s04 Verlandingsvegetatie
Pioniervegetaties
s l l Incidentele pioniervegetatie
sl2 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
Water met zodanig dichte vegetatie van drijvende (en ondergedoken)
waterplanten dat van organische verlanding gesproken kan worden
Efemere vegetatie van eenmalig braakliggende terreinen
Efemere vegetatie van dynamische, over meerdere jaren onbegroeide
oevers en akkers

Ruigten
s21 Pionierruigte
s22 Dichte ruigte
s23 Oude ruigte
Graslanden
s31 Productie-grasland
s32 Extensief gebruikt grasland
s33 Natuur-grasland

Hoogopschietende, tamelijk open, efemere ruigte of moerasoever op
voormalig braakliggende terreinen en oevers
Zeer dichte zeer productieve ruigtkruiden- of moerasplanten-vegetatie
(brandnetelruigtes, rietlanden)
Struktuurrijke ruigte van een gemengde samenstelling en een tamelijk open struktuur waarin ook grassen een rol spelen
Landbouwkundig intensief bemest en gebruikt, struktuurarm grasland
Landbouwkundig extensief bemest en gebruikt grasland met een
matige struktuurrijkdom
Grasland met een hoge, natuurlijke struktuurrijkdom en gemengd met
ruigtvegetaties

Struwelen
s41 Pionier-struweel
s42 Struweel
s43 Productie-struweel

Tamelijk dicht en eenvoudig samengesteld efemeer struweel op voormalig braakliggende terreinen en oevers
Dicht struikgewas met een natuurlijke of natuurgelijke struktuur en
samenstelling, inclusief jonge bossen in de struweel- of dichte fase
Intensief onderhouden en geëxploiteerde griend, boomkwekerij of
boomgaard

Bossen
s51 Jong pionierbos
s52 Oud pionierbos
s53 Jong loofbos
s54 Oud loofbos
s55 Productiebos
Mozaïeken
s61 Mozaïek gras-ruigt

s62 Mozaïek gras-ruigt-struik
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Spontaan opgeslagen primair bos in stakenfase of jonge boomfase en
een eenvoudige bosstruktuur
Spontaan opgeslagen primair bos in oude boomfase of aftakelingsfase met een goed ontwikkelde bosstruktuur
Secundair bos in stakenfase of jonge boomfase met een natuur(ge)lijke samenstelling en een tamelijk eenvoudige bosstruktuur
Secundair bos in oude boomfase of aftakelingsfase met een natuur(ge)lijke samenstelling en een tamelijk eenvoudige bosstruktuur
Aangeplant en geëxploiteerd bos in stakenfase of jonge bosfase met
een kunstmatige soortensamenstelling en zeer eenvoudige vegetatiestruktuur
Kleinschalige afwisseling van graslanden (meestal extensief of natuurlijk grasland s32 en s33) met ruigt- en moerasvegetaties (s21 en
s23)
Kleinschalige afwisseling van graslanden (s32 en s33), ruigtes (s21
en s23) met struwelen (s42)

$64 Mozaïek gras-ruigt-struik-bos
s66 Mozaïek ruigt-struik
s68 Mozaïek ruigt-struik-bos

s67 Mozaïek struik-bos

Kleinschalige afwisseling van graslanden (s32 en s33), ruigtes (s21
en s23), 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) met
jonge natuur(ge)lijke bossen (s51, s53)

Complexen
s60 Complex prod.grasland-heg

s63 Complex gras-struik

s65 Complex gras-bos

s69 Complex ruigt-bos

Het naast elkaar voorkomen van grotere eenheden productiegrasland
(s31) met heggen bestaande uit natuurlijke, natuurgelijke of productie-struwelen (s41, s42, s43) (toegevoegd voor het Duitse deel).
Het naast elkaar voorkomen van grotere eenheden extensief grasland
(s32) met natuurlijke, natuurgelijke of productie-struwelen (s41, s42,
s43)
Het naast elkaar voorkomen van grotere eenheden grasland (s31,
s32) met natuurlijke, natuurgelijke of productie-bossen in stakenfase
of jonge boomfase (s51,s53, s55)
Het naast elkaar voorkomen van grotere eenheden ruigtes (s21, s22,
s23) met natuurlijke, natuurgelijke of productie-bossen in stakenfase
of jonge boomfase (s51, s53, s55)

Demozaïekenencomplexenzijninfeitegecombineerdestruktuurtypen,diegezienhet
schaalniveau (gridcellenvan250x250m)nietalsapartestruktuurtypenkunnenworden
onderscheiden.Opdewaterrijkefysiotopen komencombinatiesvanwatervegetatiesmet
landvegetaties voor (zie ecotopenmatrix, aanhangsel 3). Hiervoor zijn geen aparte
struktuurtypen onderscheiden, omdat het wateraandeel al uit het fysiotoop blijkt. Op
eenwaterrijkefysiotoopbetekentbijvoorbeeld hetstruktuurtypebosduseencombinatie
van bos- en watervegetatie.
Vastleggingen invoer van de uitgangs-struktuurtypenkaart
Omde uitgangsstruktuurtypen tekunnen vastleggen is de vegetatiekaart van de Boer
& Willink, 1992 (Nederlandse deel) en de voor dit project gemaakte biotopenkaart
(Duitsedeel)handmatigvertaaldnaardeonderscheiden struktuurtypenineengridkaart
meteen grid van250x250m.Pergridceliseen codering gegeven dieaangeeft welk
struktuurtype of combinatie van struktuurtypen in de betreffende gridcel domineert.
Bij deze handmatige interpretatie is als volgt te werk gegaan:
— Indien meer dan 70% van een gridcel bestaat uit vegetaties die allen behoren tot
éénvandeDGP-struktuurtypen,danisaandezecelhetdesbetreffende struktuurtype
toegekend.
— Kleineeenheden, metnamebossen (s53en s55)enstruwelen (s41ens42)hebben
tocheenaantalgridcellentoegewezengekregen,ookalwarenzenietdominant.Getrachtisomzeniettesterkteoverdimensionerendoorzeaaneendeelvandecellen
waarin ze voorkomen toete wijzen. Opplaatsen waar bos afgewisseld wordt met
graslanden is het complex gras-bos gebruikt.
— Bij grotere eenheden van akkers en graslanden is zo veel mogelijk vermeden om
complexentecoderendooroppervlaktesuitaangrenzendegridcellentecombineren
enaan eenceltoetekennen, enwelzodanigdatdetotale oppervlakte verhouding
niet te sterk veranderde;
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— De heggenrijke graslanden in de Duitse Düffel zijn als het toegevoegde complex
productiegras-heg gekarteerd.Voordeze gebieden geldteenverhouding struik : grasland van ongeveer 10% :90 %.Ook voor de(toegevoegde) natuurdoeltypen waarin
heggen worden behouden of aangeplant (n46,n48) wordt verondersteld dat de
vegetatie zich ontwikkelt met dezelfde verhouding struik : gras van 10% : 90%.

2.3.3 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 vegetatiestruktuur-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 isweergegeven indeecotopenmatrix (zieaanhangsel 3).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 hetrivierengebied. Debelangrijkste bronnen zijn Harms etal.(red.), 1991;
De Boer & Willink, 1992; De Graaf et al., 1990; Duel, 1991;Van der Werf, 1991 en
Rademakers, 1992;Rademakers, 1993.Bij debeschrijving isgeen gebruik gemaakt van
plantesociologische tabellen, maar wel van indeliteratuur beschreven vegetatiekundige
eenheden waarmee het type een sterke verwantschap vertoont.
Devegetatietypen zijn omwillevandeoverzichtelijkheid ingedeeld ineenaantal groepen
op grond vanhunvegetatiestruktuur ofontwikkelingsfase. Intabel5wordteen overzicht
gegeven van de in het model onderscheiden vegetatietypen. Voor een beschrijving van
deze vegetatietypen wordt verwezen naar aanhangsel 2.
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Tabel 5 De

DGP-vegetatietypen

Watervegetaties
WO Watervegetatie zonder macrofyten
Wl Waterlelie/Gele plomp-vegetatie
W2 Watergentiaan/Fonteinkruidenvegetatie
W3 Blaasjeskruid/Lidsteng/Waterviolier-vegetatie
W4 Schede-/rivierfonteinkruid-vegetatie
W5 Kroos/Kikkerbeet/Waterpest-vegetatie
W6 Zannichellia-vegetatie

Graslanden
Gl Engels raaigras/Witte klaver cultuurgrasland
G2 Grote Vossestaart/Boterbloemgrasland
G3 Kamgras/Glanshavergrasland
G4 Sikkelhaver/Kruisdistel-stroomdalgrasland
G5 Geknikte Vossestaart-uiterwaardgrasland
G6 Dotterbloem-grasland
G7 Kweek-grasland
G8 Holpijp/Koekoeksbloem grasland
G9 Schapegras/Struikheide/Zandblauwtjeschraalgrasland (t)

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-akkeronkruid-vegetatie

Struwelen, grienden en bossen in struweelfase
51 Wilgen-struweel
52 Meidoorn/Kornoelje-struweel
53 Meidoorn/Vlier/Els-struweel
54 Els/Boswilg-struweel
55 Boomgaard/Boomkwekerij
S6 Braam/Lijsterbesstruweel (t)

Ruigt- en moerasvegetaties
Rl Brandnetel/Dauwbraam/Warkruid-ruigte
R2 Knolribzaad/Gevlekte scheerling-oeverwalruigte
R3 Valeriaan/Poelruit-ruigte
R4 Rietland
RS Kleine lisdodde/Mattenbies oevervegetatie
R6 Scherpe zegge/Rietgras oevervegetatie
R7 Hennegras/Holpijp/Moerasspirea-moerasvegetatie
R8 Klis/Bereklauw-ruigte
R9 Riet/Moerasandoorn-ruigte
RIO Wilgeroosje/Bochtige smele-vegetatie (t)

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

((t) = toegevoegd t.b.v. het Duitse deel)

2.3.4 De ecotooptypen
Eenecotooptypeiseencombinatievanfysiotooptype enstruktuurtype,enisdebasiseenheidvanhetDGP-model.Eenecotoopiseenconcreteruimtelijkeeenheid,diehomogeen
isvoorwatbetreftdestandplaatsfactoren (fysiotoop) éndedaaropvoorkomendevegetatiestruktuur, en is daarmee conditionerend voor het voorkomen van een bepaalde
vegetatie(uittedrukkenineencombinatievanvegetatietypen)enfauna(uittedrukken
in habitat-kwaliteiten voor diergroepen).
De 600 onderscheiden ecotooptypen worden niet afzonderlijk beschreven; dit is ook
nietnodig,omdatdebeidecomponentenwaaruitzezijnopgebouwd,de fysiotooptypen
en de struktuurtypen, zijn beschreven (zieparagrafen 2.2.2 en2.3.2).In aanhangsel 3
(Ecotopen-matrix) zijn de vegetatietypen per ecotooptype aangegeven. De codes
verwijzen naar de vegetatietypen die beschreven zijn in paragraaf 2.3.3.
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2.3.5 De vegetatiereeksen
Centraal in het DGP-model staan een zevental vegetatie-reeksen die elk een logische
combinatie van beheersmaatregelen vertegenwoordigen en samen het gehele spectrum
aan ontwikkelingsmogelijkheden vormen diebij natuurontwikkeling indeGelderse Poort
mogelijk is. Elk natuurdoeltype dat op de plankaarten voorkomt wordt naar één van
deze zeven reeksen vertaald.
In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de wijze waarop de reeksen zijn opgesteld.
Daarna volgt een beschrijving van de vegetatiereeksen.
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 envormen vanbeheer, waarmee een zovolledig mogelijk spectrum
aan natuurontwikkelingsmogelijkheden inDeGelderse Poortbeschreven kan
worden.
Stap 2: Hetmaken van eenbasis-opzet voorelkereeks waarin de eindstruktuurtypen
en de meest waarschijnlijke ontwikkelingsvolgorde van struktuurtypen zijn
vastgelegd.
Stap 3: Uitwerking van deze basisreeksen door per ontwikkelingsstap de variatie
in het daarop volgende struktuurtype in te schatten die kan optreden ten
gevolge van verschillen in standplaatscondities (de zgn. ontwikkelingsvarianten, uitgedrukt in struktuurtypen), en de bijbehorende minimale en
maximale ontwikkelingsduur (in jaren).
Stap 4: Uitsplitsing van elkereeks door voor elk van defysiotooptypen per ontwikkelingsstap tekiezen vooreen ontwikkelingsvariant eneendaarbij behorende
ontwikkelingsduur (1,2jaar endaarna ineenheden van 5jaar).Hierbij bleek
dat de meeste afwijkende ontwikkelingen te verwachten zijn in laagbekade
uiterwaardkommen (f07), en in hoogbekade strängen of kleiputten (f09),
omdat hierde ontwikkeling vermoedelijk zal stagneren doorte sterke verruiging.
Stap 5: Omvorming van dereeksen-informatie in een voor deprogrammatuur leesbaar bestand: per reeks een matrix waarin per combinatie van fysiotooptype
en (begin)struktuurtype het volgende struktuurtype is aangegeven en het
aantal jaren voor de ontwikkeling naar dat struktuurtype.

Beschrijving van de vegetatiereeksen
In onderstaande wordt eerst een overzicht gegeven van de onderscheiden reeksen met
hun motto en de natuurdoelen die bij dat beheer passen (tabel 6). Daarna wordt voor
elkereeks aangegeven welkeuitgangspunten zijn gehanteerd en welke vegetatie-ontwikkeling wordt verwacht op de verschillende standplaatsen waarop de reeks betrekking
heeft.
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Tabel 6 Overzicht van de DGP-reeksen met bijbehorende

natuurdoeltypen

Vegetatiereeksen

Natuurdoeltypen

rO Exploitatie
Exploiteren (aangepaste) uitgangssituatie; continueren van huidig landgebruik

eerst aanplant, daarna exploitatiebeheer:
n48 weide- en akkergebied met heggenaanplant (t)

rl Spontaan
Ongestuurde natuurlijke successie; niets doen
beheer

n i l nevengeul met spontaan bos
nl2 ondiep water met spontaan bos en
moeras
nl3 dieper open water met natuurlijke oeverbegroeiing
nl4 dynamisch, waterrijk spontaan bos (g)
nlS spontaan bos (g)

tl Begeleid
Gestuurde natuurgelijke successie; stimuleren/simuleren natuurlijke successie

n50 aangeplant bos

r3 Begraasd/Mozaïek
Extensieve natuurgelijke begrazing; ontwikkelen/handhaven natuurlijke mozaïeken

n21 water met struktuurrijke oevervegetatie
n22 reliëf- en waterrijk begraasd parklandschap
n23 begraasd parklandschap (g)

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

n31 levend rivierduin
n32 beheerd moeras- en watergebied

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

n42 nat (schraal) grasland met oevervegetatie (g)
n43 kwelgrasland
n44 bloemrijk grasland (evt. met heggen)

r6 Extensief grasland (g)
Ontwikkelen/handhaven van gras- en akkerlandschappen ten behoeve van weidevogels en ganzen

n41 water met slikken en grazige oevers
n45 open extensief weide- en akkergebied (evt.
met heggen) (g)
n46 extensief weide- en akkergebied (met heggen)
(t)

((g) = gewijzigd, (t) = toegevoegd tb.v. het Duitse deel)

Exploitatie (rO)
Uitgangspunten: Dezereeksisvantoepassingopallegridcellenwaarvoorgeennadere
uitspraken over het vegetatiebeheer zijn gedaan; en isin die zin dan ook opte vatten
alsdebeschrijvingvandeautonomeontwikkeling.Dereeksgaatervanuitdatallevegetatiestrukturendieeenzekerematebruikbaarzijnvoordemensalszodanigookworden
geëxploiteerd en daarmee duurzaam gehandhaafd. Vegetaties die geen menselijke
exploitatie kennen (zoals struwelen) zullenzichin deloopderjaren verder autonoom
ontwikkelen tot een wel exploiteerbaar stadium (zoals bossen).
Beschrijving reeks:Inopen water ontwikkelen zich (waarmogelijk) watervegetaties.
Dezewatervegetatieszullenevenalseventueelaanwezigeverlandingsvegetaties blijven
behouden. Verdergaande verlanding is door de hoge cultuurdruk niet waarschijnlijk.
Braakliggendeterreinen(veelalhuidigeontgrondingen)wordenwaarmogelijkgehercultiveerd 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 wordennaarmatezeouderwordenstabielerenopenerenzullen
alszodaniglangdurigwordengehandhaafd alsgevolgvanincidentelemenselijkeinvloeden als maaien, branden, betreding etc. Ook dichte brandnetelruigtes in natte uiterwaardkommen zullen opdezewijze blijven bestaan.Opfysiotopen waardat mogelijk
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is (flO, f14, f16, f18, f19, f20, f21) worden aanwezige moerassen in de vorm van
rietlanden jaarlijks geëxploiteerd.
Allegraslanden, zowel decultuurgraslanden alsnatuurlijke graslanden worden middels
een continu toegepast beheer gehandhaafd.
Natuur(ge)lijke struwelen ontwikkelen verder tot natuurlijke jonge loofbossen, terwijl
productiestruwelen (grienden en boomgaarden) worden geëxploiteerd en daarmee
langdurig gehandhaafd.
Pionierbossen ontwikkelen zichviaeennatuurlijke successie verdertotnatuurlijke loofbossen. Deze loofbossen worden evenals productiebossen voortdurend geëxploiteerd,
waardoor ze op de lange termijn worden gehandhaafd en een ontwikkeling naar struktuurrijke oude loofbossen niet kan optreden. Eventueel aanwezige oude loofbossen
worden eveneens geëxploiteerd, waardoor ze een eenvoudiger bosstruktuur krijgen of
behouden.Instruwelen enbossen vannattemoerassige standplaatsen (f10,f20) ontstaan
gedurende de bosontwikkeling tevens gedeeltes waar moerasruigtes zich langdurig
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 totbos;ookmozaïeken van struweel enbos ontwikkelen
zich verder tot jong loofbos.
Spontaan (rl)
Uitgangspunten: Deze reeks 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
uitoefenen op de vegetatiestruktuur. Op de meeste standplaatsen zal bij deze ongestuurde, spontane, natuurlijke successie bosvorming optreden, waarbij uiteindelijk een
oud loofbos zalontstaan meteennatuurlijke bosstruktuur. Daarbij istevens aangenomen
dat ook externe invloeden anders dan karakteristiek voor de standplaats (zoals branden
ofernstige verontreinigingen) niet optreden endatdesuccessieminof meer ongestoord
kan verlopen.
Beschrijving reeks:Wateren zullen, waarmogelijk, begroeid raken met waterplantvegetaties. In geïsoleerde, niet te diepe en weinig dynamische wateren (f10,f18, f19)zal een
verdergaande natuurlijke verlanding optreden. Buitendijks (f10) zal deze verlanding
echterperiodiek weer worden 'teruggezet' alsgevolgvan 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 natteen dynamische standplaatsen (fOl, f02, f06,f09, f11,f12,f17)iste verwachten
dat zich een pionierstruweel zal vestigen, dat bestaat uit een aantal snelgroeiende
pioniersoorten (ZwartepopulierSchietwilg,Amandelwilg).Uiteendergelijk pionierstruweelzalzichbinnenenkelejaren eenpionier-Schietwilgenbos ontwikkelen (aannemende
dat het aandeel Schietwilg daartoe voldoende is).
Braakliggende terreinen, akkers en alle graslanden zullen verruigen. In deze ruigtes is
optermijn devestiging van struweel teverwachten.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 (evenalsuiteventueel aanwezige aangeplanteproductiebossen) een loofbos
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ontwikkelendat,zodradepionierboomsoorten alsZwartepopulierenSchietwilguitvallen, geleidelijk overgaat in een oud loofbosstadium.
Innatte,stikstofrijke uiterwaardkommen (f07)isechterteverwachtendatdezeontwikkeling zal stagneren doordat zich in het wilgenpionierbos geen nieuwe bomen kunnen
vestigen, waardoor hier een half open ruigte/wilgenbos zal ontstaan.
Ingriendenenboomgaardenzalbijhetbeëindigenvanactiefbeheerallereersteensterke
verruiging optreden alvorens zich een dicht struweel ontwikkelt, waaruit bosvorming
zal optreden.
Congruentaandezeontwikkelingenzalookindemozaïekenencomplexeneenverruigingvangraslandenoptreden,waarnahetaandeelstruweelgeleidelijkzalgaantoenemen
enwaarintenslottebosvormingzalgaanoptreden.Opmoerassige,venigestandplaatsen
(f10, f20) zullen voor een groot deel moerasruigtes een rol blijven spelen bij de
overgang vanstruweelnaarbos.Buitendijks (f10)zaldevegetatiedoordeincidentele
dynamiekpermanenteenaanzienlijkaandeelmoerasruigteblijvenbestaan.Opditfysiotoopzaldesuccessiedanookleidentoteenmozaïekvanmoerasruigt/struik/bos.Omdat
het aandeel bos in de complexen inde uitgangssituatie steeds erg beperkt is wordt er
daarbij vanuit gegaan datzichuit deze struweel-bosmozaïeken eerst eenjong loofbos
stadium zal ontwikkelen.
Begeleid (r2)
Uitgangspunten:Dezereeksweerspiegelteenpakketvanbeheersingrependateropgerichtisdeontwikkeling vandeuiteindelijke climaxvegetatiedieondereen natuurlijke
successie ontstaat (reeksrl) te stimuleren enteversnellen.Daarbij kanzowelgedacht
worden aanbeheersmaatregelen diedevestigingvanboomsoorten vereenvoudigt (o.a.
aanplant,verwijderenruigtes),aanmaatregelendiedegewenstestruktuurbepalendesoorten bevoordelen (o.a. selectieve uitkap) als aan maatregelen die allerlei ongewenste
storingentegengaanofdeeffecten ervanherstellen(o.a.brandpreventie,waterbeheersing,
herplant).
Beschrijving reeks:Inwaterenwordt,doorverminderingvanexternestoringen,deontwikkelingvanwaterplantvegetaties enwaarmogelijkwordtookeenverdergaandeverlanding bevordert.
Opstandplaatsen (fOl,f02, f09,f11,f12,f17)waaropeeneenvoudigewijze devestiging van een snelgroeiend pionierstruweel te verwachten is, zal deze ontwikkeling
wordenbenutdoorhetcreëren vanbraakliggendebodems.Uithetpionierstruweel zal
zich vervolgens eenjong pionierbos ontwikkelen, waarin door een gericht bosbeheer
een ontwikkeling naar een oud loofbos wordt gestimuleerd. Daarbij kan o.a. gedacht
wordenaaninplantenselectievebevoordelingvansoortenuitdeclimaxvegetaties.Ook
productiestruwelen en productiebossen zullen op deze wijze worden omgevormd tot
de gewenste bosvormen.
Opnattemoerassigestandplaatsen(flO,f14,f16,f18,f19,f20,f21)zaldeontwikkeling
van bosuitmoerasvegetaties worden bevorderd. Daartoe zaleen verruiging vangraslanden enruigtes worden toegestaan en zaldevestiging vanbomen en struweel inde
moerasruigtes worden gestimuleerd. Uit deze ruigte/struwelen is vervolgens de ontwikkeling vaneenjong loofbos teverwachten datmiddelseen selectief bosbeheerzal
wordenomgevormdtothetgewensteoudeloofbos. Opbuitendijksemoerassigelaagtes
(f10)isdeontwikkeling van geheel geslotenbosdoordegrotedynamiek vandeincidentele overstromingen, niet mogelijk. Hier zal dezereeks leiden totde ontwikkeling
van een complex van bossen en moerasruigte.
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Op alle overige standplaatsen zal in deze reeks direkt begonnen worden met aanplant
van struwelen ofbossen, nadateerstdeaanwezige graslanden enruigteszijn verwijderd.
Uit de struweelfase van dezebosaanplanten zal zich eenjonge bosfase ontwikkelen die
door selectief bosbeheer zal worden overgeleid naareen oude,struktuurrijkere bosfase.
Aanwezige mozaïeken en complexen worden op een 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/Mozaïek (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 zichdaaronder eenmozaïek kan ontwikkelen van graslanden, ruigtes,
struwelen enbosjes. Voor uiterwaarden betekent dateen dichtheid van ongeveer 1dier
per 3hectare.De samenstelling vandekudde iszodanig datalletypen van grote grazers
vertegenwoordigd zijn. Er wordt tevens van uitgegaan dat de kudde met zo 'oorspronkelijk' mogelijke enliefst natuurlijke populaties is samengesteld. Een ander kuddebeheer
dan dichtheidsregulatie enverplichte veterinaire verzorging vindt nietplaats. Uitgaande
van de minimum-omvang voor een levensvatbare populatie is een begrazingseenheid
van minstens 750ha wenselijk. Vooreenfamiliegroep van 25diereniseen oppervlakte
van minstens 75 ha wenselijk.
Beschrijving reeks:In open water ontwikkelen zichwaarmogelijk water- en verlandingsvegetaties.Een verdergaande verlanding van dewateren 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 vindteen gedeeltelijke verruiging plaats,terwijl inreeds aanwezige ruigtes
zowel het aandeel grasland als het aandeel struweel zal toenemen. In deze afwisseling
vanruigtesen struweel zalvervolgens lokaal devestiging vanbomen 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 aanwezigejonge pionierbossen enjonge loofbossen zullen zich verder ontwikkelen tot oude loofbossen, waarin door de invloed van de grazers wel een veel opener
en minder gestruktureerde kruid- en struiklaagzalvoorkomen. Pasinde 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 steeds ergens lokaties voorkomen met een dusdanig lage begrazingsdruk
dataldaarvestiging en ontwikkeling van struweel enbosmogelijk is,terwijl elders korte
grazige vegetaties ontstaan.
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Ruigt &Moeras (r4)
Uitgangspunten: Bijdezereekswordtervanuitgegaan datelkebeheersingreep diegepleegd wordt gericht is ophet doelbewust ontwikkelen en behouden van ruigt-, rieten moerasvegetaties.Het gaatdaarbij zowel omdynamische ruigtvegetaties zoals die
oprivierduinenvoorkomen,omstruktuur-ensoortenrijkeruigtesopminderdynamische
standplaatsenalsommoeras-,riet-enverlandingsvegetaties inwaterenenopmoerassige
standplaatsen. De daartoe benodigde beheersingrepen kunnen sterk verschillen (zeer
extensievebegrazing,incidenteelmaaien,branden,uitkapvanstruweel),maarkenmerken
zich steeds door hun zeer extensieve en periodieke karakter.
Beschrijvingreeks:Overalwaarmogeüjk zaldeontwikkelingvanwater-enverlandingsvegetaties worden gestimuleerd, waarvoor met name het weren van storingen (zoals
begrazing van de oevers) zal worden tegengegaan.
Vanuitpioniervegetatieszullenzichruigtesontwikkelen,waarbijdespontanevestiging
en ontwikkeling van pionierstruweel wordt tegengaan.
Op dynamische standplaatsen (zoals op rivierduinen) zal gestreefd worden naar de
handhavingvaneen(grazige)pionierruigte.Elderswordtgestreefd naardeontwikkeling
vandichtereenhogeropschietendemoeras-ofruigtvegetaties.Voordeinstandhouding
van deze vegetaties is ofwel een zeer incidenteel begrazingsbeheer, een incidenteel
maaibeheer(bijvoorbeeld wintermaaienvanrietlanden)ofandereingrepen(zoalsbranden
enuitkappen vanstruweel-enboomopslag)nodigwaarmeeperiodiekdevegetatieontwikkeling wordt teruggezet.
Graslandenwordenviaeenextensieveringvanhetgraslandbeheergeleidelijkomgevormd
tot ruigtvegetaties.
Alle aanwezige struwelen enjonge bossen worden gekapt en verwijderd waarna een
aldannietsoortenrijke ruigteontstaat.Oudeloofbossen wordeneerstviaeen selectief
uitkapbeheer 'opengewerkt', waarbij hervestigingvanbomenwordtvoorkomen,zodat
hetbostijdens deaftakelingsfase langzaammaarzekerovergaatineen aaneengesloten
ruigte/moerasvegetatie.
Bloem &Vlinder (r5)
Uitgangspunten: Deze reeks beschrijft de ontwikkelingen als gevolg van een setbeheersinspanningen die er op gericht is een, op het betreffende standplaats, optimale
soortenrijkdom aanfloraenfaunavangraslandentebewerkstelligen.Deexactesamenstellingvandebetreffende standplaatsen varieertsterkperstandplaats (van stroomdalgraslandenviadotterbloemgraslanden totkwelafhankelijke Holpijp/Koekoeksbloemgraslanden). Omdat deze graslanden steeds een zeer lage produktie kennen; er voor de
realisatieeenopverschraling gerichtbeheernoodzakelijk isenomdatdevegetatie-en
bodemstruktuur erg gevoelig is voor zwaar materieel wordt ervan uitgegaan dat dergelijke graslanden niet (meer) middels een agrarisch beheer te realiseren zijn.
Beschrijving reeks:Waarmogelijk ontwikkelen zichwater- 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
(zomogelijk)dooreenintensiefhooibeheerverschraald,waarbijbemestingachterwege
blijft. Na verloop vantijd leidt een dergelijk verschralingsbeheer totde ontwikkeling
van soortenrijkere schrale graslanden, die een minder intensief beheer behoeven en
daardoor ook een rijkere vegetatiestruktuur kennen.
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Zowel deproductiestruwelen alsproductiebossen worden tenbehoeve 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.
Extensief grasland (r6) (gewijzigd ten behoeve van het Duitse deel)
Uitgangspunten: Deze reeks beschrijft de ontwikkeling van agrarische graslanden en
akkersmeteennevenfunctie alsfoerageer- enbroedgebied voorweidevogels en ganzen.
Erwordt vanuitgegaan dathetnoodzakelijke beheer inpasbaar moetzijn inde moderne
bedrijfsvoering, waartoe onder andere middelen als de Bergboerenregeling, het Duitse
'Feuchtwiesenschutzprogramm', Relatienotabeleid enVergoedingsregeling ganzen ter
beschikking staan.Terrealisering vandegesteldedoelen zullen tevens eenaantal flankerende maatregelen nodig zijn, zoalsbeperkingen vandejacht, zonering vande recreatie
en een gericht waterbeheer. In het model wordt ervan uitgegaan dat dergelijke
maatregelen worden uitgevoerd.
Beschrijving reeks:Inaanwezigewaterenwordtdeontwikkeling van waterplantenvegetatiesbevorderd en worden deze vegetaties en eventueel aanwezige verlandingsvegetaties
gehandhaafd. Een verdergaande verlanding wordt vanwege de hogere cultuurdruk niet
waarschijnlijk geacht.
Braakliggende terreinen en ruigtes worden omgevormd tot graslanden. Alle aanwezige
akkersworden gehandhaafd endusdanigbeheerddateenredelijke 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.
Eventueel aanwezige bossen, struwelen, hagen en boomgaarden worden gehandhaafd.
Productiebossen worden gekapt en omgevormd tot grasland en vervolgens redelijk
extensief beheerd. Deze reeks is op dit punt aangepast: in de oorspronkelijke versie
werden alle aanwezige bossen en struwelen gekapt ten behoeve van de voor weidevogels gunstig geachte openheid. In het Nederlands deel wordt deze reeks toegepast
in gebieden die al open zijn, zodat kap daar nauwelijks aan de orde is. In het Duitse
deel wordt dereeks echterookingezet inde heggenrijke Düffel, waarkapniet wenselijk
wordt geacht.

2.4 De faunamodule
De faunamodule is de fauna-component van het DGP-model.Ze omvat de kennis over
de habitateisen van een groot aantal diersoorten (zoogdieren, vogels, amfibieën, vissen
en vlinders), voor zover bekend vanuit de literatuur. De diersoorten die voor de
modelsimulatie zijn gebruikt zijn (inoverlegmet deopdrachtgever) zodanig geselecteerd,
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datzijtezameneenbredeecologischedoorsnedevormenvandeactueleenteontwikkelenbiotopen.DekennisoverdehabitateisenissamengevatinvoordeGIS-programmatuurleesbarekennistabellenenbewerkingen.Metdezemodulezijnvan 15geselecteerde
diergroependepotentiëleleefgebieden bepaald,uitgaandevandegesimuleerdevegetatieontwikkeling in de planvarianten voor de Gelderse Poort. De modelresultaten geven
alleenweerwaargunstigeconditiesvooreensoortvoorkomenenwatdevermoedelijke
effecten zijnopdepopulatie-grootte.Doorderesultatenonderlingtevergelijken wordt
inzichtverkregeninverschilleningeschikthedenvoordefaunatussendeplanvarianten.
Het model geeft echter geen uitsluitstel over daadwerkelijke vestiging van soortenof
de kans daarop. Veel faktoren die bepalend zijn voor vestiging van soorten zijn niet
in het model opgenomen zoals mortaliteit, gevoeligheid voor omgevingsinvloeden,
onderlingeconcurrentie,dispersieparameters,klimaatsveranderingenenstochasticiteit.

2.4.1 Werkwijze
Deontwikkelingvandefaunamodule isgebaseerdophetmodelvoordeCentraleOpen
Ruimte, het zogenaamde COR-model (Knaapen, 1991). In beide modellen wordt op
deterministische wijze een koppeling gelegd tussen vegetatiestructuurtypen en
habitateisenvoordeonderscheidendiergroepen.Eenbelangrijk verschilmethetCORmodel is de geringere celgrootte in het DGP-model (250x250m in plaats van
lOOOxlOOOm).Dit schaalverschil vergt een specifiekere kennis over derelatie tussen
diersoorten enhunomgeving.Hetgebruikvaneenkleinerecelgrootteleidtooktoteen
toenemendonderscheidinfunktiegebieden, bijv.slaapplaatsen,foerageer-enbroedgebieden. Ookzijn voor sommige soorten bufferzones ingesteld o.a. rond stedelijk gebied.
Er is verondersteld dat voor de geselecteerde soorten binnen het studiegebied op het
schaalniveau 1:50.000geengrotedispersie-problemen bestaan.Debarrièrewerking van
degroterivieren voordefauna isereen vannatuurlijke aard eninalle planviarianten
gelijk. Er is daarom geen dispersie-simulatie toegepast.
De werkwijze bestaat uit de volgende stappen:
1
2
3
4

Selectie van de faunagroepen en gidssoorten
Literatuurstudie naar de habitateisen van deze soorten
Koppelingvandehabitateisenaandeecotooptypenperdiergroepinkennistabellen
Toetsing van de kennistabellen aan actuele verspreidinsgegevens door:
Simulatie van de theoretische verspreiding in de huidige situatie
Vergelijking metactueleverspreidingsgegevensvoorzoverbekendenzonodig
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.
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2.4.2 Selectie van de faunagroepen
De grote verscheidenheid aan aanwezige en potentieel aanwezige diersoorten in de
Gelderse Poort, maakt het onmogelijk en ook niet wenselijk om voor al deze soorten
een simulatieuittevoeren.Ervaringen in hetprojekt 'Natuurontwikkeling inde Centrale
Open Ruimte' hebben geleerd dat het werken met een beperkt aantal faunagroepen (en
daarvan afgeleide gidssoorten) voldoende onderscheid tussenplanvarianten of scenario's
oplevert (Knaapen, 1991). Ook uit de Nederlandse studie over natuurontwikkeling in
deGeldersePoort (Harms et al., 1994)blijkt dezewerkwijze tevoldoen. Om voldoende
zicht te krijgen op veranderingen tengevolge van de planvarianten 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 gidssoorten is er op gelet dat:
— ze differentiëren naar ingrepen in het landschap, uiteenlopende vormen van beheer
en milieutypen
— ze beleidsmatig interessant zijn (bijvoorbeeld wettelijk beschermd)
— ze kenmerkend zijn voor ecosystemen in het rivierengebied
— ze een grotere groep van diersoorten representeren
— er liefst informatie over de actuele verspreiding aanwezig is
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Tabel 8 De DGP-gidssoorten,

verwante soorten en karakteristieke

landschapskenmerken

Gidssoorten (verwante diersoorten)

Karakteristieke landschapskenmerken

Zoogdieren (en verwante soorten)
1* Waterspitsmuis
2
Edelhert (eland, wild zwijn, wisent)
3
Bever (reigerachtigen, zwarte wouw)

schoon water, grens oeverwal-stroomrug
grote eenheden bos/natuurlijk grasland/ruigte
grote eenheden open water/moeras/bos

Vogels (en verwante soorten)
4
Rrietgans (kolgans, goudplevier)
5
Grutto (veldleeuwerik, kievit)
6
Bruine kiekendief (grote karekiet, roerdomp)
7
Aalscholver (zwarte wouw, kwak)
8
Watersnip (tureluur)
9
Grauwe gors (kwartelkoning)
10 Kleine plevier (kluut, visdief)
11* Roodborsttapuit (kneu, grauwe klauwier)
12 Boomklever (bosuil, rosse vleermuis)
13** Grasmus (geelgors, bunzing)

grotere eenheden intensief akker/graslandgebied
matig intensieve open graslandgebieden
rietmoerassen
moerasbos met open visrijk water/eilanden
drassig tot vochtig grasland, slikkige vlaktes
extensief beheerd buitendijks grasland
zandoevers, rivierduinen, zandwinning
extensief kleinschalig cultuurland
oud loofbos
intensief of extensief kleinschalig cultuurland

Amfïbieën
14 Kamsalamander
15 Knoflookpad

schoon water met veel waterplanten
rivierduinen, voedselrijke poelen

Vissen
16 Snoek (zeelt, karper)
17* Zalm (fint, steur, rivierprik)

helder, stagnant water met waterplanten
stromend water (rivier)

Vlinders
18* Geelsprietdikkopje
19* Oranjetip

drogere bloemrijke graslanden en ruigten
vochtige bloemrijke graslanden, bosranden

niet geselecteerd Duitse fase; ** nieuwe soort Duitse fase

In tabel 7 zijn de geselecteerde gidssoorten uitgezet tegen een aantal van deze keuzecriteria. Soorten met zeer hoge oppervlakte-eisen of een weinig waarschijnlijke vestigingskans,bijv.zeearend (Haliaetus albicilla), kraanvogel (Grusgrus) envisarend (Pandion haliaetus), zijn bewust als gidssoort buiten beschouwing gelaten. Alleen bij
voldoende oppervlakte geschikt habitat 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
soorten zal daarom mede afhankelijk zijn van ontwikkelingen buiten het plangebied.
In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van de geselecteerde gidssoorten en verwante
soorten met een overeenkomstig habitat. Bij iedere diersoort worden met enkele trefwoordeneen aantalkarakteristieke landschapskenmerken genoemd, waaropzegeselecteerd zijn.

2.4.3 Bepaling habitateisen per diergroep
Bij het toekennen van de habitatgeschiktheid aan de geselecteerde diersoorten is onderscheid gemaakt naar:
— eisen die gesteld worden aan het landschap;
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— gebruik van functiegebieden;
— dichtheden en oppervlakte-eisen per functiegebied;
— actieradius;
— invloed van verstoring.
Eisen aan hetlandschap
InrelatietotdeinhetDGP-modelgehanteerdeecotooptypologie isbijhetbepalenvan
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;
— vegetatietypen (voedselrijkdom);
— ouderdom van de vegetatie.
Gegevens over de eisen die de diersoorten stellen aan deze aspecten zijn in eerste
instantieontleend aanliteratuurdieistoegespitst opdeNederlandse situatie,zonodig
aangevuldmetinformatie opregionaalensomsoplokaalniveau(eenvoorbeeldwaarvooraanvullendeinformatie isgebruiktisdegrauwegors,dieinhetrivierengebiedeen
ander voorkeursbiotoop heeft dan elders).Literatuur die een grotere of geheel andere
geografische regiobeslaatisalleengebruiktvoorsoortendiethans(vrijwel) ontbreken
inNederland,zoalsdebever{Castorfiber).Habitateisendiesterkafwijken vanhetgeen
indeNederlandse situatiete verwachten valtzijn daarbij nietmeegenomen. In vorige
paragraaFiseenkortetyperinggegevenvandevoorkeursbiotopen vandegeselecteerde
gidssoorten.
Gebruikvanfunctiegebieden
Het ruimtegebruik van veel diersoorten is vaak gekoppeld aan specifieke levensbehoeften.Zokaneensoortgebruikmakenvanuiteenlopendeplaatsenomteovernachten,
foerageren,broedenen/ofte overwinteren.Dematewaarindezefunktiegebieden kunnen
overlappen is soortsafhankelijk, maar kan ook afhankelijk zijn van de schaal waarop
menwerkt.ZozijnerinhetDGP-modelvoormeersoortenverschillende funktiegebieden onderscheiden dan bij het COR-model (met een grover grid).Er is derhalve ook
meerspecifiekekennisoverhetgebruikendekwaliteitvanfunktiegebieden inhetDGPmodelingebouwd.Helaasiskennishieroverindeliteratuurvaaknauweüjks 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.
Voorsommigesoortenzijnalleenleefgebieden aangegeven,d.w.z.datergeen afzonderlijke funktiegebieden zijn onderscheiden omdat ze op het schaalniveau van 250x250
m veeloverlap vertonen ofniet vanelkaarteonderscheiden zijn. Functiegebieden die
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in de literatuur nauwelijks beschreven zijn en/of moeilijk in de ecotooptypologie zijn
onder te brengen, zoals winterbiotopen voor amfibieën, ruiplaatsen, hoogwatervluchtplaatsen enrustgebieden (andersdan slaapplaatsen) zijnbuiten beschouwing
gelaten.

Oppervlakte-eisen per funküegebied
Voor iedere diersoort is onderzocht welke eisen er gesteld worden aan de minimumoppervlakte voor het leefgebied, broedgebied offoerageergebied. 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 enper 50paar. De vertaling
van 1 paar naar 50 paar is, afhankelijk van de soort niet recht evenredig met de
oppervlakte en is zo mogelijk bijgesteld met in de literatuur opgegeven waarden. De
oppervlaktegevens zijn voor de modelsimulatie omgerekend naar aantallen cellen van
6.25 ha.Voor sommige soorten voldoet één cel van 6,25 ha alaan de oppervlakte-eisen
voor een populatie van 50 paar (zie tabel 9).
In het model zijn deze oppervlakte-eisen vertaald naar een minumum oppervlakte
aaneengesloten funktiegebied. Voordebruinekiekendief (Circusaeruginosus), een soort
met zeer hoge oppervlakte-eisen, is er ook nog sprake van een aaneengesloten
funktiegebied wanneer geschikte gebieden niet meer dan 500 meter van elkaar verwijderd liggen. Voor andere soorten met een minimumareaal groter dan één grid bedraagt
de afstand tussen geschikte leefgebieden maximaal 250 meter.

Tabel 9 Minimumareaal aan leefgebied voor verschillende diergroepen

Diersoorten

Minimale oppervlakte voortplantingsgebied (v), foerageergebied (f) en leefgebied (1)in ha.
1paar
10paar
50 paar

Zoogdieren
Edelhert (Cervus elaphus)
Bever (Castor fiber)
Vogels
Rietgans (Anser fabalis)
Grutto (Limosa limosa)
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Watersnip (Gallinago gallinago)
Grauwe gors (Milaria calandra)
Kleine plevier (Charadrius dubius)
Roodborsttapuit (Saxicola torquata)
Grasmus (Sylvia communis)
Boomklever (Sitta europaea)

1
70
500
V

5
10

Amfibieën
Kamsalamander (Triturus cristatus)
Knoflookpad (Pelobates fiiscus)

V

Vissen
Snoek (Esox lucius)

V

50

1
1
1

f/l
25
25
300
20
10
10
4
10
5
5

1
3500
2500

1
700
625
V

50
10

f
1
1

V

f
1

V

1
1
2

f/i
25
70
4000
200
100
100
40
100
50
25

V

250
20

f
1
1

V

f
2

V

1
1
5

f/1
50
350
20000
1000
500
500
200
500
250
100
f
5
5
f
10

Afstanden tussenfunktiegebieden (actieradius)
Hieronder wordt verstaan de maximale overbrugbare afstand tussen twee of meer
funktiegebieden waarbij een soortzijn levenscyclus nogkanvoltooien.Deactieradius
is, zover daar gegevens over bekend zijn, ontleend aan de literatuur (Dirksen et al.,
1989;Vogel, 1993)enaangevuld metgegevensuitveldinventarisaties (Bekhuisetal.,
1990).
Ookvoordeactieradiusgeldtdatdezevoorveelsoortenbenedenhetoplossingsniveau
kanbevindenwaaropisgewerkt(250x250m).Voordeknoflookpad (Pelobatesfuscus)
endekamsalamander(Trituruscristatus)isgeenactieradiusgebruikt.Gegevensdaarover
zijnweinigeenduidig,terwijltoetsingvandeactueleverspreidingaandedoorhetmodel
gegenereerdeverspreidinggeenaanleidinggafomeenactieradiustegebruiken; vrijwel
altijd liggen voortplantingsgebieden enfoerageergebieden (zomerbiotopen) in eikaars
nabijheid. Voor de volgende soorten geldt dit niet en zijn de afstanden uit tabel 10
aangehouden.
Tabel 10Actieradius van diersoorten waarvoor deze boven hetoplossingsniveau van
250x250m ligt
Gidssoort
afstand (inkm)
Bruine kiekendief {Circus aeruginosas)
4km
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
> 10km
Rietgans (Anserfabalis)
> 10km

Invloed van verstoring
Voor een aantal soorten is rekening gehouden met de storende invloed van landschapselementenopdegeschiktheidvanhetleefgebied offunktiegebied (tabel 11).Voor
deze soorten zijn hoog opgaand bos en stedelijke bebouwing als storende elementen
beschouwd. Voor soorten van open gebieden (weidevogels) wordt verondersteld dat
hoogopgaande bossen enbebouwing vooral deopenheid vanhet landschap aantasten.
Stedelijke bebouwingkanbijv.voorganzeneenbronvanonrustenverstoringvormen.
Jongbos,struweelenmozaiekenencomplexenvanbosenstruweelmetopenvegetatie
zijnnietalsstorendeelementenbeschouwdenhebbengeenbufferzone gekregen.Rond
de storende elementen is een bufferzone van 1 cel (250 m) aangebracht die als
ongeschikthabitatisaangemerkt.Deinvloedvananderemogeüjke storingsbronnen(o.a.
wegen,jacht en recreatie) valt buiten het oplossingenniveau van dit model of is niet
onderzocht.
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Tabel 11 Soorten waarvoor een storende invloed van hoog opgaand bos en/of stedelijke
bebouwing wordt verondersteld voor het optimale habitat.
Gidssoort

bebouwing

Edelhert (Cervus elaphus)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bever (Castor fiber)
Rietgans (Anser fabalis)
Grutto (Limosa limosa)
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Watersnip (Gallinago gallinago)
Grauwe gors (Miliaria calandrä)
Kleine plevier (Charidrius dubius)
Roodborsttapuit (Saxicola torquata)

bos

2.4.4 Koppeling tussen habitateisen per diersoort en ecotooptypen
Op grond van indeliteratuur gevonden habitatbeschrijvingen isvoor de onderscheiden
ecotooptypen (opgesplitst naar vegetatietypen, vegetatiestructuurtypen en fysiotopen)
dehabitatgeschiktheidaangegeven.Vervolgens isuitgaandevande habitatbeschrijvingen,
perdiersoort nagegaan welkeecotooptypen welkefuncties kunnen vervullen enin welke
mate.Defuncties zijn onderscheiden naarleef-,broed-,paai-,foerageer- en slaapgebieden.
De mate waarin een soort gebruik maakt van een ecotooptype is vertaald naar optimale
en marginale habitats. Optimale habitats zijn diegene die regelmatig in de literatuur
worden genoemd en karakteristiek worden beschouwd voor een diersoort. Marginale
habitats worden wel eens in verband met een soort genoemd, maar worden niet als
karakteristiek beschouwd. In figuur 5 is het onderscheid tussen optimale en marginale
habitats schematisch weergegeven. Er bestaan soms grote geografische verschillen in
geschiktheid tussen soortgelijke habitats.Invoorkomende gevallen heeft de geschiktheid
in rivierecosystemen de doorslag gegeven.
Een statistische onderbouwing van de habitatvoorkeuren is voor defauna, in tegenstelling tot het onderzoek naar standplaatseisen voor planten, op gedetailleerd niveau voor
de meeste soorten niet beschikbaar. De toekenning 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 simulatie niet
gebruikt. Ze zijn onderscheiden om de vele twijfelgevallen tegen elkaar te kunnen
afwegen. Marginale habitats zijn niet willekeurig buiten beschouwing gebleven, maar
systematisch voor alle soorten. Een eventueel nadelig effect doet zich dus niet alleen
voor bij één soort, zoals de ganzen, maar bij alle soorten. Met het weglaten van de
marginalehabitatswildenwijdepresentatie vandeonderzoeksresultaten overzichtelijk
houden. Uit modelsimulaties waarbij marginale habitats wel zijn gebruikt blijkt dat de
scenario's dan veel minder differentieren. Curiositeiten zoals het broeden van
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Fig.5 Theoretisch onderscheidtussen optimaalenmarginaalhabitat vooreenleef- of
functiegebied

scholeksters(Haematopusostralegus)opplattedakenvanflatszijndanmedebepalend
voor het kaarbeeld.
Eenbijzonderecategorievanecotooptypenvormendemozaïekenencomplexen,waarin
kombinaties van vegetatiestructuren, vegetatietypen en fysiotopen voorkomen in een
zekere onderlinge verhouding. Voor de fauna is niet alleen de onderlinge verhouding
tussen deecotoopcomponenten vanbelang,maar ookhun ruimtelijk patroon. Binnen
eencelvan250x250mzijndaaromverschillendeconfiguraties denkbaar.Bijmozaïeken
encomplexen iservanuit gegaan datdeecotoopcomponenten ruimtelijk min of meer
gelijk verdeeld zijn waardoor er sprake is van een kleinschalig karakter.

2.4.5 Toetsing habitateisen aan actuele verspreidingsgegevens
Nadat voor de 15 diersoorten alle ecotooptypen in kennistabellen (matrices) zijn
beoordeeld op hun geschiktheid als habitat, is - bij wijze van controle - de huidige
situatieopgeschiktheidpersoortdoorgerekend.Deresulterendekaartenmetde,volgens
hetmodelthansaanwezigegeschiktehabitats,zijngecontroleerd opfouten enonwaarschijnlijkheden en na correctie voor enkele soorten vergeleken met actuele
verspreidingskaarten. Voorsoortenwaarvanvoldoendeactuele verspreidingsgegevens
bekend waren is opdeze wijze een indruk verkregen van de betrouwbaarheid van de
kennistabel. Somskwamener sterkeafwijkingen voortussen demodeluitkomst ende
actuele verspreiding.
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In het Kranenburger Broek wordt bijvoorbeeld in alle drie de varianten een grote
geschiktheid (200 -500paren) voordegrutto (Limosa limosa) aangegeven, terwijl daar
geen grutto's voorkomen in verband met de aanwezige vegetatiestructuur.
De belangrijkste oorzaken betroffen de onnauwkeurigheid van de ecotoopkartering in
relatie tot habitateisen die onder het oplossingsniveau van het model liggen. Dit geldt
bijvoorbeeld voorderoodborsttapuit (Saxicola torquata), knoflookpad (Pelobates fuscus)
en kamsalamander (Triturus cristatus), die in kleine landschapselementen voorkomen
waarvan de oppervlakte minder dan 10% van het celoppervlak beslaat (bijvoorbeeld
poelen, heggen enruigebermen).Dezeelementen zijn nietexpliciet indeecotooptypologie terug te vinden.
Een andere oorzaak van grote verschillen wordt veroorzaakt door (toevallige) factoren
diein het model geenrol spelen,bijvoorbeeld verstoring,populatiefluctuaties en lokale
invloed van het beheer. Omdat in het model alleen wordt gerekend met optimale
habitats, zullen soorten die in de actuele situatie in marginale habitats voorkomen ook
niet overeenkomen met de gesimuleerde verspreiding. 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 6).
Een apart probleem vormt de actuele verspreiding van ganzen. De actuele verspreiding
van ganzen in het gebied is niet alleen gerelateerd aan het ecotooptype maar hangt
vermoedelijk voor een belangrijk deel samen met deuitoefening van dejacht en andere
vormen van rustverstoring. Hetvoorkeurshabitat van ganzen, metnamekolgans (Anser
albifrons) en toendrarietgans (Anser fabalis rossicus) wordt in grote lijnen gevormd
door voedselrijke, min of meer open graslanden en akkers. In het Duitse deel van de
Gelderse Poort komen ganzenjuist ook voor in kleinschalige gebieden met intensieve
landbouw. Een dergelijk habitat wordt voor de genoemde ganzen vaak als marginaal
ganzenhabitat beschouwd. Omdat in het Duitse gebied niet op ganzen wordt gejaagd
eninhetNederlandse deel vanhet gebied wel,ishetwaarschijnlijk datde kleinschalige
gebieden bezet worden vanwege de faktor rust terwijl er tevens voldoende voedsel
aanwezig is.
Na vergelijking met de huidige verspreiding, zijn de potentiële habitats van de onderscheiden diergroepen per planvariant op verschillende tijdstippen bepaald. Hierbij 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 (tabel 12), waardoor de verschillende planvarianten
minder van elkaar verschillen. Welke van de varianten de meeste perspectieven biedt,
verandert echter meestal niet.
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Tabel 12Geschikt leefgebied (aantalgridcellen) voor vierdiergroepen bijgebruik van alleen
optimaalhabitat enbijgebruik vanoptimaal enmarginaal habitatDegrijze kolommen
gevendetijdstappen aanwaarop geëvalueerd is.Zonder enmetrekening tehouden met
marginale habitats. Indeze rapportage wordt vooralaandachtgeschonken aandete
verwachten vegetatietypen na30jaar (nul-variant envariant 1)enna100jaar voor variant
2 (grijze kolommen). Vetgedrukt ishetaantalgridcellen van de variantdiede meeste
perspectieven biedt.
Optimaal en marginaal habitat

Alleen optimaal habitat
PVO

UIT Ojr

10

30

100

UIT

0

10

30

100

Bever

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

457

0

Grasmus

133 405

406 396

Rietgang foerageergebied

2048 1615

1500 1510 1455

448 485 467 469
2317 1833 1814 1820 1711

Rietgans slaapgebieden

54

77

43

44

40

272

229 212

218 148

Grutto

253

243

263

214

214

334

321

393

397 397

0

0

0

125

138

0

0

84

154 167

426

599

585 588

PV1
Bever
Grasmus

133 394

373 373 374

457

Rietgans foerageergebied

2048 1472

984

2317 1803 1274 1295 1078

Rietgans slaapgebieden

54

125

44

1013 866
47
52

Grutto

253

198

250

191

Bever

0

0

Grasmus

133 389

Rietgans foerageergebied

2048 1357

170 170
1143 1142 1144
452 498 403

Rietgans slaapgebieden

54

125

44

70

Grutto

253

192

295

212 212

191

272

317

275

259 129

334

271

399

382 399

0

0

127

199 199

457

421

1448 1435 1438

PV2
104

64

2317 1814 769

786 646

272

319 93

118 105

334

254 402

387 387
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Fig. 6Actuele verspreiding van de bruine kiekendief (Circus aeruginosus) en de volgens het
DGP-model geschikte habitats in de uitgangssituatie voor het Nederlandse deel
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3 De invoer van de planvarianten

Er zijn drie planvarianten ingevoerd en met het model getoetst:
— een nulvariant, die het huidige beleid weerspiegelt
— planvariant 1,het natuurontwikkelingsplan voor de middellange termijn
— planvariant 2, een natuur-streefbeeld voor de lange termijn.
Voor het Duitse deel zijn de plannen aangeleverd door het Duitse bureau Ludger
Baumann (Baumann et al,i.V.).
Voor het Nederlandse deel is als volgt te werk gegaan:
— HetNederlandsedeelvandenulvariantisovergenomenuitHarmsenRoos-Klein
Lankhorst (Eindred, 1994), maar dit keer is er in de natuurdoelen onderscheid
gemaakt tussen beheersgebieden en reservaatsgebieden, om op één lijn te komen
met de Duitse nulvariant.
— Voor het Nederlandse deel van planvariant 1 is de concept ontwikkelingsvisie
Gelderse Poort dd. 15-11-1993 overgenomen (Grontmij, i.V.).
— VoorhetNederlandsedeelvanplanvariant2isgrotendeels ontwikkelingsrichting
B van het hoofdonderzoek gevolgd, alleen in Ooijpolder-west is ontwikkelingsrichtingA aangehouden (zie Harms en Roos-Klein Lankhorst (Eindred.), 1994).
Bovendien wordt erindezevariantuitgegaan vanheggenaanplant indelen vande
Ooijpolder, zoalsisaangegevenopdekaartvanhetvoorontwerp landinrichtingsplan
Herinrichting Ooijpolder (Landinrichtingsdienst, 1993).De waterbeheersmaatregelen
vanplanvariant2sluitenaanbijhetgeen voordeontwikkelingsvisieis voorgesteld
(Grontmij, i.V.).
Omdeplannenmethetmodeltekunnentoetsenzijnzevertaaldnaardenatuurdoeltypen
dieinhetmodel zijn onderscheiden. Vervolgens zijn zeomgezetnaargridkaarten met
een celgrootte van 250 x 250m.

3.1 De natuurdoeltypen per planvariant
De vertaling van de planvarianten naar de onderscheiden natuurdoelen is gedaan in
samenspraakmetdeopstellersvandeplannen.Hetresultaatisopgridkaartweergegeven
in figuur 7 en samengevat in tabel 13.
Bij vergelijking van de drie varianten valt een duidelijk verschil in het areaal aan
natuurdoeltypen op.In de nulvariant is verreweg het minste aandeel voor natuurontwikkeling gereserveerd (totaal ca. 760 gridcellen), in variant 1 is dit meer dan het
dubbeleeninvariant2zelfs meerdanhetdrievoudige.Deaantallengridcellenmoeten
vergelijkenderwijs wordengeïnterpreteerdennietbeschouwdwordenalsabsoluteoppervlakten.Dooromzettingnaargridkaartentreedtnamelijk eensterkevergrovingvanhet
kaartbeeld op;omrekeningvangridsnaarhectarengeeft eenvertekendbeeld.Voorde
exacte oppervlakten, kaartbeeld en beschrijving van de huidige natuur en de planvariantenwordtverwezennaarBaumannetal(i.V.).Indithoofdstuk beperken weons
tot een korte toelichting op de natuurdoeltypenkaarten.
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Fig. 7De natuurdoeltypen vanplanvariant 0 links enplanvarianten 1 en 2 rechts.
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In de nulvariant is verreweg het overgrote deel van de nieuwe natuur, volgens het
huidige beleid, gepland in de uiterwaarden. Binnendijks is het beperkt tot behoud en
een geringeuitbreiding vanbestaande natuur. Er ontbreken enkele natuurdoeltypen. Zo
zijn hier geen nevengeulen (nl) gepland en geen nat schraal grasland (n42).De nadruk
ligtindeze variant opbeheerdemoerasnatuur (n32,n41, metnameinde Rijnstrangen),
en natuurgericht agrarisch beheer (n44, n45), o.a. in Salmorth en in de Nederlandse
relatienotareservaatsgebieden. De beheersgebieden die niet zijn aangewezen als
reservaatsgebied zijn ingevoerd als 'handhaven van deuitgangssituatie' omdat er vanuit
wordt gegaan dat de gangbare beheerslandbouw geen merkbare invloed zal hebben op
de vegetatie. In de Millinger waard en de Gendtse waard is natuurlijke jaarrond
begrazing voorgesteld.
In variant 1is een grote uitbreiding van denatuur gepland, aan Nederlandse zijde met
name in het Rijnstrangengebied, aan Duitse zijde in DieDüffel enin de Klever Hamm,
tennoord-oosten van Kleve.AandeNederlandse zijde domineert binnendijks spontane
natuur ( n i l t/m nl5) en buitendijks begraasde parklandschappen (n21 t/m n23).
Begraasde parklandschappen zijn aan Duitse zijde alleen in de Klever Hamm. In Die
Düffel is een groot gebied met natuurgericht agrarisch beheer gepland, met een
duidelijke extensivering van het graslandgebruik (n46).
In variant 2 worden grote aaneengesloten gebieden voor de natuur gereserveerd. Aan
de Nederlandse zijde is een verdere uitbreiding van het spontane bos-moerasgebied in
de Rijnstrangen gewenst en omvorming van de Ossenwaard tot een waterrijk begraasd
parklandschap. In de Ooijpolder wordt het beheer gedeeltelijk gericht op weidevogels
(n45) en in andere delen wordt door aanplant van heggen aangesloten bij de natuur in
de Duitse Düffel. In de gehele Düffel wordt het graslandgebruik in het bestaande
heggenlandschap verder geëxtensiveerd (n46). Tevens worden hier bestaande akkers
omgevormd tot extensieve graslanden en door aanplant van heggen verdicht. Het
heggenlandschap wordtbinnendijks ookin oostelijke richting doorheggenaanplant sterk
uitgebreid, maar het agrarisch gebruik blijft hier intensief (n48).In Salmorth wordt het
open weidegebied omgevormd tot een begraasd parklandschap.

3.2 De inrichtingsmaatregelen per planvariant
Om de plannen te kunnen realiseren zijn plaatselijk inrichtingsmaatregelen nodig om
de standplaats geschikt temaken voor degeplandenatuurdoelen. Ookzijn inde plannen
aanvullende inrichtingsmaatregelen voorgesteld om algemenere doelstellingen (zoals
hetbevorderen vannatuurlijke processen)terealiseren.ZoisvoorhetNederlandse deel
een extra stapuitgevoerd voorhet simuleren van de voorgestelde waterbeheersmaatregelen, waarmee deuitgangsfysiotopen worden aangepast naar degewenste hydrologische
toestand (volgens dethemakaart waterbeheer van deOntwikkelingsvisie). Dit betekent
o.a. dat in de varianten 1en 2grote delen van de Nederlandse uiterwaarden een hogere
rivierdynamiek zullen krijgen, en voor een klein deel ook in variant 0. In het Duitse
deel zijn slechts zeer beperkte veranderingen van de rivierdynamiek voorgesteld; deze
zijn tegelijk meegenomen bij debepaling van denoodzakelijke inrichtingsmaatregelen.
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Tabel 13 Natuurdoeltypen per planvariant, in aantal cellen
Code Natuurdoeltypen
Spontane bos-en moerasgebieden
nil
nevengeul met spontaan bos
nl2
ondiepwater met spontaan bos/moeras
nl3
dieper open water metnatuurlijke oevervegetatie
nl4
dynamisch waterrijk spontaan bos
nl5
spontaan bos
Struktuurrijke parklandschappen
n21 water met struktuurrijke oevervegetatie
n22 relief- en waterrijk begraasd parklandschap
n23 begraasd parklandschap
Beheerde riet- enmoerasgebieden, slikken en rivierduinen
n31 levend rivierduin
n32 beheerd moeras-en watergebied
n41 water met slikken en grazige oevers
n42 nat (schraal) grasland met oevervegetatie
n43 kwelgrasland
Natuurgericht agrarischbeheer
n44 bloemrijk grasland (evt.metheggen)
n45 openextensief weide-akkergebied
n46 extensief weide- akkergebied (metheggen)
n48 weide-akkergebied met heggenaanplant
Begeleide bosontwikkeling
n50 aangeplant bos

vo

Varianten
V2
VI

0
79
50
10
34

35
221
62
77
54

35
202
62
113
71

53
34
22

250
122
170

265
187
324

5
139
51
0
2

15
94
15
65
3

15
100
37
79
19

105
138
21
0

65
166
228
0

69
227
531
416

16

43

29

Totaal aantal cellenmetnatuurdoel
Aantal cellen
waarin de huidige situatie wordt gehandhaafd

759

1685

2781

2642

1716

620

Aantal cellen bebouwd gebied
Totaal aantal cellen GeldersePoort

3622

221

Daarnaastisinvariant2deaanplantvanheggengesimuleerddoorterplaatsedestruktuurtypen, vóór het starten van de vegetatie-ontwikkelingssimulatie, aan te passen.
Debenodigdeinrichtingsmaatregelenzijnbepaalddoorvergelijking vandenatuurdoelenkaartenmetde(eventueeldoorwaterbeheersmaatregelen gewijzigde) uitgangsfysiotopen.
De uitvoering van de inrichtingsmaatregelen is gesimuleerd door de uitgangsfysiotopenkaart (figuur 8) en de uitgangsstruktuurtypenkaart (figuur 10) middels het
computermodelaantepassen,vóórdestartvandesimulatievandevegetatie-enfaunaontwikkeling.Hetresultaat vandezetoetsing,(pervariant)een startfysiotopenkaart en
eenstartstruktuurtypenkaart,vormtdeinvoervoordesimulatievandevegetatie-ontwikkeling (hoofdstuk 4).
De figuren 8en 9geven weer waardeuitgangsfysiotopen zijn aangepast ten gevolge
van de voorgestelde maatregelen. Deze worden hieronder toegelicht.
In de nulvariant zijn alleen in het Nederlandse deel maatregelen voorgesteld. In de
Gendtsewaard wordteendeelvandezomerkadenverwijderd, waardoor erterplaatse
eenhogererivierdynamiekontstaat(verschuivingvanfysiotoop f7naarf6).Ookwordt
hier reliëfvolgend ontkleid, waardoor er plaatselijk meer water (f9) ontstaat. In de
Millingerwaard wordt meer rivierdynamiek toegelaten in de bestaande kleiputten
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Fig. 8 Uitgangsfysiotopenkaart (boven) en veranderde fysiotopen in de nulvariant
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(verschuiving van f10 naar f9). Elders in het studiegebied worden plaatselijk door
geplandeklei-en zandwinningen waterrijke gebieden gecreëerd voor natuurontwikkeling.
In planvariant 1 worden ook in het Duitse deel inrichtingsmaatregelen voorgesteld.
In Salmorth wordt plaatselijk vernatting bevorderd door verlaging van de zomerkaden
(verschuiving van f8 naar f7). Meer naar het oosten wordt langs de zuidoever van de
Boven-Rijn vernat door afgraving van de oeverwallen (verandering vanf5 naarf6). Aan
denoordoever wordt eroostelijk vanEmmerich in de lagere delen van de uiterwaarden
meerrivierwater toegelaten (verschuiving van f7 naarf6).Binnendijks wordt het gebied
ten noorden van het Kranenburger brach sterk vernat (verschuiving van f15 naar f16)
voor de ontwikkeling van natte moeras-hooilanden. Daarnaast zijn in het Duitse deel
nogenkelebinnendijkse natuurgerichte afgravingen gepland (verandering van fysiotoop
f13 naar f18).
In het Nederlandse deel wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld, conform de
eerdergenoemde ontwikkelingsvisie (Grontmij 1993).In grotedelen vande uiterwaarden
wordt derivierdynamiek verhoogd door verwijdering van dezomerkaden (verschuiving
naar fysiotopen f6 en f9) of zebenedenstrooms te openen (verschuiving naar f7 en f9).
Ook worden twee nevengeulen gegraven (f2). Alleen in de Bemmelse waard en in het
noordelijke deel van de Gendtse waard wordt de rivierdynamiek verlaagd (verschuiving
naar f8 en flO). Hier en daar wordt natuurgerichte zandwinning gepland (f12). In de
Rijnstrangen wordt derivierdynamiek plaatselijk inhetwestelijke deel enigszins vergroot
door aanpassing van het inlaatbeheer bij Kandia en afgraving (verschuiving van f13
naar flO). In de noordelijke sträng wordt door stuwen de dynamiek juist verlaagd
(verschuiving vanf10naarf18).Hetniet-dynamischegebied tennoorden daarvan wordt
door reliëfvolgend ontkleien vernat (verandering van f13 naar f14).
Demaatregelen in variant2komen grotendeels overeen metdieinvariant 1,maar over
een groter gebied, zowel aan Duitse als aan Nederlandse kant. Inhet Duitse deel wordt
devernattinginSalmorth ietsuitgebreid.Daarnaast iseen sterkeuitbreiding voorgesteld
van de vernatting rond het Kranenburger bruch in westelijke richting. Aan de
Nederlandse kant wordt, daar waar mogelijk (in de Rijnstrangen en Ooijpolder-west
aandevoetvan stuwwallen), versterking van deinvloed van het grondwater bevorderd
(verschuiving naar f21). In de Ossenwaard wordt een waterrijk gebied gecreëerd door
het stoppen van de bemaling en afgraving van de bovenlaag (f14) en door graven van
ondiep water (f18). Tenslotte wordt in aansluiting op een bestaande oude sträng, in de
Ooijpolder reliëfvolgend ontkleid (f14)tenbehoeve vanhetdaargeplande moerasgebied.
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4 Resultaten vandesimulatie

Indithoofdstuk wordenderesultatenbesprokenvandevegetatie-en fauna-ontwikkeling
zoals deze door het DGP-model zijn gegenereerd. Met nadruk wordt vermeld dat het
hier gaatommodel-uitkomsten, dieeenverwachtingspatroon geven opgrond vanbestaande,beperktekennisovereendeelvandenatuurlijke processen dieeenrolspelen.
De uitkomsten moeten niet in absolute zin worden geïnterpreteerd: ze geven hooguit
(verschillen in) richtingen aan bij onderlinge vergelijking van de planvarianten. De
waarde van het model ligt vooral bij het expliciteren van gemaakte aannames, de
navolgbareensystematischewerkwijze,enhetgebiedsdekkendaangevenvangevolgen.

4.1 Vegetatie
4.1.1 Werkwijze
Voor elke planvariant is de vegetatie-ontwikkeling gesimuleerd met behulp van de
vegetatiemodule vanhetDGP-model.Desimulatie startvanuitde startfysiotopenkaart
ende startstruktuurtypenkaart vanelkeplanvariant. Beidekaartenzijn perplanvariant
bepaalddoordeuitgangsfysiotopenkaart (figuur 8)enuitgangsstruktuurtypenkaart (figuur
10)aantepassen op grond van deindeplannen voorgestelde inrichtingsmaatregelen
en geven dus de toestand aan na inrichting (zie par. 3.2).
De vegetatie-ontwikkeling wordt bepaald op grond van de in het model opgeslagen
kennis, uitgedrukt in een te verwachten opeenvolging van ecotopen per tijdstap (zie
hoofdstuk 2).Erwordtdaarbijuitgegaanvaneenconsequentendoelmatigbeheer.Het
resultaat van de simulatie wordt opkaart en intabelvorm door het model uitgedraaid
en bestaat per planvariant uit:
— de te verwachten struktuurtypen na inrichting en na 10,30 en 100jaar;
— de te verwachten vegetatietypen nainrichting enna 10,30en 100jaar, ingedeeld
in: water-, efemere, ruigt-, gras-, struweel- en bosvegetaties.
Om de hoeveelheid informatie overzichtelijk te houden is in de rapportage vooral
aandachtgeschonkenaandeteverwachtenvegetatietypenna30jaarvoordenulvariant
en variant 1 en na 100jaar voor de lange termijnvariant 2, in vergelijking tot de
uitgangssituatie.Devegetatie-ontwikkelingissamengevatintabel14.Dezetabelwordt
per struktuurtype toegelicht in de volgende paragraaf. Daarna wordt de vegetatieontwikkeling in de verschillende varianten uitgebreider per tijdstap beschreven.
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4.1.2 Verandering van de vegetatie per struktuurtype
Tabel 14 geeft een overzicht van de verwachte vegetatie-samenstelling in de uitgangssituatie en in de planvarianten 0 en 1na 30jaar en in planvariant 2 na 100 jaar,
uitgedruktinaantallen cellen. Onderscheid isgemaakt incellen waarin de vegetatietypen
min of meer dekkend voorkomen, in cellen waarin ze als onderdeel van complexen
voorkomen, en cellen waarin ze als onderdeel van een mozaïek voorkomen.
Uit tabel 14blijkt datbijna alle onderscheiden vegetatietypen in alle varianten voorkomen,maar dathetoppervlakte-aandeel perplan aanzienlijk verschilt. Onder andere zijn
in de tabellen de volgende verschillen tussen de varianten te zien.

Watervegetaties
Het aandeel vanWatervegetaties zondermacrofyten (WO)en Kroos/Kikkerbeet/Waterpest-vegetaties (W5) neemt in alle varianten af als gevolg van verlanding en verdergaande successie. Het aandeel van de overige watervegetaties neemt daardoor toe ten
opzichte van de uitgangssituatie.

Efemere vegetaties
Ook neemt in alle varianten het aandeel van de efemere Ganzevoet/OeverstekelnootenZwarteMosterd/Tandzaad-pioniervegetaties (E3enE4) af. Dezeafname isin variant
2 het sterkst omdat in deze variant in een veel groter gebied een consequent beheer,
gericht op stabielere vegetaties, wordt verondersteld.
Daar waar extensivering van complexen grasland-heggen is voorgesteld, maken bestaande akkers (E5) volgens het model plaats voor extensief gebruikt grasland. Dit
verklaart de afname van akkeronkruiden (E5) in de varianten, die vooral in variant 2
erg sterk optreedt.

Ruigt- en moerasvegetaties
Over het algemeen nemen de ruigt- en moerasvegetaties toe van variant 0 naar variant
2. Uitzondering is de Hennegras/Holpijp/Moerasspirea-moerasvegetatie (R7), diejuist
hetmeestvoorkomtindenulvariantdankzij hetgeplandemoerasbeheer inhet oostelijke
deel van de Rijnstrangen. De meeste ruigtevegetaties maken deel uit van mozaïeken.
Delen van de aanwezige ruigtvegetaties in de uitgangssituatie maken in de varianten
plaats voor andere vegetatietypen, maar komen elders door gericht beheer weer in
grotere hoeveelheden in de planvarianten terug (figuur 11).

Grasvegetaties
In varianten 1 en 2 treedt een sterke vermindering van het aandeel cultuurgrasland
(Engels raaigras/Witte klaver-cultuurgrasland, Gl) op ten opzichte van de uitgangssituatie,desterkstevermindering isinvariant 2.Ditwordt veroorzaakt door extensivering
en/of herinrichting van dezeintensieve graslanden. In variant 0is sprake van een geringe
afname.
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Tabel 14 Aantal cellen met vegetaties in de uitgangssituatie, deplanvarianten O en 1 na 30
jaar en variant 2 na 100jaar in: hele cellen/complexen/mozaïeken
(bijv. 35geeft aandat devegetatiein 35cellenalleen celdekkend voorkomt; 35/10geeft aandathettype
daarnaast in 10 cellen in een complex voorkomt; 35/10/20 geeft aan dat het type ook nog in 20 cellen
onderdeel uitmaakt van een mozaïek))
Planvarianten
U

vo

0j

30j

VI
30j

V2
lOOj

WO Watervegetatie zonder macrofyten
Wl Waterlelie/Gele plomp vegetatie
W2 Watergentiaan/Fonteinkruidenvegetatie
W3 Blaasjeskruid/Lidsteng/Watervioüer-vegetatie
W4 Schede-/Rivierfonteinkruid-vegetatie
W5 Kroos/Kikkerbeet/Waterpest-watervegetatie
W6 ZannichelMa-vegetatie
Efemerevegetaties

293/0/7
44
162/23/196
12/0/1
24
216/90/3
47/2/9

251/0/2
154
299/25/86
46
63/1
190/75/4
50/2/6

245/0/2
152
318/22/495
23
91/0/1
63/2
58

245/0/2
210
374/29/528
56/0/9
90/0/2
6/6
52/6

EO Pionierveg. zonder macrofyten
El Slijkgroen-vegetatie
E2 Gele Waterkers/Naaldwaterbies-vegetatie
E3 Ganzevoet/Oeverstekelnoot-vegetatie
E4 Zwarte mosterd/Tandzaad-pioniervegetatie
E5 Klaproos/Nachtschade-akkeronkruidvegetatie
Rnigtvegetaties

12
2
5
43/0/2
63
815

12
0
2
23
56
788

12
0
1
26
15
660

12
0
1
19
4
128

Rl Brandnetel/Dauwbraam/Warkruid-ruigte
3/0/16
R2 Knolribzaad/Gevlekte scheerling-oeverwalruigte
15/0/25
R3 Valeriaan/Poelruit-ruigte
29/0/58
R4 Rietland
1
R5 Kleine lisdodde/Mattenbies-oevervegetatie
8
R6 Scherpe zegge/Rietgras-overvegetaties
23/0/64
R7 Heimegras/Holpijp/Moerasspirea-moerasvegetatie
18/0/1
R8 Klis/Bereklauw-ruigte
10/0/27
R9 Riet/Moerasandoorn-ruigte
23/8/121
RIO Wilgeroosje/Bochtige smele-vegetatie
0
Grasvegetaties

0/0/7
54/0/34
30/0/67
14
0
23/0/52
44
39/0/15
89/0/18
0

0/0/7
47/0/70
36/0/154
22
22
29/0/260
18
8/0/46
89/0/52
16

0/0/7
51/0/128
36/0/188
25
0
29/0/278
32/0/9
6/0/76
105/0/10
18

Gl Engels raaigras/Witte klaver-cultuurgrasland
951/391
G2 Grote vossestaart/Boterbloem-grasland
74/6/61
G3 Kamgras/Glanshaver-grasland
116/2/54
G4 Sikkelklaver/Kruisdistel-stroomdalgrasland
3
G5 Geknikte vossestaart-uiterwaardgrasland
72/7/60
G6 Dotterbloem-grasland
20/0/1
G7 Kweek-grasland
31/1/2
G8 Holpijp/Koekoeksbloem-grasland
0
G9 Schapegras/Struikheide/Zandblauwtje-schraalgrasland
0
Struweelvegetaties

801/366
62/18/47
170/9/75
73
76/17/53
19
32/0/2
2
0

SI Wilgen-struweel
S2 Meidoorn/Kornoelje-struweel
S3 Meidoorn/Vlier/Els-struweel
S4 Els/Boswilg-struweel
S5 Boomgaard/Boomkwekerij
S6 Braam/Lijsterbes-struweel
Bosvegetaties

30/11/16
15/287/57
11/84/87
0/0/18
47
0/16

1/16/51
0/296/67
0/76/31
0/0/1
47
0/16

0/2/56
0/294/210
0/3/311
0/0/59
44
0/16

0/3/59
0/873/340
0/15/318
0/0/66
23
0/89

1
2/1/1
8/1
0/6/3
1/2
0/4/5
1
1/6/3
10

30/0/5
11/0/11
7/0/1
64/1/102
15/2/1
15/3/5
1
45/0/2
2

76/0/1
16/0/15
15/0/68
100/1/233
29/1/34
10/2/14
1
57/0/268
1

70/0/2
20/0/17
1/0/95
131/1/291
28/2/68
9/2/27
20/0/9
124/0/273
1

Vegetatiestructuurtypen
Watervegetaties

BI Zwarte populieren/Schietwilgen-ooibos
B2 Abelen/Iepen-ooibos
B3 Schitwilgen-ooibos
B4 Essen/Iepen-ooibos
B5 Essen/Eiken-Oeverwalbos
B6 Els/Essen/Iepen-komgrondenbos
B7 Elzen/Essen-bronbos
B9 Elzen/Eiken-moerasbos
BIO Populieren/Schietwilgen-productiebos

435/211
115/411
98/54/125 103/244/222
158/51/103 126/312/157
38
41
72/3/319
53/12/364
36
52/0/9
26/0/2
26/6/2
3
17
16
18
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Fig. 11 Ontwikkeling ruigtvegetatie
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Fig. 12 Ontwikkeling graslandvegetatie
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Fig. 13 Ontwikkeling
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Fig.13Ontwikkeling struweelvegetatie (vervolg)
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In variant O komt aanzienlijk meer stroomdalgrasland (Sikkelklaver/Kruisdistelstroomdalgrasland, G4) tot ontwikkeling dan in variant 1en 2. In variant 1en 2 zijn
maken nog veel stroomdalgraslanden deel uit van mozaïeken (figuur 12).
Door aanplant van heggen treedt in variant 2 een verschuiving op naar graslanden die
onderdeel uitmaken van complexen (met name bij Gl, G2 en G3). Het kwelgrasland
(G8) ontbreekt praktisch in variant 0 en 1, en is ook in variant 2 beperkt aanwezig.
Struwelen
Veel struweelvegetaties in grotere eenheden in de uitgangssituatie ontwikkelen zich in
de varianten naar bos. Dankzij het geplande begrazingsbeheer neemt in de varianten
1 en 2 het aandeel aan struwelen in mozaïeken enorm toe. In variant 2treedt een grote
toename op van struweelvegetaties die deel uitmaken van complexen. Dit wordt
veroorzaakt door de aanplant en de handhaving van heggen in de Ooijpolder en in de
Düffel (figuur 13).

Bosvegetaties
In de varianten 1en 2 nemen de bosvegetaties sterk toe, met name de ooibossen (BlB4) en moerasbos (B9). De meeste bossen ontwikkelen zich in het Nederlandse deel,
en maken veelal deel uit van een mozaïek met gras, ruigte en struweel en/of water- en
oevervegetaties. In de nulvariant is de bosontwikkeling minder sterk, maar toch nog
aanzienlijk ten opzichte van de uitgangssituatie. De bosontwikkeling in mozaïekvorm
isindezevariantvrij eenzijdig (voornamelijk Fraxino-Ulmetum, B4).Alleen in variant
2 ontwikkelt zich een grotere oppervlakte aan bronbos (Carici remotae-Fraxinetum,
B7) dankzij het daarop gerichte waterhuishoudkundige beheer (figuur 14).

Deze verschillen in vegetatie-ontwikkeling zijn het gevolg van deverschillen in gekozen
natuurdoelen en de lokatie daarvan. Vooral in de Rijnstrangen, in Salmorfh, de
Ooijpolder enDie Düffel zijn deverschillen tussen deplanvarianten groot. Inde nulvariant ontwikkelen zichindeRijnstrangen groteoppervlakten rietvelden en moerascomplexen, in variant 1 ontwikkelen zich hier meer bosrijke vegetaties, nog steeds in
combinatie met open water. In variant 2ishet aandeel bos verder toegenomen, stukken
oudloofbos worden afgewisseld metruigten en struiken,het open waterisal grotendeels
aan het verlanden. In variant 2 wordt in Salmorth natuurlijke jaarrond begrazing
toegepast. Dealdaarontwikkelde extensieve graslanden invariant 0en 1 maken hierdoor
in variant 2 plaats voor een mozaïek van graslanden, ruigten, struiken en bomen. In
de Ooijpolder worden in variant 2 in grote delen heggen aangeplant, waardoor hier
complexen van grasland en struwelen ontstaan. Tevens worden de graslanden in
Ooijpolder-west geëxtensiveerd, waardoor het aandeel aan (een struktuurrijkere vorm
van) Lolio-Cynosuretum &Arrhenatheretum (G3) in deze variant sterk toeneemt. In
de beide andere varianten vindt hier nauwelijks verandering plaats ten opzichte van de
uitgangssituatie.InDieDuffel wordtinvariant 2hetheggenrijke gebied sterk uitgebreid
door aanplant van heggen. Tevens wordt een groot deel daarvan geëxtensiveerd,
waardoor onder andere een sterke toename van Alopecuretum pratensis (G2) wordt
verwacht. In variant 1wordt een veel kleiner deel van Die Düffel geëxtensiveerd. In
variant 0 wordt alleen extensivering verwacht in bestaande reservaten.
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4.1.3 Vergelijking van de vegetatie in de planvarianten per tijdstap
Vegetatie-ontwikkeling na inrichting(Ojaar)
Direct nainrichting ontstaan al grote verschillen tussen deplanvarianten. In allevarianten worden (on)diepe plassen gecreëerd door het afgraven van debovengrond. Als
gevolgdaarvantreedtereentoenameopvandehoeveelheidopenwaterzondermacrofyten.Invariant2isdezetoenamehetgrootst.Ooktreedterinallevarianteneentoename op van de pioniervegetatie, vooral in variant 1en 2. Dit wordt veroorzaakt door
hetreliëfvolgend ontkleien vaneenaantallokatiesendeaanlegvantweenevengeulen
invariant 1 en2.Invariant2ishetoppervlakdatontkleidwordthetgrootst,waardoor
ook detoename vanpioniervegetatie in dezevariant het grootste is.Daarnaast wordt
invariant 2hetheggenrijke gebied indeDüffel sterkuitgebreid doordeaanplantvan
heggen.Indenulvariantzijndeveranderingenindevegetatie-ontwikkeling hetgeringst,
doordat er slechts een klein oppervlak anders wordt ingericht. In het Duitse deel van
deze variant worden helemaal geen inrichtingsmaatregelen voorgesteld.
Uitbreiding van open water en pioniervegetatie gaat vooral ten koste van intensief
beheerde landbouwgronden (akkers en graslanden). Ook het oppervlak aan extensief
gebruikte graslanden neemtinallevarianten af. Invariant 1 en2neemtdaarnaastook
nog het oppervlak ouderuigten en mozaïeken metruigten en struiken af. In variant 2
geldt dit ook voor de mozaïeken met grasland en ruigten. Door aanplant van heggen
treedterinvariant2eenverschuivingopvan(open)akkersengraslandnaarcomplexen
met heggen (struiken).

Vegetatie-ontwikkeling na 10jaar
Inallevariantenneemtdoorverlandingdeoppervlakteopenwaterzonderwaterplanten
af. Watervegetatie met drijvende waterplanten als Waterlelie en Gele Plomp neemt
volgens het model sterk toe, vooral in de Rijnstrangen in de nulvariant. Dit gaat ten
kostevandeWatergentiaan/Fonteinkruiden-vegetatie.Invariant 1 en2treedtjuisteen
sterketoenameopvandezevegetatie.Dehoeveelheidwatervegetatiedieopkwelduidt,
Blaasjeskruid/Waterviolier, neemt toe ten opzichte van deuitgangssituatie. Vooral in
variant0en2eninietsminderemateinvariant 1.Dezevegetatiekomtvrijwel alleen
inhetNederlandsedeelvoor.Hetriviergebondenvegetatietypemet Rivierfonteinkruid
neemtvoornamelijk invariant 1 en2toeinhetNederlandsedeel.Deveelalsoortenarme
vegetatie van Kroos- en Sterrekroossoorten neemt in variant 1 en 2 juist af door
ontwikkeling naar Watergentiaaii/Fonteinkruiden-vegetatie.
In alle varianten neemt het oppervlak aan efemere vegetatie af door verdergaande
successie,invariant2isdezeafname het sterkst.In variant 1 en2treedteen toename
opvanvrijwel alleruigtevegetaties.HettypemetKnolribzaad/Gevlektescheerlingneemt
vooralinvariant2inSalmorthinoppervlaktetoedoorextensievebegrazing.DeKleine
Lisdodde/Mattenbies-oevervegetatie verdwijnt door verlanding in alle varianten ten
gunstevanRietland.Indenulvarianttreedtdoor successieeengeringeafname opvan
hetaandeelruigtevegetaties inhetNederlandsedeel,metnamedeKlis/Bereklauw-en
de Riet/Moerasandoorn-ruigten nemen in oppervlak af. Dit hangt grotendeels samen
methettoegepaste beheer.Doornatuurlijke successie veranderen depionierruigten in
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ouderuigten,doorbemaaiing veranderen deRiet/Moerasandoorn-ruigteninde oostelijke
Rijnstrangen in een moerasvegetatie met Hennegras, Holpijp en Moerasspirea.
Als gevolg van extensivering en herinrichting neemt de oppervlakte aan intensieve
graslanden sterk af, vooral in variant 2. Doordat extensief beheer op steeds grotere
schaal wordt toegepast, neemt ook het oppervlak aan extensief grasland toe. Zowel de
tamelijk soortenarme, vochtige hooilanden, de soortenarmeuiterwaardgraslanden en de
soortenrijke vochtige hooilanden komen in variant 1en 2 beduidend meer voor dan in
de nulvariant. In alle varianten, maar vooral in variant 0, treedt een toename op van
het oppervlak aan stroomdalgrasland. Deze toename is in de nulvariant in het Nederlandse deel het sterkst, in de andere varianten is ook een toename in het Duitse deel
(in Salmorth). Uitbreiding van extensieve natte graslanden vindt slechts plaats in het
Kranenburger Bruch enbij Ubbergen in variant 2,omdat alleen in deze variant op deze
locaties een daarop gericht beheer is toegepast.
In deze planfase treedt een sterke struweel- en bosvorming op. Vooral in variant 2
verdicht hetlandschap zichdoordeontwikkeling vanEls/Boswilgstruweelinhet NederlandsedeelenBraam/Lijsterbesstruweel inhetDuitsedeel.Tevenstreedtindeze variant
een enorme toename op van het Meidoorn/Kornoelje-Struweel in het Duitse deel. Dit
wordt veroorzaakt door de aanplant van heggen in onder andere de Düffel en het
westelijke deel van de Ooijpolder. Bosvorming treedt vooral op in variant 1en 2. Het
gaat hier met name om zachthoutooibos met Schietwilg en Zwarte populieren, hardhoutooibos metEsenIepen-oeverwalbos.DezetoenameisinhetDuitsedeelhet sterkst.

Vegetatie-ontwikkeling na 30 jaar
Na 30jaar ligt het accent van de successie op de vorming van struweel uit ruigten en
de ontwikkeling van bos uit struweel.
De oppervlakte open water neemt niet meer af, maar blijft stabiel. Door verdergaande
successie nemen volgens het model de begroeiingen met Kroos/Kikkerbeet in alle
varianten af ten gunste van Waterlelie/Gele plomp-vegetatie en Rivierfonteinkruidvegetatie. In de efemere vegetatie treden geen veranderingen op ten opzichte van de
situatie na 10 jaar. Het oppervlak aan ruigten in het Nederlandse deel neemt in het
algemeen af. Indenulvariant echter, vindteen toename plaats van Knolribzaad/Gevlekte
scheerlingruigten enKlis/Bereklauwruigten.Kleinelisddodde/Mattenbies-oevervegetaties
en Wilgenroosje/Bochtige smele-vegetaties komen alleen in het Duitse deel in variant
1 en 2 tot ontwikkeling. In het Nederlandse deel komen deze vegetaties niet voor.
Hetareaal aanintensieve graslanden neemt niet verder af. Het aandeelbegraasd grasland
met Scherpe boterbloem en Vossestaart neemt af in het Nederlandse deel in de
nulvariant, terwijl er in de andere twee varianten sprake is van een toename in het
Duitsedeel.Hetareaal aan soortenrijke, vochtige hooilanden en soortenarme uiterwaardgraslanden neemt in alle varianten af. Het aandeel van stroomdalgrasland neemt in alle
varianten sterk toe, vooral in variant 0. Gericht beheer begint voor dit type grasland
in deze fase effect tekrijgen, niet alleen in het Duitse, maar nu ook in het Nederlandse
deel. Dotterbloemgrasland breidt zich alleen in variant 1en 2 verder uit. In variant 2
neemt door maaibeheer het areaal aan kwelgrasland (met o.a. Holpijp en
Koekoeksbloem) bij Ubbergen sterk toe. Alleen in variant 1en 2 komt door intensief
verschralingsbeheer schraalgrasland tot ontwikkeling op de droge zandruggen in het
Duitse deel. Omdat dit een langzaam proces is komt deze ontwikkeling in deze fase
pas tot stand.
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De meeste struwelen nemen in deze fase af door bosontwikkeling. Alleen struwelen
van natte gronden nemen invariant 1en 2toeten opzichte vande situatiena 10jaar.
Het Els/Boswilg-struweel breidt zich alleen in het Nederlandse deel verder uit. De
bosontwikkeling komt in dezeplanfase goed op gang.De grootste toename vertonen
de hardhoutooibossen, met name hetEssen/Iepen-ooibos breidt zich enorm uit op de
Nederlandseuiterwaarden.Tevenslaten vooralvariant 1 en2eninminderemateook
variant0eensterkeontwikkelingzienvanhetElzen/Eikenmoerasbos.HetEssen/EikenoeverwalbosbreidtzichinhetDuitsedeelsterkuitinvariant2.HetElzen/Essen-komgrondenbos laat de sterksteuitbreiding zieninhetNederlandse deel invariant 2.Ook
komt alleen in die variant in het noordelijke deel van de Rijnstrangen het Elzen/Essenbronbos tot ontwikkeling, dankzij een daarop gericht waterbeheer.

Vegetatie-ontwikkeling na100jaar
Na 100jaar treden geen grote veranderingen meer op in de vegetatie. Het aandeel
watervegetatiemetWaterlelieenGeleplompneemt(volgenshetmodel)doorsuccessie
nog iets toe ten koste van de Watergentiaan/Fonteinkruiden-vegetatie en de
Kroos/Kikkerbeet-vegetatie.Indepioniervegetatietredengeenveranderingenmeerop.
In de efemere vegetatie treden ook nauwelijks veranderingen op.Het oppervlak aan
Knolribzaad/Gevlekte scheerling-oeverwalruigte neemt iets toe, terwijl de Kleine
lisdodde/Mattenbiesvegetatieindezeplanfasenietmeervoorkomt.Opdelocatieswaar
dezelaatstevegetatie zichindevorigeplanfase nogbevond,heeft zichinmiddelseen
moerasbos ontwikkeld.
Veranderingen binnenhetareaal vandeverschillende typen grasland zijn te verwaarlozen. Ook binnen de struwelen zijn weinig veranderingen te constateren. Het Meidoorn/Kornoelje-struweel neemt iets toe en het Meidoorn/Els-struweel neemt iets af.
De enige grote verandering treedt op bij het Els/Boswilgstruweel in het Nederlandse
deel, het oppervlak van dit struweel neemt sterk af door de ontwikkeling naar bos.
In dezeplanfase zijn veranderingen in samenstelling en oppervlakte van hetbos veel
geringer dan in de vorige fase. In alle varianten vindt een afname plaats van het
Schietwilgen-ooibos, dit pionierbos heeft zich inmiddels grotendeels ontwikkeld tot
Essen/Iepen-ooibos.Dit treedt het sterkst op in variant 2, o.a. in het noordelijke deel
vandeKleverHamm.Invariant 1 treedthierjuisteenuitbreiding opvanhetElzen/Eikenmoerasbos.

4.2 Fauna
4.2.1 Werkwijze
Desimulatieheeftbetrekkingophetmogelijkindetoekomstvoorkomenvandiersoorten
in de Gelderse Poort op grond van geschiktheid en oppervlakte van de ecotopen die
nauitvoeringvandeplanvariantenwordenverwacht.Ditgeeft geenzekerheidoverhet
werkeüjke voorkomenvandediergroepennaeventuelerealisatievandeplannen.Daadwerkelijke vestiging of uitbreiding van diersoorten ismede afhankelijk vaneen reeks
van factoren die niet in het model zijn opgenomen zoals milieu-aspecten, onderlinge
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betrekkingen tussen soorten,populatiedynamiek, dispersiefactoren enaanwezigheidvan
rustgebieden.
Hetmodel geeft weldemogelijkheid omdeverwachte geschiktheid vandeverschillende
planvarianten voor een aantal diergroepen met elkaar te vergelijken. Dit is voor 15
verschillende gidssoorten gedaan.Voorde selectievandezediersoorten endegevolgde
werkwijze bij debepaling vanderelatieve geschiktheden perplanvariant wordt verwezen
naarparagraaf 2.4.Indezeparagraaf wordt ingegaan opderesultaten vandesimulatie.
In hetvolgende worden allereerst deveranderingen inoppervlakte geschikt leefgebied
beschreven diete verwachten zijn voor alle geselecteerde groepen na realisering van
de verschillende planvarianten. Als eerste wordt dit per diersoort behandeld; daarna
wordt hier per planvariant op ingegaan.
Bij deinterpretatie ishetbelangrijk tebedenken dathetniet gaat omeenevaluatievan
de gidssoorten zelf, maar om het habitat waarvoor deze soorten kenmerkend zijn.

4.2.2 Veranderingen in oppervlakte geschikt leefgebied per diergroep
Intabel 15wordt eenvolledig overzicht gegeven vanderesultaten vandemethetcomputermodel uitgevoerde simulatie van de fauna-ontwikkeling. Aangegeven is de
oppervlakte in aantallen gridcellen, van:
— huidige geschikte leefgebieden van de gidssoorten
— verwachte geschikte leefgebieden indeplanvarianten 0, 1en2na0, 10,30en100
jaar.
Hieruit blijkt datalle driedeplanvarianten t.o.v. deuitgangssituatie voor 2soorteneen
duidelijk negatief effekt hebben ten opzichte van de uitgangssituatie (ni. rietgans en
watersnip). BijPV1enPV2hebben voor 8soorten eenduidelijk positief effekt opde
verandering in leef- en/of funktiegebied. Voor 5 soorten hebben de plannen een zeer
beperkt effekt opdeverandering inleef- en/of funktiegebied t.o.v. de uitgangssituatie.
In denulvariant treedt voor demeeste soorten slechts een geringe toe-of afname van
het leef- of funktiegebied op.
Bij debeschrijving vanderesultatenpersoortisvoorplanvariant 0en1 vooral gekeken
naar de resultaten na 30 jaar en voor planvariant 2 na 100jaar. Voor de meeste
diersoorten zijn deverschillen tussen30en 100jaarnieterggroot,de vegetatiestruktuur
verandert nauwelijks meer.Alleen hetouderworden vanbossen heeft nog grote invloed
op de fauna. Voor de diergroep waartoe de boomklever behoort betekent het ouder
worden vanbos dat er beduidend meer geschikt leefgebied ontstaat.
De resultaten vande simulatie zijn tevens opkaarten uitgedraaid, waarvan een aantal
voorbeelden indeze rapportage zijn opgenomen. Door interpretatie vandetabellen en
kaarten zijn perplanvariant conclusies getrokken dieniet alleen betrekking hebben op
de geselecteerde gidssoorten, maar ook op ecologisch verwante diersoorten.
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Edelhert (Cervus elaphus)
Het edelhert vormt de vertegenwoordiger van de groep grote (niet gedomesticeerde)
grazers, waartoe ook de eland (Alces alces) en tot op zekere hoogte ook de wisent {Bison bonasus) kunnen worden gerekend. De groep van grote grazers wordt gekenmerkt
doordebehoefte aan groteoppervlakten, min of meer aaneengesloten, geschikt habitat.
Dit kan bestaan uit allerlei grazige begroeiingen afgewisseld met ruigten, struweel en
bos.Wanneerdezegrazersnietbejaagd ofop anderewijze regelmatig verstoord werden,
waren oude bossen van minder betekenis.
Het edelhert komt momenteel niet voor in het rivierengebied van de Gelderse Poort
maarhoort hier van oorsprong wel thuis.Voorbeelden daarvan zijn o.a. tevinden langs
de Donau. Er komen wel edelherten voor in het nabijgelegen Reichswald. Ze worden
opkunstmatige wijze belet om zichin het rivierengebied te vestigen. Naast introductie
van het edelhert kan ook gedacht worden aan de wisent, eland en wild zwijn, zij het
dat hiervoor speciale inrichtingsmaatregelen vereist zijn en het minumumareaal voor
een zelfstandige populatie sterk kan verschillen.
In planvariant 0 komen er al kleinere geschikte leefgebieden voor in de Ooypolder en
de Rijnstrangen. Ze zijn geschikt voor kleine populaties waartussen geen of beperkte
uitwisseling mogelijk is.
Inplanvariant 1 ontstaat indeHuissensche waarden endenoordelijke Rijnstrangen een
min of meer aangesloten leefgebied voor een vrij grote zelfstandige populatie. In de
uiterwaarden van de Waal, de Ooypolder en bij de Klever Hamm komen grotere
oppervlakten geschikt leefgebied voor.Bij depopulaties in deuiterwaarden van de Waal
vormt de rivier vermoedelijk een barrière, waardoor er sprake is van deelpopulaties.
In planvariant 2 neemt de oppervlakte geschikt leefgebied nog fors toe waardoor er
uiteindelijk drie grote leefgebieden ontstaan die min of meer gescheiden zijn door de
grote rivieren. Deze toename aan leefgebied is vooral het gevolg van nieuwe leefgebieden nabij Salmorth en in de zuidelijke Rijnstrangen. Het grootste leefgebied, dat
ook mogelijkheden biedt voor introductie van de wisent ligt ten noorden van de Rijn.
Opgemerkt moet worden dat een deel van de leefgebieden uit oud loofbos bestaat en
daardoor als wellicht als marginaal foerageergebied beschouwd kan worden.
Uit de planvarianten blijkt dat er ook geschikt leefgebied voorkomt, vooral in Die
Düffel, meteentekleine aaneengesloten oppervlakte.Dooreengeringeaanpassing van
de plannen kunnen deze gebieden worden verbonden zodat ook hier geschikte
leefgebieden ontstaan.
Edelhert

U

vo
30j

VI
30j

V2
lOOj

2680

2429

Ongeschikt

3238

3178

leefgebied 1-5 paar

0

78

194

183

leefgebied 6-10 paar

0

225

0

0

leefgebied 11-25 paar

0

0

438

386

leefgebied > 25 paar

0

0

0

386

leefgebied te klein

390

147

310

244
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Bever (Castorfiber)
DebeverkomtmomenteelnietlangsdeRijnvoorinhetDuits-Nederlandsegrensgebied.
Wil de soort hier weer onderdeel van het landschap gaan uitmaken dan zal de bever
moetenwordenuitgezet.DeresultatenvandeintroductieindeBiesboschzijn dermate
positiefdatmomenteelookhetuitzettenindeRijnstrangenwordtoverwogen (Heimer,
1994).Voordebeverishet gebiedpas geschikt wanneer ereen voldoende groot,min
of meer aaneengesloten, areaal moerasbos met open water (voldoende oeverlengte)
aanwezigis.Beverskunnengroteafstanden afleggen (>10km),waardoorhetmogelijk
is dat ookmeer versnipperde gebieden met geschikt habitat optermijn worden bezet.
Inhetmodelishiergeenrekeningmeegehouden.Erisaangenomen dat versnippering
vanleefgebieden optermijn ongunstigervoordepopulatieuitpaktdan aaneengesloten
leefgebieden. Zezijn derhalvealsteklein,dusongeschikt,leefgebied aangemerkt.De
meeste uiterwaarden, behalve de hoogbekade, zijn voor de bever als marginaal
leefgebied beschouwd. Overstromingen, bijvoorbeeld zomerhoogwater, kunnen
ongunstige effekten hebben op de populatie door sterfte onderjonge bevers (Nolet,
1993).
Indehuidige situatie enbij planvariant 0ishet gebied ongeschikt alsleefgebied voor
een voldoende grote populatie bevers. Verspreid over het gebied komt wel geschikt
habitat voor, maar de aaneengesloten oppervlakte daarvan is te gering.
Bijplanvariant 1 ontstaaterindeRijnstrangen eengeschiktleefgebied voor11-25paar
beversdoorontwikkeling vanbossen waarinmozaieken vanbosenwatervoorkomen.
Bij planvariant 2 neemt dit gebied nog in oppervlakte toe waardoor deze planvariant
het meeste perspectief biedt voor de bever.
Bij planvariant 1en 2 ontstaan in de Klever Hamm, de Ooypolder en in Die Düffel
wel geschikt leefgebied, maar de aaneengesloten oppervlakte is te gering voor een
voldoendegrotepopulatie.Hetverbinden vandezegebiedendoor natuurontwikkeling
kan een geschikt leefgebied opleveren voor meer dan 25 paar bevers.

Bever

U

vo
30j

VI
30j

V2
100

Ongeschikt leefgebied

3516

3572

3274

3227

leefgebied 1-5 paar

0

0

0

0

leefgebied 6-10 paar

0

0

0

0

leefgebied 11-25 paar

0

0

125

170

leefgebied > 25 paar

0

0

0

0

te klein leefgebied

112

56

223

231
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Arnhem
Bever
uitgangssituatie
Grens onderzoeksgebied
Rivier
Landgrens

Nijmegen

XXXX
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Rietgans (Anser fabalis)
De toendrarietgans {Anser fabalis rossicus) vertegenwoordigt de groep ganzen en
steltlopers als de goudplevier (Pluvialis apricaria) die typerend zijn voor voedselrijke,
min of meer open grasland- en akkergebieden. InhetDuitse deelvan de Gelderse Poort
zijn ook de kleinschaliger landbouwgebieden van betekenis voor ganzen, wellicht ten
gevolge van dejacht aanNederlandse zijde endebescherming inhetDuitse deelgebied.
Het stoppen vandejacht inhetNederlandse plangebied en hetinstellen van rustgebieden
zou wel eens tot forse verschuivingen in geschikte foerageergebieden kunnen leiden,
zowel in ruimte als in tijd. Dat de dynamiek in ganzenpopulaties groot kan zijn blijkt
ondermeer uit het feit dat pas sinds de zeventiger jaren grotere aantallen ganzen in de
Gelderse Poort verblijven (Vogel, 1993; Brouwer et al., 1985).
Naast het foerageren gebruiken ganzen ook slaap-ofrustplaatsen. In de Gelderse Poort
worden deze gevormd door grote waterplassen, waarvan de Bijland van zeer grote
betekenis is. Lokaal komen er ook kleinere slaapplaatsen voor of gebieden waar
gedurende kortetijd ookwelgrotere aantallen ganzen verblijven. Extensieve graslanden
worden door ganzen nauwelijks benut. Pas bij een verstoring zullen ganzen hiernaar
uitwijken. Deze verstoring is niet opgenomen inhet model, hetgeen een beperking van
het model is. Bovendien zijn ganzen bijzonder gevoelig voor verstoring en een grote
populatiedynamiek tehebben. Deze factoren zouden ervoor kunnen pleiten om ganzen
niet in het onderzoek te betrekken. Zij zijn echter toch opgenomen omdat het niet gaat
om een voorspelling, maar om een relatieve afweging tussen verschillende scenario's.
In de huidige situatie is het grootste deel van de Gelderse Poort van betekenis als
foerageergebied voor ganzen.Grotere slaapplaatsen komen voorindeBijland en enkele
andere zandwinplassen in de uiterwaarden.
De planvarianten 0, 1en 2 laten, in toenemende mate, een sterke afname zien van het
areaal geschikt foerageergebied. Ditwordt grotendeels veroorzaakt doordeafname van
hetareaal voedselrijke, intensief beheerde graslanden.Erontstaat dus een voedseltekort.
Planvariant 0 verschilt nog het minst met de huidige situatie. De afname aan geschikt
foerageergebied treedt vooral op in het gebied van de Rijnstrangen.
Planvariant 1laat een zeer duidelijke afname geschikt foerageergebied zien. De Huissensche Waard, Rijnstrangen en Düffel nemen nu ook flink in betekenis af.
Planvariant 2vertoonteenzeer sterke afname van geschiktfoerageergebied. Hierin zijn
grote delen van Die Düffel, de westelijke Ooypolder en de Rijnstrangen ongeschikt
geraakt door extensivering van de graslanden.
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Grutto(Limosa limosa)
De grutto is eenkenmerkende weidevogel voor vochtige en open weidegebieden met
eennietalteintensievelandbouw.Totdezegroepkunnen ookveldleeuwerik (Alauda
arvensis),kievit(Vanellusvanellus)engraspieper(Anthuspratensis)gerekendworden.
Zeer extensieve graslanden zijn in het centrum van hun verspreidingsgebied voor de
meesteweidevogelsvanmarginalebetekenis.Kleinschaligelandschappen enintensief
bebouwde gebieden worden gemeden.
In alle planvarianten neemt de oppervlakte geschikt leefgebied voor de grutto af. Dit
wordt vooral veroorzaakt door verdichting van hetlandschap eninmindere mateook
door het ontstaan van zeer extensieve graslanden en versnippering.
Planvariant 0laateenuitbreiding vanhetleefgebied vandegruttozieninde nabijheid
vanSalmorth.Indewestelijke Ooijpolder neemthetareaalgeschiktleefgebied iets af.
De grutto komt verder redelijk verspreid in het gebied voor.
Inplanvariant 1 komenerleefgebieden bijrondhetKranenburgerBruchentenwesten
vanEmmerich.GeschiktegebiedenlangsdeOudeWaal(Bijland)enBemmelseWaard
verdwijnen.
Inplanvariant 2büjkt datdebelangrijke weidevogelgebieden zichconcentreren inde
westelijke Ooypolder,deHuissenscheWaardenEmmericherWard.InDieDüffel, het
Kranenburger Bruch en flinke delen van de uiterwaarden komen geen weidevogelgebieden van betekenis meer voor door de ontwikkeling van zeer extensief beheerde
natuurgraslanden.
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Bruinekiekendief(Circus aeruginosas)
Debruinekiekendief broedtvoornamelijk inrietlandenenvertegenwoordigt voorwat
z'n broedgebied betreft eengrotegroepvanrietvogelswaaronderroerdomp(Botauris
stellaris)engrotekarekiet(Acrocephalusarundinaceus).Kleinestukjesrietlandkunnen
alvoldoendezijnalsbroedgebied.Hetvoorkomenvandebruinekiekendief wordtvaak
beperkt door de oppervlakte geschikt foerageergebied, waarvan er vaak honderden
hektaren aanwezig dient te zijn. Het foerageergebied bestaat vooral uit rietlanden,
moerassen,extensievegraslanden,ruigeslootkanten,ruigten,bermenenandereplekken
waar voldoende prooi te vinden is. Intensieve graslanden zijn tot de marginale
voedselgebieden gerekend. Dat kiekendieven hier toch vaak foerageren wordt
veroorzaaktdoordeaanwezigheid vanslotenenbermen.Dezezijninhetmodelechter
niet onderscheiden.
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Bij de bruine kiekendief verschilt planvariant Onauwelijks met de huidige situatie.
Belangrijke broedgebieden komen voor in de Ooypolder en de Rijnstrangen. Het
Kranenburger Bruch vormt wel een geschikt foerageergebied maar ligt op te grote
afstand van de broedgebieden.
Planvariant 1 toont een forse toename vanzowelhetbroedgebied als het foerageergebied
van de bruine kiekendief. De toename van het broedgebied is vooral profijtelijk voor
andere soorten van rietland zoals de grote karekiet {Acrocephalis arundinaceus) en
roerdomp (Botaurus stellaris). Omdat de oppervlakte foerageergebied beperkend is voor
het voorkomen, mag worden verwacht dat de bruine kiekendief juist van deze
planvariant profiteert. Kranenburger Bruch, Klever Hamm en delen van Die Düffel
vormen nieuwe geschikte foerageergebieden.
In planvariant 2 neemt het areaal broedgebied nog verder toe evenals de oppervlakte
foerageergebied. Hierdoor wordt het Kranenburger Bruch geschikt als broedgebied en
zijn grote delen van Die Düffel en de Ooypolder geschikt als foerageergebied.
Zowel in planvariant 1 als 2 neemt de betekenis van de noordelijke Rijnstrangen als
geschikt gebied af door ontwikkeling van bos en struweel.
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Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
De aalscholver is een gidssoort voor soorten van moerasbossen langs rivieren. Naast
deaalscholverprofiteren ookreigerachtigen enmogelijk zwartewouw (Milvus migrans)
van ontwikkeling van dit habitat. Voor de aalscholver is de oppervlakte visrijk water
meestal bepalend omdat voor deze koloniebroeder als snel wordt voldaan aan de
oppervlakte geschiktbroedhabitat.Een groteoppervlakte geschikt broedgebied vergroot
echter de kans op vestiging van de aalscholver en andere soorten van moerasbos.
Foerageergebieden van de aalscholver liggen grotendeels buitendijks (Dirksen et al.,
1989).
Uitdetabel blijkt datnarealisatie vandeplannen deopppervlakte geschikt broedgebied
sterktoeneemt, vooral inplanvariant 1en 2.Ook het foerageergebied neemt sterk sterk
toe t.o.v. de uitgangssituatie. In planvariant 0 ontstaan mogelijkheden voor grotere
kolonies in de Gendtse Polder en Millingerwaard. Langs de Rijn ten oosten van de
Bijland onstaan mogelijkheden voor kleinere kolonies.
In planvariant 1 ontstaan daarnaast ook grotere broedgebieden nabij de Bijland, de
Huissensche Waard en in beperkte mate langs de Emmericher Ward. De oppervlakte
geschikt foerageergebied neemt ook verder toe door het graven van plassen.
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Plan2herbergtdegrootsteoppervlaktegeschiktbroedgebied.Naastdebroedgebieden
diebijplan 1 zijngenoemd,ontstaanerookgeschiktebroedgebieden bijSalmorth.Dit
plan biedt het meeste perspectief voor broedende aalscholvers en andere soorten van
ooibossenzoalsdezwartewouw(Milvusmigrans)enreigerszoalsblauwereiger(Ardea
cinerea),purperreiger (Ardea pupurea)en kwak (Nycticorax nycticorax).
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Watersnip(Gallinago gallinago)
De groep van weidevogels van vochtige tot natte graslanden waartoe de watersnip,
tureluur(Tringatotanus)enzomertaling(Anasquerquedula)behorenkomtmomenteeel
verspreid in het gebied voor met als kerngebieden de uiterwaarden bij Bemmel en
Gendt.Ookvoordezegroepvanweidevogelszijnintensieveen/ofkleinschaligegebieden als marginaal of ongeschikt habitat beschouwd.
Dezevogelgroepstaattevensmodelvoorsteltlopersdiebuitendebroedtijd inhetgebied
foerageren. Slibvlaktes, ondergelopen graslanden ennatte pioniervegetatie vormenin
hetvoor-ennajaar eengeschikthabitatvooreengrotegroepvansteltloperswaaronder
watersnip (Gallinagogallinago),kemphaan (Philomachus pugnax), grutto(Limosa
limosa), kievit (Vanellus vanellus) en bonte strandloper (Calidris alpina). Natte
graslandenindenabijheid vanopgaandebegroeiingzijnnietgeschiktvoordewatersnip;
inverbandmetdeverdichtingvanhetlandschapisdaarominhetmodeleenbuffer van
één cel aangelegd rond bebouwing en opgaande bossen.
In alle plannen neemt de oppervlakte geschikt leefgebied af. Verder treedt er een
verschuivingopvanleefgebieden indeuiterwaardennaarbinnendijks gelegengebieden.
Geschikte foerageergebieden voor steltlopers buiten debroedtijd nemen,in volgorde,
in planvarianten 0, 1en 2 af.
In planvariant 0 neemt het aantal leefgebieden door ontwikkeling van ruigten en
mozaiekenmetbosduidelijk af, vooralindeuiterwaarden inhetNederlandseplangebied. Ook de Rijnstrangen verliezen aan betekenis.
Bijplanvariant 1 ishetaantalleefgebieden nogverderafgenomen. Vooraldekleinere
leefgebieden verdwijnen doorverdichting van hetlandschap.Deuiterwaarden aan de
Nederlandsekantzijnnogmaarvanbeperktebetekenis.Belangrijkeleefgebieden liggen
bij het Kranenburgerbroek, bij Salmorth en ten westen van Emmerich.
Planvariant 2verschilt weinigmetplanvariant 1 maarhetaantalkleinere leefgebieden
neemt nog verder af. Wel ontstaat er een groot leefgebied aan de zuidkant van de
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Watersnip

U

PO
30j

PI
30j

P2
lOOj

Ongeschikt

3380

3447

3489

3487

leefgebied 1-5 paar

113

48

39

24

leefgebied 6-10 paar

23

57

57

50

leefgebied 11-25 paar

38

18

18

62

leefgebied > 25 paar

0

0

0

0

foerageergebied steltlopers

74

58

19

5

Ooypolder door ontwikkeling van kwelgraslanden. Bij Salmorth verdwijnt geschikt
gebied door de ontwikkeling van begraasd bos.
Grauwe gors (Miliaria calandra)
Grauwe gors enkwartelkoning (Crex crex) zijn inhet stroomgebied vandeRijn typische
vertegenwoordigers van enigszins open, extensieve graslanden in de uiterwaarden.
In de uitgangssituatie vormen deuiterwaarden van de Ooypolder, Huissensche Waard,
Emmerich en Salmorth de belangrijkste geschikte leefgebieden.
Inplanvariant 0treedt bij Salmorth eenuitbreiding opvanhet leefgebied vande grauwe
gors.
Bij planvariant 1 neemt het aantal leefgebieden bij Salmorth enEmmerich nog iets toe.
Opvallend is dat het aantal kleine leefgebieden afneemt, terwijl het grote leefgebied
bij Salmorth verder in omvang toeneemt. De totale oppervlakte geschikt leefgebied is
minder dan bij planvariant 0.
In planvariant 2 neemt het aantal leefgebieden voor de grauwe gors fors af. Dit vindt
zijn oorzaak in de toename van struweel en bos. De Emmericher Ward, Salmorth en
Ooypolder vormen de belangrijkste overgebleven leefgebieden.
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Kleine plevier (Charadrius dubius)
De kleine plevier is een typische soort van het dynamische rivierenlandschap. De soort
broedt vooral opkalebodems zoals dielangs de rivieren en bij zand- en kleiwinningen
voorkomen. Dergelijke plekken zijn ook geschikt voor andere pioniers zoals de kluut
(Recurvirostra avosetta), visdief (Sterna hirundo) en meeuwen (Laridae).
In de huidige situatie vormen vooral de oevers van de Waal en Rijn geschikte leefgebieden en in mindere mate ook de zand- en kleiwinningen.
In planvariant 0 komt de kleine plevier vrijwel overal langs de rivier voor, maar iets
minder dan in de huidige situatie. De grootste leefgebieden raken iets versnipperd.
100

Alleen direkt na deuitvoering van deinrichtingsmaatregelen treedt een toename van
de leefgebieden op, die later door vegetatiesuccessie weer teniet wordt gedaan.
Inplanvariant 1 verdwijnen eengrootaantalkleinereleefgebieden, vooralinhetDuitse
deellangsdeRijn. Geschikte gebiedenkomen vooral voorlangsdeWaal (Ooypolder,
Millingerwaard en langs de Huissense Waard).
Planvariant 2 geeft ongeveer dezelfde ontwikkeling te zien als planvariant 1. Alleen
na de startsituatie neemt het aantal leefgebieden sterk toe door ontgrondingen. Deze
leefgebieden verdwijnen na10jaargrotendeelsdoorvegetatiesuccessie.Dekleineplevier
is na 100jaar vrijwel uit het Duitse plangebied verdwenen.
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Roodborsttapu.it (Saxicola torquata)
De roodborsttapuit is de gidssoort van een groep soorten die in extensieve tot matig
intensieve heggenlandschappen voorkomt. Hiertoe kunnen ook de grauwe klauwier(Laniuscollurio),kneu (Cardueliscannabina) en steenuil {Athenenoctua)gerekend
worden. Deze groep isbeduidend kritischer dan de groep metde grasmus,die ookin
vrij intensief beheerd landbouwgebied voorkomt.
IndeuitgangssituatieisderoodborsttapuitvooralbeperkttotDieDüffel endewestelijke
Ooypolder.
Deroodborsttapuit komtinplanvariant 0watmeervoordaninindeuitgangssituatie,
zijhetwatmeerversnipperd.IndeRijnstrangen ontstaateennieuwgeschikt leefgebied.
In planvariant 1 neemt debetekenis van deRijnstrangen sterk af en vormt de Düffelt
het belangrijkste gebied voor de roodborsttapuit. De oppervlakte geschikt leefgebied
is vrijwel even groot als in planvariant 0.
In planvariant 2 neemt de betekenis van de westelijke Ooypolder en Die Düffel zeer
sterktoe.Erontstaateenuitgestrektgrensoverschrijdend leefgebied doorgrootschalige
ontwikkeling van extensief beheerd heggenlandschap.
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^ s Rivier
••-» Landgrens

Nijmegen

Fig.20Grasmus (vervolg)
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Grasmus (Sylvia communis)
De grasmus vertegenwoordigt een groep van soorten van kleinschalige landschappen
inintensief ofextensief beheerdeheggenlandschappen, waartoe o.a. geelgors (Emberiza
citrinella) en bunzing (Putorius putorius). Veel andere, vaak algemene, soorten als de
winterkoning {Troglodytes troglodytes) en heggemus (Prunella modularis) profiteren
hier ook van. Voor sommige soorten van deze groep, zoals de grasmus, zijn enkele
heggen vaakal voldoende voorvestiging. Het zwaartepunt in de verspreiding van deze
groep wordt gevormd door de binnendijks gelegen gebieden, hoewel afzonderlijke
soorten (bijv. grasmus) ook in buitendijkse gebieden kunnen voorkomen. De grasmus
heeft in de uiterwaarden een marginaal habitat aangezien het niet alleen gaat om de
grasmus zelf,maar ookomdegeelgorsendebunzing waarvoor ookuitDuitse literatuur
blijkt dat die niet of nauwelijks voorkomen in de uiterwaarden.
In de uitgangssituatie blijkt Die Düffel een kerngebied voor de grasmus te zijn. Daarbuiten komt de grasmus verspreid in het gebied voor.
De geschiktheid voor de grasmus verschilt in planvariant 0 en 1 weinig met die van
de huidige situatie. In planvariant 1is er sprake van een minder groot aaneengesloten
leefgebied.
Bij planvariant 2neemt het areaal geschikt leefgebied zeer sterk toe door toename van
hetkleinschalig landschap.De gebieden bij KleverHamm, Elten,Keeken en Ooijpolder
maken nu ook deel uit van het leefgebied.

PO
30j

PI
30j

P2
lOOj

3222

3232

3250

2484

82

74

114

63

leefgebied 6-10 paar

0

0

23

18

leefgebied 11-25 paar

51

51

65

75

leefgebied 26-50 paar

0

0

0

115

leefgebied 51-100 p.

0

0

170

139

leefgebied > 100 paar

273

271

0

734

Grasmus

U

Ongeschikt leefgebied
leefgebied 1-5 paar

Boomklever (Sitta europaea)
Deboomklever vertegenwoordigt degroep soortenvan oudere(loof)bossen, waaronder
de eekhoorn (Sciurus (vulgaris), bosuil (Strix aluco) en zwarte specht (Dryocopus
martius). Indeuitgangssituatie komen dezebossen nietof over zeerkleine oppervlakte
voor.
De planvarianten 0 en 1laten een geringe toename zien van geschikt leefgebied voor
soorten van oud bos. Dit is niet zo verwonderlijk omdat beide plannen pas na 30 jaar
zijn beoordeeld. Op zeer lange termijn (100 jaar) ontwikkelen zich bij planvariant 0
en 1wel oudebossen; bij planvariant 0vrij weinig enbij planvariant 1iets minder dan
bij planvariant 2, maar ongeveer op dezelfde plekken.
Bij planvariant 2 (na 100jaar) treedtdoor het ouderworden van hetbos een zeer sterke
toename van geschikt leefgebied op.Belangrijke leefgebieden liggen inde noordelijke
Rijnstrangen, tenzuidenennoorden vanGriethausen enbij Düffelward/Schenkenschanz.
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Boomklever

U

PO
30j

PI
30j

P2
lOOj

Ongeschikt

3622

3617

3612

3464

leefgebied 1-5 paar

0

2

2

8

leefgebied 6-10 paar

0

0

0

10

leefgebied 11-25 paar

0

5

5

21

leefgebied > 25 paar

0

0

0

114

te klein leefgebied

6

4

3

11

Kamsalamander(Triturus vulgaris)
Dekamsalamanderiskarakteristiek voorrelatiefkleinerewaterenmethelderwateren
eenrijkgestruktureerdevegetatievanwaterplanten.Daarnaastvormenvochtigeruigten
een belangrijk foerageergebied.
Bij de kamsalamander is onderscheid gemaakt tussen voortplantingsgebied en foerageergebied. Het foerageergebied omvat het zomer- en winterbiotoop exclusief het
voortplantingsgebied.Inhetmodelisgeenrekeninggehoudenmeteenmaximaleafstand
tussen foerageer- en voortplantingsgebieden.
Indeuitgangssituatieblijken vooraldeRijnstrangen, OoypolderenKraneburgerBruch
belangrijke leefgebieden.
In planvariant 0 neemt het areaal voortplantingsgebied drastisch af. Alleen in de
Rijnstrangen endeOoypolderkomtnogvoorplantingsgebiedvoor.Welneemthetareaal
foerageergebied wel wat toe.
Voor de kamsalamander zijn de perspectieven het grootst in planvariant 1en 2.
Inplanvariant 1 treedteensterketoenamevanvoortplantingsgebiedenfoerageergebied
op. In vrijwel het hele gebied ontstaan geschikt leefgebieden.
Bij planvariant 2 neemt het areaal voortplantingsgebied nog verder toe.

Kamsalamander

U

PO
30j

PI
3Qj

P2
lOOj

Ongeschikt

3459

3441

3090

2967

geschikt leefgebied

116

181

310

347

voortplantingsgebied

53

6

222

314

Knoflookpad- (Pelobatesfuscus)
De knoflookpad komt in het rivierengebied vooral voor op de overgang van hoger
gelegen(zand)grondenenvochtigelaagten(Bosmanetal.,1992;Gerritsenetal.,1987).
Dehogergelegengrondenwaartoeookrivierduinenkunnenwordengerekend, fungeren
alszomer-enwinterbiotoop.Dedierenmoetenzichhierkunneningraven.Devochtige
laagten, met poelen, sloten en andere matig voedselrijke tot voedselrijke wateren
fungeren als voortplantingsbiotoop.
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Indeuitgangssituatie geeft hetmodelweer dat erzeerverspreid inhet gebied geschikte
voortplantingsplaatsen voorkomen. Geschikte zomer- en winterbiotopen komen vooral
voor langs de Waal (Millingerwaard) en Rijn bij Salmorth.
De resultaten van de simulatie laten zien dat de leefgebieden voor de knoflookpad bij
planvariant 1en 2 afnemen, het sterkst bij planvariant 2.
Planvariant 0 geeft nog een lichte toename te zien van geschikt leefgebied.
Deoppervlakte geschikt voortplantingsgebiedneemt afbijplanvariant 1 enneemt sterk
af bij planvariant 2.

P2
lOOj

Knoflookpad

U

PO
30j

PI
30j

Ongeschikt

3540

3533

3540

3563

geschikt leefgebied

88

95

82

65

voortplantingsgebied

66

63

42

23

Snoek (Esox lucius)
De snoek is een vis van vrij open, helder water met een rijke waterplantengroei. De
snoek prefereert stagnant water boven stromend water (o.a. Bergers, 1992; Quak en
Schouten, 1993;Reitsma, 1992).Paaiplaatsen worden gevormd door ondiep water met
een rijke groei aanwaterplanten. Ondergelopen graslandenkunnen soms als belangrijke
paaiplaatsen fungeren (Boeve, 1973).
In de huidige situatie is er vrij veel geschikt leefgebied aanwezig. Naast foerageergebieden komen ook veel potentiële paaiplaatsen voor.
Bij planvariant 0 blijft de oppervlakte geschikt foerageergebied ongeveer gelijk. Het
aantal cellen met geschikte paaiplaatsen neemt echter af, vooral in de Rijnstrangen.
Geschikte foerageergebieden en paaiplaatsen komen wel in het hele gebied voor.
In planvariant 1nemen foerageergebieden en paaiplaatsen nog verder af, vooral in de
Bemmelse en Gendstse Waard. Ook in Die Düffel neemt het aantal geschikte gebieden
af. Door aanleg van nevengeulen neemt het aantal vluchtgebieden langs derivieren toe.
Planvariant 2 verschilt nauwelijks van planvariant 1. Alleen lokaal treden er nog wat
verschuivingen op.

P2
30j

Snoek

U

PO
30j

PI
30j

Ongeschikt

2929

2964

3029

3028

geschikt foerageergebied

231

275

209

234

paaigebied, ook foerageergebied

383

304

275

vluchtgebied, ook foerageergebied

85

85

109

257
109
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4.2.3 Veranderingen in oppervlakte geschikt leefgebied per planvariant

Planvariant0
Dezeplanvariant biedt, t.o.v. deuitgangssituatie, voor vrij veel soorten een ietsbeter
perspectief dandeoverigeplanvarianten.Weidevogels,foeragerende ganzenensoorten
van buitendijkse open gebieden zoals grauwe gors, kwartelkoning en kleine plevier
komen hier het meest aan bod hoewel de verschillen soms gering zijn. Ook
voortplantingsplaatsen voor vissen en amfïbieën zijn frekwenter vertegenwoordigd in
deze variant.
Vooranderesoortenisdezevariantvanbeduidendgeringerebetekenisdanplanvariant
1 en 2.
Vooredelhert,eland,bever,bruinekiekendief,kamsalamander(paaiplaats)enbroedende
aalscholvers is dit de minst perspectiefrijke variant.
Toename:
— Soortenvan(moeras)boszoalsdeaalscholver,reigerachtigen,boomklever,edelhert
enelandnemensterktoedoordeontwikkelingvangrotereeenhedenmoerasboscomplexen. (In de varianten 1en 2 nemen Edelhert en Eland nog sterker toe)
— soortenvanextensievegraslandenindeuiterwaardenzoalsgrauwegorsenkwartelkoning.
— Soortenvankleinschaligegraslandenenmozaiekenvanboszoalsderoodborsttapuit
en grasmus.
Afname:
— Soorten van open gebieden zoals foeragerende ganzen en weidevogels waaronder
grutto, watersnip en tureluur.
— Soortendiegebondenzijnaanwatermeteenrijkewaterplantenvegetatiezoalsvissen
van stagnante wateren (snoek, karper).

Planvariant1
Indezeplanvariant zijn ert.o.vdeuitgangssituatie duidelijke effekten opdefauna.De
toe- of afname van soorten is sterker dan bij planvariant 0.
Vergeleken met beide andere planvarianten zijn er geen soorten waarvoor dezeplanvariant het meest gunstig uitvalt. Daarmee neemt deze variant een middenpositie in
tussen beide andere plannen.

Toename:
— Soortenvangrotebosgebiedenzoalsedelhert,elandenbevernemensterktoe.Door
degrotereoppervlaktemoerasbosontstaatookmeerbroedgelegenheid voordeaalscholver en reigerachtigen.
— Doordetoenameaanextensief graslandontstaatereenuitgebreid foerageergebied
voor debruinekiekendief. Ook andere soorten profiteren hiervan zoals amfïbieën
(w.o. kamsalamander).
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— De aanleg van nevengeulen heeft tot gevolg dat er langs de rivier vluchtgebieden
ontstaan voor riviervissen.
— Ookindeze variantneemt hetleefgebied van soortenvankleinschalige landschappen
toe (roodborsttapuit), terwijl ook soorten van buitendijks gelegen extensieve graslanden profiteren (grauwe gors, kwartelkoning), zij het in mindere mate dan bij
planvariant 0.

Afname:
— Er treedt een halvering opvan hetvoor ganzen geschikte areaal aan foerageergebied
door extensivering van graslanden en verdichting van het landschap.
— De weidevogels nemen nog wat sterker af door de afname aan open landschap.
— Voor vissen (snoek) neemt het areaal aan geschikt foerageer- en paaigebied af.
— Door bebossing in de uiterwaarden neemt ook het leefgebied van de kleine plevier
af.

Planvariant 2
In deze variant treden grote verschillen op in geschikt leefgebied. De oppervlakte
leefgebied van soorten van cultuurlandschappen (weidevogels en ganzen) neemt zeer
sterk af, terwijl leefgebieden van soorten van kleinschalige gebieden engrote oppervlakte
bos zeer sterk toenemen. Deze laatsten vinden hier de meeste mogelijkheden.
Toename:
— Soorten van kleinschalige landschappen zoals grasmus,geelgors en roodborsttapuit
nemen zeer sterktoedoor aanplant van hegggen en extensivering van agrarisch gebied.
— Edelhert, eland enandere soorten van grote aaneengesloten boscomplexen met ruigten en struwelen nemen nog verder toe dan in planvariant 1. Voor de bever is dit
de meest gunstigeplanvariant, terwijl ook hetbroedgebied voorde aalscholver hier
z'n grootste uitbreiding vindt.
— Soorten van oude bossen zoals boomklever, bosuil en spechten hebben hier hun
grootste leefgebied. Dit geldt ook wanneer planvariant 0 en 1na 100jaar worden
beoordeeld.
— Door het grotere areaal extensieve graslanden neemt deoppervlakte geschikt foerageergebied voor de bruine kiekendief sterk toe zodat deze soort hier z'n grootste
areaal geschikt leefgebied krijgt.
— Vooramfibieen, waaronder dekamsalamander, ontstaatveel geschiktleefgebied door
extensivering van het grondgebruik en de ontwikkeling van veel
voortplantingsgebied.
Afname:
— Geschikte foerageergebieden voor ganzen verdwijnen in deze variant over grote
oppervlakten door extensivering van het grondgebruik en sterke verdichting w a n
het landschap.
— Weidevogels nemen duidelijk af, vnl. door verdichting van het landschap.
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— Soortenvanminofmeeropenextensievebuitendijkse gebieden alskleineplevier,
grauwe gors en kwartelkoning nemen af door bosontwikkeling.
— Voortplantingsgebieden voor vissen (snoek) en amfibieen nemen af vanwege het
verdwijnen van geschikte waterplantenvegetatie.

4.3 Opmerkingen bij de modelsimulatie
Het computermodel, waarmee de varianten zijn geëvalueerd, is een kennismodel in
combinatie meteen Geografisch Informatie Systeem (MAP2).Bestaande ecologische
kennis over derelatie standplaats-vegetatie-fauna is hierin opgeslagen. Voorzover de
kennisontbreektzijn aannames gedaan.Erisnietuitgegaanvaneenkansverwachting;
het model heeft dan ook eendeterministisch karakter.Dekeuzevoor het gebruik van
eenaangepasteversievanhetCOR-modelbetekenttevensdatdebeperkingendievoor
dit model beschreven zijn (Harms e.a., 1991), grotendeels ook voor het DGP-model
gelden(HarmsenRoos-KleinLankhorst(Eindred.),1994).TenopzichtevanhetCORmodel zijn echter ook belangrijke verbeteringen doorgevoerd: het basisbestand is
gedetailleerdnaareengridgroottevan250x250m.,degeaggregeerdekennisovernatuurontwikkeling is dienovereenkomstig aangepast, er heeft een modeltoetsing plaatsgevonden aandehand van gegevens over dehuidige situatie van vegetatie enfauna 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;
— erisgeenrekeninggehouden meteventueleeffecten vandeindeplannenvoorgestelde maatregelenopgrotere afstand en ookniet van invloeden van aangrenzend
grondgebruik;
— de rivierwaterkwaliteit is niet verdisconteerd in de aquatische vegetatietypen;
— erzijnaannamesgedaanbijhetopstellenvandevegetatiereeksen endetijdstappen
in de reeksen; vooral wat betreft de ontwikkeling van watervegetaties is de
benodigde kennis voor een gesimuleerde ontwikkeling het minst aanwezig.
— erzijnkeuzesgemaaktmetbetrekkingtotdehabitateisen,oppervlaktebehoefte, afstandsoverbruggingenhome-rangevandiersoortenendesamenstellingvandiergroepen.
Verificatie van deze aannames aan dehand van meerfundamenteel en experimenteel
ecologisch onderzoek is noodzakelijk om de ontwikkelde methodes en de daarop
gebaseerderesultatenvanhetonderzoekeengroterrealiteitsgehalte tegeven.Ditgeldt
metnamevoorhetsyntaxonomischensynecologisch onderzoeknaar vegetatieontwikkelingtenbehoevevaneenverbeteringvandevegetatiereeksen. Monitoring-onderzoek
kan een belangrijke bijdrage hieraan leveren. Het verdient dan ook aanbeveling om
gelijktijdig met de uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten een 'monitoring'programma vast te stellen en de gevolgen van de natuurontwikkeling voor vegetatie
en fauna te registreren.
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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 iswel geschikt om
globale ontwikkelingen en trends op te sporen, die het gevolg zullen zijn van een
bepaalde natuurontwikkeling, envoorhetvergelijken van alternatieven. Het moet gezien
worden als een ontwerp-instrument, waarmee bestaande landschapsecologische kennis
op effectieve wijze beschikbaar is tijdens het planvormingsproces. Dit neemt niet weg
dat er naar gestreefd zal worden de voorspellende waarde te vergroten. Hierbij moet
echter wel in acht worden genomen dat de betrouwbaarheid afhankelijk is van de basic
planning unit, dievoorditproject 12,5tot 25habedraagt. Voorplanvormend onderzoek
is dit weliswaar voldoende; het betekent echter wel dat er geen gefundeerde uitspraken
gedaan kunnen worden over gebieden 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.
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5 Vergelijking tussen hetDuitse enhetNederlandsedeel

Bij debespreking van denatuurdoeltypenkaarten is naar voren gekomen dat de soort
natuurdiegepland isaanweerskanten vandeNederlands-Duitse grens sterkverschilt:
aan de Nederlandse kant ligt een sterke nadruk op het bevorderen van natuurlijke
processen, aan de Duitse kant is het beheer meer gericht op behoud van de natuurwaarden van het cultuurlandschap. De in de planvarianten geplande ontwikkelingen
zullendeaanwezigelandschappelijke verschillentussenhetDuitseenNederlandsedeel
derhalveversterken.Inhetvolgendewordendemeestkenmerkendeverschillen tussen
het Duitseen het Nederlandse deelbesproken aangaande de te verwachten vegetatieen fauna-ontwikkeling, en wordt bezien wat de voordelen zijn van een
grensoverschrijdend zogenaamd 'Gesamtconzept'.

5.1 Verschillen in vegetatieontwikkeling
In tabel 16zijn voordebelangrijkste struktuurtypen:ruigte, gras,struweel enbos,de
relatieveverschillen tussenhetDuitseenhetNederlandseplangebied samengevat. De
typische cultuurvegetaties (cultuurgrasland, boomgaard en produktiebos) zijn niet in
de tabel opgenomen.
Uit dezetabelblijkt datindenulvariant aanNederlandse zijde eenveelgroteraantal
vegetatietypen wordt verwacht dan aan Duitse zijde. Alleen voor die soorten van
standplaatsen die aan de Nederlandse kant niet voorkomen (RIO, G6 en S6) en voor
het ooibos BI langs de oevers van de Boven-Rijn, scoort de Duitse kant hoger. De
toename van een groot aantal vegetatietypen aan de Nederlandse kant is vooral het
gevolg van de geplande natuurontwikkeling in de uiterwaarden.
Inplanvariant 1ishetverschiltussenhetDuitseenNederlandsaandeelmindergroot
geworden,maarhetNederlandse aandeelisnogsteedsgroterdanhetDuitse.Eriseen
duidelijke toenameaanruigtvegetaties aanDuitsezijde,voorallangsdewaterlopenen
in de Klever Hamm, waar een beheer wordt voorgesteld dat gericht is op
struktuurrijkdom.
In planvariant 2 is het aandeel aan Nederlandse en Duitse kant ongeveer gelijk verdeeld, waarbij aan de Duitse kant een groter aandeel aan graslandvegetaties en aan
Nederlandse zijde een groter aandeel aan bosvegetaties wordt ontwikkeld.
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Tabel 16 Relatieve verschil tussen het Duitse en Nederlands plangebied in vegetatie-ontwikkeling voor de ruigt-, gras-, struweel- en bosvegetaties (+ = planvariant met de grootste
oppervlakte)

Structuurtypen

planvariant O
D N

Planvarianten
planvariant 2
D N

planvariant 1
D N

Ruigtvegetaties
Rl Brandnetel/Dauwbraam/Warkruid-ruigte
R2 Knolribzaad/Gevlekte scheerling-oeverwalruigte
R3 Valeriaan/Poelrruit-ruigte
R4 Rietlandetum
R5 Kleine lisdodde/Mattenbies-oevervegetatie
R6 Scherpe zegge/Ritegras-oevervegetatie
R7 Hennegras/Holpijp/Moerasspirea-moerasvegetatie
R8 Klis/Bereklauw-ruigte
R9 Riet/Moerasandoorn-ruigte
RIO Wilgeroosje/Bochtige smele-vegetatie

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

Grasvegetaties
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

Grote vossestaart/Boterbloem-grasland
Kamgras/Glanshaver-grasland
Sikkelklaver/Kruisdistel-stroomdalgrasland
Geknikte vossestaart-uiterwaardgrasland
Dotterbloem-grasland
Kweek-grasland
Holpijp/Koekoeksbloem-grasland
Schapegras/Struikheide/Zandblauwtje-schraalgrasland

+
+
+
+
4

+

+
+
+
-

+
+
+

+
+
+

Struweelvegetaties
SI
S2
S3
S4
S6

Wilgen-struweel
Meidoorn/Kornoelje-Struweel
Meidoorn/Vlier/Els-struweel
Els/Boswilg-struweel
Braam/Lijsterbes-struweel

+

+

-t

+
+

+

•+

+
+

+

Bosvegetaties
BI
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9

Zwarte populieren/Schietwilgen-ooibos
Abelen/Iepen-ooibos
Schietwilgen-ooibos
Essen/iepenpooibos
Essen/Eiken-oeverwalbos
Els/Essen/Iepen-komgrondenbos
Elzen/Essen-bronbos
Elzen/Eiken-moerasbos
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•+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

5.2 Verschillen in fauna-ontwikkeling

Voor de diergroepen zijn de relatieve verschillen tussen het Duitse en Nederlandse
plangebied weergegeven in tabel 17.
BijdeNulvariantblijktdebetekenisvanhetDuitsegebiedvooralteliggenbij soorten
van kleinschalige landschappen. Ook blijkt er meer geschikt foerageergebied voor
doortrekkende steltlopers.Het Nederlandse deelgebied blijkt vooral voor soorten van
moerassen, moerasbossen en weidevogels van groter belang. Voor het Nederlandse
plangebiedisvooreengroteraantalonderzochtediergroepenbeduidendmeergeschikt
habitat aanwezig.
InPlanvariant 1zijn deverschillen tussen dedeelgebieden mindergroot.HetDuitse
deelgebied blijft van grotere betekenis voor soorten van kleinschalige landschappen,
weidevogelsenamfibieen.HetNederlandsedeelgebiedontleentz'n grootstebetekenis
aanrietvogels,soorten vangrootschalige moerasbossen en soorten vangroterivierdynamiek (kleine plevier).
InPlanvariant2nemendeverschillentussenbeideplangebiedenweertoe.HetNederlandsedeelgebied heeft vooreen groter aantal diergroepen een groter areaal geschikt
leefgebied.
De onderlinge vergelijking tussen beide plangebieden is sterk afhankelijk van de
onderzochte diergroepen en gebaseerd op schatting van het aantal cellen geschikt
leefgebied. Ookhet stopzetten vandejacht opganzen in het Nederlandse plangebied
kanvangroteinvloedzijnopdehiergepresenteerderesultaten.Ondanksdezebeperking
kan voorzichtig geconcludeerd worden dat bij planvariant 0 en 2 het Nederlandse
deelgebied voordemeestediergroepen eengroterebijdragelevertaandetotaleoppervlakte geschikt leefgebied. Bij planvariant 1is er weinig verschil.

5.3 Meerwaarde door samenvoeging van Duitse en Nederlandse plannen
Voordebepalingvaneeneventuelemeerwaardedoorsamenvoeging vandeDuitseen
Nederlandse plannen kunnen de volgende aspecten worden bekeken:
— is er een toename van geschikt leefgebied (populatiegrootte);
— treedtervestigingopvan(nieuwe)soortendooreenvergrootareaalgeschikthabitat;
— is er een meerwaarde door aansluiting met aangrenzende gebieden;
— vullen beide plangebieden elkaar aan?
Samenvoeging van beide plannen leidt in alle planvarianten onmiskenbaar tot een
toenamevangeschiktleefgebied voorbijna allediergroepen,hetgeenvermoedelijk tot
groterepopulatiesleidt.Voorsommigesoortenzoalsbever,edelhertenelandbetekent
ditdatsamenvoeging vanplannenkanleidentoteengeringereuitsterfkans. Eengroter
areaal geschikt leefgebied heeft tevens als voordeel dat externe invloeden (recreatie)
vangeringereinvloedzijnopdepopulatieofdatermeermogelijkheden zijn omhierin
te sturen. Voor ganzen treedt geen toename aan geschikt leefgebied op, eerder een
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Tabel17BetekenisvanDuitseenNederlandseplangebied voorfaunagroepenperplanvariant
(+=plangebied metdegrootste oppervlakte leefgebied).
Deelgebied en Planvariant

Soort

D

N

D

N

D

N

0

0

1

1

2

2

Edelhert

+

+

Bever

+

+

Cervus elaphus
+

Rietgans
foerageergebied

Castor fiber
Anser fabalis

Rietgans
slaapgebied

+

Grutto

+

Watersnip
Steltlopers
foerageergebied

Wetenschappelijke naam

+

+
+

Grauwe gors

+

Anser fabalis

+

Limosa limosa

+

Gallinago

galliago

+

Gallinago

galinago

+

Milaria

calandra

Kleine plevier

+

+

+

Charadrius

Br. kiek.
broedgebied

+

+

+

Circus

aeruginosas

Br. kiek
foerageergebied

+

Circus

aeruginosus

Kamsalamander
leefgebied

+

Kamsalamander
paaiplaats

+
+

+

Triturus cristata
Triturus cristata

Knoflookpad
leefgebied
Knoflookpad
paaiplaats

dubius

Pelobates fitscus
+

+

+

Snoek paaigebied

Pelobates

fuscus

Esox lucius

Snoek
foerageergebied

+

+

+

Esox lucius

Snoek vluchtgebied

+

+

+

Esox lucius

Grasmus

+

+

+

Sylvia

Roodborsttapuit

+

+

+

Saxicola torquata

communis

Aalscholver
foerageergebied

+

+

+

Phalacrocorax

carbo

Aalscholver
broedgebied

+

+

+

Phalacrocorax

carbo

+

Sitta europaea

Boomklever

afname. Door eenjachtverbod aanNederlandse zijde kan ermogelijk een verschuiving
optreden van ganzen van Duitsland naar Nederland. Ook is het denkbaar dat de
ganzenpopulatie in het hele plangebied toeneemt, afhankelijk van de beschikbaarheid
van voedsel. Ook de door bijvoorbeeld zeldzaamheid en soortenrijkdom waardevolle
vegetatietypen, krijgen door een samenvoeging van beide plannen betere kansen.
Door samenvoeging van hetDuitseenNederlandse plannen ishetmogelijk datervestiging van nieuwe soorten optreedt, bijvoorbeeld omdat de oppervlakte geschikt habitat
in de afzonderlijke plangebieden te gering is.
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Uit de simulaties blijkt dat dit vermoedelijk alleen opgaat voor de eland en wisent,
soorten die zeer grote arealen aan geschikt leefgebied nodig hebben. Voorwaarde
hiervoor is dat deze soorten worden geïntroduceerd. Voor edelhert en bever lijkt
samenvoegingvanbeideplannenopkortetermijn geenvoorwaardevoorvestiging.Op
lange termijn is samenvoeging van beide plannen mogelijk een voorwaarde om
uitsterfkansen van de populaties voor deze soorten te verminderen.
Anderesoortenwaarvoor samenvoeging wellichtvanbetekeniszoukunnen zijn,maar
dienietzijnonderzocht,zijndekraanvogel(Grusgrus),zeearend(Halieeatusalbicilla)
en zwarte ooievaar (Ciconianigra).
Door samenvoeging vanbeideplannen ontstaatereen volledigeraansluiting metaangrenzende gebieden, zowel voor riviergebonden natuur als voor binnendijks gelegen
natuur.
HetDuitseplangebied sluitaandezuidzijde aanbij destuwwallen dieovergaaninhet
Reichswald.Hierdoorishetmogelijk omvoorgroterezoogdieren(edelhert,wildzwijn,
marterachtigen) aante sluiten bij bestaandepopulaties.Aan denoordzijde geldtditin
mindere mate ook voor de stuwwal bij Elten. Door samenvoeging vanbeideplannen
wordt er een aanzienlijk deel van het Rijntraject ter plekke aan twee zijden in de
planvormingbetrokken.Dezegrensoverschreidendekoppelingvanbiotopenlevertmeer
perspectieven op voorriviergebonden levensgemeenschappen dan inde afzonderlijke
plannen.
Uit detabellen 15en 16blijkt datdeDuitseplannenjuist die soortenbevoordeelt die
indeNederlandseplannenminderkansenkrijgen.Hierdoorvullenbeideplannenelkaar
aan. Dat betekent dat soorten die in het Nederlandse plangebied een min of meer
marginaalleefgebiedhebbendoorsamenvoegingvanbeideplanneneenbeterperspectief
krijgen.
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Aanhangsel 1Beschrijving van de natuurdoeltypen
GEBIEDEN MET SPONTANE BOS EN/OF MOERASONTWIKKELING
n i l Nevengeul met spontaan bos (niet gebruikt in het duitse deel)
Een nagenoeg permanent metderiviermeestromende geul,waarin wisselendeoeverafslag, eilandvorming en aanwassen optreden, waarop zich spontaan bos ontwikkelt.
Fysiotopen:nevengeulenaanwas(f02)enzandwinplasinopenverbindingmetderivier
(fll).
Inrichtingsmaatregelen:gravenvaneengeul,waarbijzonodig(delenvan)kadenworden
verwijderd (il),metalsgevolgeentoenamevanderivierdynamiek inhet omringende
(uiterwaard)gebied. Er wordt naar gestreefd deinlaatopening zodanig vorm te geven
en te lokaliseren dat geen verzanding en geen erosie van het zomerbed van derivier
zalplaatsvinden.Verzandingvandegeulzalzodanigwordentegengegaan,datinieder
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:eennevengeulbiedtvoordefaunadiversehabitatsdieinenlangshetzomerbed
verloren zijn gegaan, zoals dood hout, ondiepe zandige oevers, beboste oevers en
steilkanten (Klink 1989). Bovendien biedt een nevengeul ontwikkelingskansen voor
riviervissen en makrofauna en hun predatoren (bijv. aalscholvers, reigerachtigen en
roofvogels).
nl2 Ondiep (verlandend) water met spontaan bos en moeras
Tegraven/gegravenkleiputten of strängen,diealdannietperiodiekgedeeltelijk droog
vallen en/of worden overstroomd. Dediepteismaximaal 2m.Inenlangs de wateren
ontwikkelen zichspontaannatuurlijke water-enmoerasvegetaties.Afhankelijk vande
milieudynamiektreedtmeerof minderverlanding op.Opde(drogere)oevers ontstaat
bos.
Fysiotopen: buitendijkse en binnendijkse ondiepe wateren (f02, f09, f10,f18en 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), inbeperkt dynamischemilieus daarnaast
blijvend moeras.
Fauna: Ondiepe wateren met een rijke watervegetatie hebben een belangrijke functie
als voortplantings- en leefgebied voor vissen, macrofauna en amfibiën en als foerageergebied voor hun predatoren (roofvissen envogels zoals reigerachtigen en Zwarte
stern). In potentie zijn hier wellicht mogelijkheden voor de Bever.
nl3 Dieperopenwatermetnatuurlijke oeverbegroeiing (nietgebruiktinhetduitse
deel)
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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, f12 en f17)
Inrichtingsmaatregelen: graven vandiepeplassen (i4),aanleg vannatuurlijk 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. Voor riviervissen kunnen ze van belang
zijn als vluchtplaatsen of leefgebied (Kwabaal). 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, duikeenden en kleine zwanen.
nl4 Dynamisch en waterrijk spontaan bos (gewijzigd t.b.v. het duitse deel)
(Aan te leggen) reliëf- en waterrijk terrein met spontane bosontwikkeling, waarin
plaatselijk zeer extensieve begrazing kan plaatsvinden, in het duitse deel toegepast in
gebieden waarmen de rivierdynamiek wilverhogen, inhetnederlandse deel ookelders.
Fysiotopen: laaggelegen uiterwaarden (f06, f07) en laagbekade strang/kleiput (f09),
in het nederlandse deel ook op binnendijkse laagten (f14, f16 en f21).
Beheer: niets-doen-beheer/ zeer extensieve begrazing (rl)
Inrichtingsmaatregelen: (eventueel) afgraven en in duitse deel ook verhogen van de
rivierdynamiek.
Eindvegetatie: een mozaïek van dicht bos en open water (ca. 30%).
Fauna: de afwisseling aan bossen en wateren vervullen een habitat-functie voor bösen watervogels, zoogdieren en amfibiën en bieden nestgelegenheid voor grotere vogelsoorten als reigerachtigen, aalscholvers en roofvogels.
nl5 Spontaan bos (gewijzigd t.b.v. het duitse deel)
Spontane bosontwikkeling op alle standplaatsen; de vochttoestand en waterrijkdom is
afhankelijk van het fysiotoop waarop het is gepland (in het nederlandse deel alleen
toegepast op de droger gronden). Hierin kan plaatselijk zeer extensieve begrazing
plaatsvinden.
Fysiotopen: alle m.u.v. de rivier (fOl)
Beheer: niets-doen-beheer/ zeer extensieve begrazing (rl)
Inrichtingsmaatregelen: geen
Eindvegetatie: meestal, voedselrijk bos (ooibossen, moerasbossen, bronbossen) met een
natuurlijke samenstelling en struktuur, wel of niet in mozaïek met open water.
Fauna: debossen vervullen een habitat-functie voorbosvogels,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 met struktuurrijke oevervegetatie
Waterenmetoevers,waaropeenjaarrond-begrazing doorgrotegrazersinlagedichtheden plaatsvindt.
Fvsiotopen: binnendijkse en buitendijkse wateren en hun oevers (f02, f09, f10, f11,
f12, f17, f18, f19)
Inrichtingsmaatregelen: gravenvanondiepofdieperwater (i3,i4),aanlegvan natuurlijke, geleidelijke oevers
Beheer: extensieve,jaarrond begrazing (r3)
Eindvegetatie:watervegetatiesmetopdeoeverseenmozaïekvanoverwegendoverstromingstolerante graslanden, ruigten, struwelen en bomen.
Fauna:jaarrondbegraasdeoeversbiedengeschiktehabitatsvoorriet-enmoerasvogels,
watervogels (eenden),Porseleinhoen enOtter.Daarnaast bieden ze,alsonderdeelvan
grote,aaneengeslotenbegraasdeterreinen,eenhabitat-functie voorbos-enstruweelvogels, zoogdieren en bieden habitats voor bloembezoekende insekten (vlinders). De
diepere, grotere plassen zullen door de vrij open oeverbegroeiing aantrekkelijker zijn
alsrustgebied voorwatervogels zoals ganzen,smienten enkleinezwanendandiemet
beboste oevers.
n22Reliëf-enwaterrijk begraasdparklandschap (inhetduitsedeel samengevoegd
met n23)
(Aante leggen)reliëf- enwaterrijk terrein, waarop eenjaarrond-begrazing door grote
grazers in lage dichtheden plaatsvindt.
Fvsiotopen: laaggelegen uiterwaarden (f06, f07), binnendijkse natte, zandige laagten
(f14, f16, f21) en laagveen (f20)
Inrichtingsmaatregelen: reliëfvolgend ontkleien (i7)
Beheer: extensievejaarrond-begrazing (1/ 3ha) (r3)
Eindvegetatie: een mozaïek van bos, struik- en grazige vegetaties in afwisseling met
ca. 30% open water.
Fauna:dezeafwisselende landschappenvervulleneenhabitat-functie voorbos-,struweel, watervogels en zoogdieren zoals marterachtigen en edelhert enbieden habitats voor
bloembezoekende insekten (vlinders).
n23 Begraasd parklandschap (in het duitse deel inclusief n22)
Gebied metjaarrond-begrazing door grote grazers in lage dichtheden.
Fvsiotopen: alle m.u.v. de rivier (föl)
Inrichtingsmaatregelen: plaatselijk is verhoging van derivierdynamiektoegepast
Beheer: extensievejaarrond-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, Grasmus en voor zoogdieren en bieden habitats voor
bloembezoekende insekten (vlinders).
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N.B.: Bij de vertaling van de plannen voor het duitse deel van de Gelderse Poort zijn
de natuurdoelen n22 en n23 (gemakshalve) samengevoegd. Verschillen in droogte van
het fysiotoop komen in de vegetatie-ontwikkeling tot uiting.

BEHEERDERUIGTE-ENMOERASGEBIEDEN
n31 Levend rivierduin (niet gebruikt in het duitse deel)
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 opgeschikteplaatsen in buitenkaadse
uiterwaarden door verwijdering van aanwezige vegetatie (i2 op fysiotopen f02, f03,
f05 en f06)
Beheer: zodaniginstandhouden vaneen (grazige)pionierruigte doorextensieve begrazing
en kap (r4), dat verstuiving mogelijk blijft.
Eindvegetatie: mozaïek van soortenrijke ruigtvegetaties met enkele struwelen.
Fauna:Biedt geschiktehabitats voorgrond-enholenbroeders (o.a.Kokmeeuw, Visdief,
Bergeend, Tapuit) enkonijnen. Hetrelatief warme microklimaat en debloemen bieden
mogelijkheden voor veel insektensoorten (o.a. Graafbijen 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
beheertegengegaan.
Fysiotopen: buitendijkse en binnendijkse ondiepe wateren (f09, flO, f11, f12,f17,f18,
f19), binnendijkse natte, waterrijke kommen en zandige laagten (f14, f16, f21) en
laagveen (f20)
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.

STRUKTUURRIJKE GRASLANDEN EN BEHEERSLANDBOUW
n41 Water met slikken en grazige oevers
Gedeeltelijk droogvallende wateren met (grazige) al dan niet periodiek overstroomde
slikken en(brede)oevers.Bosontwikkeling wordttegengegaan doorperiodieke begrazing
(door bijv. jongvee).
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Fysiotopen: oevers van binnendijkse en buitendijkse wateren (f09, f10,f11, f12,f17,
f18, f19)
Inrichtingsmaatregelen:gravenvanondiepofdieperwater(i3,i4),aanlegvannatuurlijk
aandoende, geleidelijke, brede oevers.
Beheer: regelmatig hooi- en/of weidebeheer (beheerslandbouw, r6)
Eindvegetatie:indeplassenwatervegetaties,efemerevegetatiesopdroogvallendeslikken
enopdeoeversoverwegend(tamelijk)soortenarme,overstromingstolerantegraslanden.
Fauna:zand-enslikoeversbiedeneengeschiktfoerageergebied voorsteltlopers,eenden
enzwanen.Dediepere,grotereplassenzullendoordeopenoeverbegroeiingaantrekkelijkerzijn alsrustgebied voorwatervogels zoalsganzen,smientenenkleinezwanendan
die met beboste oevers.
n42Nat(schraal)graslandmetoevervegetatie (ruigten)(gewijzigd t.b.v.hetduitse
deel)
Natte,soortenrijke,schralegraslanden(zonderduidelijkekwel-kenmerken).Inhetduitse
deelisditnatuurdoel ookbuitendijks toegepast;echtschraalgraslandzalhiernietontstaan.
Fysiotopen:nattebinnendijkse fysiotopen (f14,f16,f18enf20),inhetduitsedeelook
buitendijks (f06).
Inrichtingsmaatregelen: (reliëfvolgend) verlagenvanhetmaaiveld ofverhogenvande
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: vrij soortenrijke, soms schrale graslanden, eventueel afgewisseld met
houtwallen, kleine bosjes en vrijstaande bomen.
Fauna:deschrale graslanden enzomenronddestruwelenzijn vooralvanbelang voor
insekten (o.a.vlinders) enkleinerezangvogels (Grasmus e.d.) enbieden habitatsvoor
kleinezoogdieren(zoalsmuizen).Zebiedendaarnaastfoerageer-enbroedgelegenheid
voor Watersnip en eenden.
n43 Kwelgrasland (niet gebruikt in het duitse deel)
Graslanden met duidelijke kwel-kenmerken
Fysiotopen: binnendijkse natte en water-fysiotopen met duidelijke kwel (f19, f21).
Inrichtingsmaatregelen:vergrotenvankwelopdaarvoorgeschikte,binnendijkseplaatsen
door (reliëfvolgend) verlagen van het maaiveld (i9) of door het anderszins vergroten
vandetoestroomvankwelwater,bijv.doorverminderingvandrinkwaterwinning(ilO).
Beheer: op verschraling gericht hooi- en weidebeheer en onderhoud van eventuele
opgaande beplantingen, in (relatienota)reservaat (r5).
Eindvegetatie:soortenrijkegraslandenmetduidelijkekwelkenmerken,eventueelafgewisseld met houtwallen, kleine bosjes en vrijstaande bomen.
Fauna: zie Nat (schraal) grasland (n42).
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n44 Bloemrijk graslandschap evt. met heggen
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, f16, f20, f22
en f23).
Inrichtingsmaatregelen: indien gewenst aanleg/herstel van houtwallen en kleine bosjes
Beheer: op soortenrijkdom gericht hooi- en weidebeheer, binnendijks ook onderhoud
van de opgaande beplantingen, dmv beheerslandbouw of als relatienotareservaat (r5).
Eindvegetatie: soortenrijke graslandvegetatie, binnendijks vaakdeel 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).Degraslandenhebbentevenseen zekerebetekenis
als broedgebied voor de Patrijs.
n45 Open extensief weide- en akkergebied
Agrarische maar vrij extensief gebruikte hooi-, weilanden en akkers met een nevenfunctie als foerageer- en broedgebied voor weidevogels.
Fysiotopen: alle, m.u.v. de rivier (fOl)
Inrichtingsmaatregelen: geen
Beheer: vrij extensief hooi-,weide-en/of akkerbeheer met lagebemesting en onkruidenbestrijding; dmv. beheerslandbouw, eventueel ook als relatienotareservaat (r6).
Eindvegetatie: struktuurrijke graslanden enakkersmet soortenrijke perceels-en slootranden.
Fauna: de voedselrijke graslanden kunnen hoge dichtheden aan weidevogels herbergen
(Grutto, Kievit, Scholekster) en tevens voor soorten als Patrijs en Gele kwikstaart van
betekenis zijn. Denatte graslanden zijn bijzonder waardevol voorvogels alsde Watersnip. De minder voedselrijke graslanden zullen van geringere betekenis zijn als
foerageergebied voor ganzen.
n46Extensief weide-enakkergebied (metheggen) (toegevoegd t.b.v.hetduitse deel)
Agrarische maar vrij extensief gebruikte hooi-, weilanden en akkers waarin bestaande
heggen moeten worden behouden.
Fysiotopen, inrichtingsmaatregelen en beheer als n45
Eindvegetatie: als n45, maar vooral de graslanden vaak omzoomd door heggen.
Fauna: geschikt voor soorten van extensieve landbouwgebieden zoals Roodborsttapuit,
Gele kwikstaart, Grauwe klauwier, Patrijs en vlinders. Voor ganzen van geringere
betekenis door de geringere voedselrijkdom. Door het kleinschalige karakter minder
geschikt voor weidevogels dan n45.
n48 Weide- en akkergebied met heggenaanplant (toegevoegd t.b.v. het duitse deel)
Agrarisch gebied met als enige restrictie voor de landbouw dat aanwezige heggen
moeten worden behouden en zo mogelijk nieuwe heggen worden aangeplant.
Fysiotopen: alle, m.u.v. de rivier (fOl)
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Inrichtingsmaatregelen: aanplant van heggen
Beheer: Handhaven van de agrarische productie
Fauna:vooraldeheggenzijnvanbetekenisvoordefauna (Geelgors,Grasmus),terwijl
vnl.deakkershooguitvanbetekeniszijnvoorpioniersoortenalsKievitenScholekster.

BEGELEIDE NATUUR
n50 Aangeplant bos
Aangeplant bos met een natuurgelijke boomsoortensamenstelling, mede gericht op
recreatief medegebruik en een extensieve bos-exploitatie.
Fysiotopen: alle, m.u.v. de rivier (föl)
Inrichtingsmaatregelen: verwijdering van aanwezige begroeiing + bosaanplant
Beheer:Bosbouwkundigebegeleidingtoteennatuurgelijkeleeftijdsopbouw enbosstruktuur (r2).
Eindvegetatie:geslotenbosmeteennatuurlijke samenstelling enstruktuur,aldanniet
in afwisseling met water (de ontwikkelingsduur is korter dan bij nl2 en nl4).
Fauna:zienl2,nl4;hetbijditnatuurdoelpassendeintensievererecreatief medegebruik
en exploitatie beperken echter de mogelijkheden voor storingsgevoelige fauna.
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Aanhangsel 2 Beschrijving van de vegetatietypen

Watervegetaties
WO Watervegetatie zonder macrofyten
Vrijtroebele,zeervoedselrijkeveelalsnelstromendewaterenwaarinwaterplanten
niet tot ontwikkeling kunnen komen. Wel komen diverse soortenarme tot zeer
soortenrijke planktonvegetaties voor.
Wl Waterlelie/Gele plomp-vegetatie
Vegetatiedrijvendewaterplanten alsGeleplomp(Nupharlutea),Wittewaterlelie
(Nymphaeaalba),Veenwortel {Polygonum amphibium)en soms bestaande uit
Kranswieren(Charaspecies)enAarvederkruid (Myriophyllumspicatum).Ineen
enkelgevalkanookKrabbescheer(Stratiotesaloides)indezevegetatiesvoorkomen. Verwant aan het Numpharetum luteae.
W2 Watergentiaan/Fonteinkruiden-vegetatie
VegetatievanWatergentiaan(Nymphoidespeltata)ensomsookwelGeleplomp
(Nuphar lutea). Over het algemeen bereikt deze drijfbladvegetatie echter een
minder hoge bedekking als het vorige type (Wl), waardoor ook ondergedoken
grotefonteinkruiden alsGlanzigfonteinkruid (Potamogetonlucens)enDoorgroeid
fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) voor kunnen komen. Verwant met het
Nymphoïdetum peltatae.
W3 Blaasjeskruid/LidstengAVaterviolier-vegetatie
VegetatievanWaterviolier(Hottoniapalustris),Grootblaasjeskruid(Urticularia
vulgaris),Aarvederkruid (Myriophyllumspicatum),Lidsteng(Hippurisvulgaris)
of Kleine egelskop (Sparganium emersum).Deze vegetaties zijn gebonden aan
niet-vervuildwaterdatonderinvloedstaatvan(rivier)kwel.Omvatonderandere
het Utricularietum vulgaris.
W4 Schede-/Rivierfonteinkruid-vegetatie
Ondergedokenwaterplantenvegetatie vanenigszinsstromingsluweplaatseninhet
rivierbed bestaandeuitRivierfonteinkruid (Potamogetonnodosus),Schedefonteinkruid (Potamogetonpectinatus),Glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens) of
Doorgroeidfonteinkruid (Potamogetonperfoliatus).Verwantmetdefonteinkruidenvegetaties Potametum nodosi enPotametumpectinati.
W5 Kroos/Kikkerbeet/Waterpest-watervegetatie
Veelal soortenarme vegetatie van kroos-(Lemna species)en sterrekroossoorten
(Callitriche-species),smalbladigefonteinkruiden; vooralHaarfonteinkruid(Potamogetontrichoides),Klein (P. berchtoldiï),Tenger (P.pusillus) en Gekroesd
fonteinkruid (P.crispus);Grote waterranonkel (Ranunculuspeltatus) en Stijve
waterranonkel (R.circinatus), Grofhoornblad(Ceratophyllumdemersum),Brede
(Elodeacanadensis)enSmallewaterpest(E. nuttalii)ensomsbestaandeuitZannichellia (Zanichelliapalustris), Kikkerbeet (Hydrocharismorsus-ranae)en/of
Kransvederkruid(Myriophyllumverticillatum). OmvatonderanderehetElodeetum
nuttallii.
W6 Zannichellia-vegetatie
OndergedokenwatervegetatiesbestaandeuitZannichellia(Zanichelliapalustris)
enSchedefonteinkruiden (Potamogetonpectinatus). KomeninBovenrivierengebied
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voor in geisoleerde zandputten met relatief helder water. Verwant met door Van
de Steeg (1990) omschreven Zannichelletum palustris.
Efemere vegetaties
EO Pioniervegetatie zonder macrofyten
Kale, vegetatieloze substraten (zand of klei) al waar zich afhankelijk van de
vochtigheidsgraad eenmat van algen-vegetatieskunnen vormen (Botrydium-\egetaties, Steenbruggen 1976)
El Slijkgroen-vegetatie
Pioniervegetatie op kortstondig droogvallende slikplaten uit efemere soorten als
Slijkgroen (Limosella aquatica), Bruin Cypergras (Cyperus fuscus), Rode waterereprijs {Veronica catenata) en Getande weegbree (Plantago pleiosperma).
Vegetaties veelal te rekenen tot het Limoselletum aquaticae.
E2 Gele waterkers/Naaldwaterbies-vegetatie
Pioniervegetaties van regelmatig droogvallende slibrijke oevers uit eenjarige of
tweejarige nitrofiele soortenzoals;Goudzuring (Rumex maritimus), Moeraszuring
(R.palustris), Gelewaterkers (Rorippa amphibia), Watertorkruid (Oenanthe aquatica), Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis), Kleine egelskop (Sparganium emersum) enPijlkruid (Sagittaria sagittifolia). Sporadisch ookMoerasandijvie (Senecio
congestus). Verwant metplantengemeenschappen alshetRumicetum maritimi en
het Oenanthion aquaticae.
E3 Ganzevoet/Oeverstekelnoot-vegetatie
Algemene pioniervegetatie van zandige rivierstranden uit eenjarige, veelal door
rivier verspreide pioniersoorten, waaronder Zeegroene ganzevoet (Chenopodium
glaucum) en Rode ganzevoet (C. rubrum), Melganzevoet (C. album), Knopige
duizendknoop (Polygonum lapathifolium) en Gelewaterkers (Rorippa amphibia).
Tevens open pioniervegetatie van droge, zandige, deels verstoven standplaatsen
(rivierstrand, oeverwal, rivierduinen) van éénjarige, droogteresistente pionierplanten
zoals Oeverstekelnoot (Xanthium orientale) en Smal vlieszaad (Corispermum
leptopterum). Omvatonderandere Chenopodietum glauco-rubri-, Corispermetum
leptopteri- en Xanthietum orientalis-vegetaties.
E4 Zwarte mosterd/Tandzaad-pioniervegetatie
Pioniervegetatie van vrij hoog gelegen, vegetatiearm slibhoudend zand of klei,
bestaandeuiteenjarige pionierplanten; Zwarte mosterd (Brassica nigra), Herderstasje (Capsella bursa-pastoris), Spiesmelde (Atriplexprostrata) enReukloze kamille (Matricaria maritima). Plaatselijk kan Waterpeper (Polygonum hydropiper)
ofZwart tandzaad (Bidensfrondosa), vooral op stenige oevers hetaspect bepalen.
Verwant met het Brassicetum nigrae (Van de Steeg 1990).
E5 Klaproos/Nachtschade-akkeronkruidvegetatie
Akkervegetatie of onkruidvegetatie van braakliggende terreinen, akkers en van
stedelijke gebieden (tuinen,wegbermen e.d.).Devegetatieheeft een zeer tijdelijk
karakter enbestaat zo goed als alleen uit kruidachtige soorten als Kleine leeuweklauw (Aphanes inexpectata),Herderstasje (Capsellabursa-pastoris), Akkerviooltje
(Viola arvensis), Echte kamille (Matricaria recutita), Akkerereprijs (Veronica
agrestis), Klaproos (Papaver rhoeas), Zwarte nachtschade (Solanum nigrum).
Omvat diverse associaties uit het Chenopodion en het Aphanion.
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Ruigt-en moerasvegetaties
RI Brandnetel/Dauwbraam/Warkruid-ruigte
Soortenarme ruigte waarin Brandnetel (Urticadioica) of Dauwbraam (Rubus
caesius)domineert op stikstofrijke kleiïg lemige frequent overstroomde standplaatsen, eventueel met een zeker aandeel twee- of meerjarige kruiden zoals
Zeepkruid (Saponariaofficinalis), Wittehoningklaver(Melilotusalba)enAkkerdistel(Cirsiumarvense)waarvanvaakeengrootaandeelneophytenzoalssmalbladige Asters (Aster tradescantii, A. lanceolatus),Reuzenbalsemien (Impatiens
glandulifera) en Groot warkruid (Cuscata europaea). Vegetatietype door
Lohmeyer (1975) omschreven als het Cuscuto-Convuletum.
R2 Knolribzaad/Gevlekte scheerling-oeverwalruigte
Ruigte van twee- en meerjarige stikstofminnende ruigtkruiden (Knolribzaad
(Chaerophyllumbulboswn),Gevlektescheerling(Coniummaculatum),Besanjelier
(Cucubalusbaccifer))opopenfijn zandigedynamische,sporadischoverstroomde
plekken meteen goede stikstof-, vocht- en lichtvoorziening (Lohmeyer, 1975).
In typische vormterekenen tothet Chaerophylletum bulbosi (Lohmeyer 1975).
R3 Valeriaan/Poelruit-ruigte
Soortenrijke vegetatie van twee- en meerjarige ruigtkruiden op vochtige, middelhoog gelegen, zavelige standplaatsen; Poelruit (Thalictrumflavum),Grote
wederik (Lysimachia vulgaris), Echte valeriaan (Valeriana officinalis), Moeraskruiskuid (Seneciopaludosus)enRivierkruiskruid (S.fluviatilis).Gelijkthetdoor
Van de Steeg (1990) omschreven Thalictretum flavum.
R4 Rietland
Dichteruigtevegetatieoppermanentnattotvochtige,kleiïglemigestandplaatsen,
diealdannietregelmatigoverstroomdworden;waarRiet(Phragmitescommunis),
aldan niet geëxploiteerd,kan domineren; onder een sterkebegrazingsdruk gaat
dit type over in Liesgras (Glyceriama«ma)-vegetaties. Dit type omvat tevens
Thelypteridaceae-iieûandenwaarin soorten zich vestigen als Moerasvaren
(Thelypterispalustris),Bitterzoet(Solanumdulcamara)enWateraardbei(Potentilla
palustris). In zuivere vormwordt dit type door Van de Steeg (1990) aangeduid
als het Phragmitetum communis.
R5 Kleine lisdodde/Mattenbies-oevervegetatie
OevervegetatiesvanondiepeoeversuitstromingsgevoeligehelophytenalsKleine
lisdodde(Typhaangustifolia),Mattenbies(Scirpuslacustris),Zwanebloem(Butomusumbellatus)enPijlkruid (Sagittariasagittifolia), Kaimoes(Acoruscalamus)
langsweinigdynamischewaterendienooitofzeldendroogvallenof fijnzandige,
lemigetotlichtvenigebodems.OmvatvegetatiesvanhetTyphetumangustifoliae
en het Scirpetum lacustris.
R6 Scherpe zegge/Rietgras-oevervegetaties
Soortenarme, door een of enkele helofyten, zoals Scherpe zegge(Carexacuta),
Oeverzegge (C. riparia), Rietgras (Phalaris arundinacea), Kaimoes (Acorus
calamus),Liesgras(Glyceriamaxima)enWatermunt(Menthaaquatica),gedomineerde,beweidingsgevoeligeoevervegetatiesoplaaggelegen,frequent overstroomdeenperiodiek ookgeaereerdewortelmilieus.Totdittypekunnen onderandere
desociatiesCaricetumacutaeenPhalaridetumarundinaceae(VandeSteeg1990)
gerekend worden.
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R7

Hennegras/Holpijp/Moerasspirea-moerasvegetatie
Moerassige ruigte op niet door de rivier overstroomde standplaatsen bestaande
uit grondwatergebonden freatofyten als Hennegras {Calamagrostis canescens),
Moeraswalstro {Galium palustre), Tweerijige zegge (Carex disticha), Holpijp
(Equisetumfluviatile), Bosbies (Scirpus sylvaticus) enMoerasspirea (Filupendula
ulmaria). Vegetaties kan veelal tot het Filipendulion gerekend worden.
R8 Klis/Bereklauw-ruigte
Redelijk soortenrijke ruigtevanvochtige standplaatsen,waarintwee-of meerjarige
soorten overheersen als Grote Klit {Arctium lappa), Bijvoet {Artemisia vulgaris),
Boerenwormkruid {Tanacetum vulgare), Duizendblad {Achillea millefolium),
Akkerdistel {Cirsium arvense), Gewone bereklauw {Heracleum sphondylium) en
Ruw beemdgras {Poa trivialis). Omvat onder andere diverse vormen van het
Arction.
R9 Riet/Moerasandoorn-ruigte
Soortenrijke vegetaties van overjarig Riet {Phragmites communis) en andere
helofyten. o.a. Grotelisdodde {Typha latifolia), Grotekattestaart {Lythrum salicaria), Grote wederik {Lysimachia vulgaris), Moeraskruiskruid {Senecio paludosus),
Gewone smeerwortel {Symphytum officinale), Bitterzoet {Solanum dulcamara),
Harig wilgeroosje {Epilobium hirsitum), Moerasandoorn {Stachys palustris).
Ruigtvegetatie van natte, kleiige standplaatsen. Omvat ruige vormen van Phragmition vegetaties.
RIO Wilgeroosje/Bochtige smele-vegetatie (toegevoegd t.b.v. het duitse deel)
Tamelijk soortenarme ruigtvegetatie van zandige,zwak lemigedrogetot vochtige
zandgronden. Komt voor op kapvlaktes, verruigde akkers en graslanden en op
verruiggende heiden.Devegetatie wordtgedomineerd door soorten als Wilgeroosje {Chamerion angustifolium), Boskruiskruid {Seneciosylvaticus), Bochtige Smele
{Deschampsiaflexuosa), Schapezuring {Rumexacetosella) of{opvochtiger plaatsen) Pijpestrootje {Molinia caerulea). In deze vegetaties is dikwijls een aanzet
tot struweelvorming te herkennen in dichte Braam- {Rubusfructicosus) of Framboosbegroeiingen {R. idaeus). Vegetatie kan veelal tot het Epilobion angustifolii
gerekend worden.
Graslanden
Gl Engels raaigras/Witte klaver-cultuurgrasland
Intensief beweide en bemeste soortenarme cultuurgraslanden met als dominante
grassenEngelsraaigras {Loliumperenne), Ruw beemdgras {Poatrivialis), Kweek
{Elymus repens), Italiaans raaigras {Lolium multiflorum) enmetenigekruiden als
Paardebloem {Taraxacum officinalis), Kruipende boterbloem {Ranunculus repens),
Vogelmuur {Stellaria media) enWitteklaver {Trifolium repens). Intypische vorm
wordt deze vegetatie in Nederland veelal met Poo-Lolietum aangeduid.
G2 Grote Vossestaart/Boterbloem-grasland
tamelijk soortenarme hooilanden op middelhoge, permanent vochtige delen van
uiterwaarden;bestaandeuitmatigoverstromingstolerantesoortenalsGrotevossestaart{Alopecuruspratensis), Scherpeboterbloem {Ranunculus acris), Krulzuring
{Rumex crispus). Deze vegetatie kan meestal worden gerekend tot het door Drok
(1992) voorgestelde Alopecuretum pratensis.
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G3 Kamgras/Glanshaver-grasland
Soortenrijke (soms enigzins verruigde) bloemrijk hooilandtype met soorten als
Glanshaver (Arrhenatherum elatius),Kropaar{Dactylusglomerata),Fluitekruid
{Anthriscussylvestris),Bereklauw(Heracleumsphondylium),Pinksterbloem{Cardamine pratensis), Peen (Daucus carota), Pastinaak (Pastinaca sativa),
Beemdkroon {Knautia arvensis) enDuifkruid (Knautia columbaria). Weilanden
op vochthoudende, zavelige, kalkhoudende, zelden overstroomde standplaatsen
alsmedetamelijk soortenrijkeweilandenopvochthoudende,zavelige,kalkhoudende overstroomde hogere delen van de uiterwaarden, met soorten als; Kamgras
(Cynosuruscristatus),Timoteegras(Phleumpratense),Veldgerst(Hordeumsecalinum),Gewoonreukgras{Anthoxanthumodoratum),Vertakteleeuwentand(Leontodonautumnalis),Gestreepte witbol {Holcuslanatus)en Rolklaver{Lotus
corniculatus).Omvat ondere andere de syntaxonomische vegetatietypen LolioCynosuretum enArrhenatheretum elatioris.
G4 Sikkelklaver/Kruisdistel-stroomdalgrasland
Een onder optimale ontwikkeling zeer soortenrijk graslandtype waarin in groot
aantalaanhetrivierengebiedgebondenwarmteminnendegraslandsoorten(stroomdalplanten)voorkomen zoals;Witvetkruid {Sedumalbum),Grotetijm{Thymus
pulegioides),Knolboterbloem {Ranunculusbulbosus), Goudhaver{Trisetumflavescens),Sikkelklaver{Medicagofalcata),Zachtehaver{Avenulapubescens),Echt
walstro {Galium verum), Kleine ruit {Thalictrumminus) en Kleine bevernel
{Pimpinella saxifraga).Graslanden vandroge,kalkrijke relatief voedselarmeen
extensief beheerde standplaatsen in het rivierengebied die zelden overstroomd
worden.InoptimalevormtebeschrijvenalshetMedicagini-Avenetumpubescentis.
G5 Geknikte Vossestaart-uiterwaardgrasland
Soortenarmezeeroverstromingstolerantegraslandgemeenschap,dieoverwegend
voorkomt in begraasde lage geulen enkommen. Aspectbepalende soorten:Fioringras{Agrostisstolonifera),Gekniktevossestaart{Alopecurusgeniculatus),Gele
waterkers {Rorippaamphibia)en Akkerkers {R.sylvestris). Verwant met het
Ranunculo-Alopecuretum.
G6 Dotterbloem-grasland
Kleurrijkenbloemrijkhooilandtypeopnatte,moerassigestandplaatsenmetsoorten
alsGewonedotterbloem{Calthapalustris),Echtekoekoeksbloem{Lychnis floscuculi),Gladdewitbol{Holcusmollis),Groteratelaar{Rhinanthusangustifolius),
Egelbotebloem{Ranunculusscleratus),Waterkruiskruid{Senecioaquaticus),Moerasrolklaver{Lotusulginosus)e.a.Ingoedontwikkeldevormals Calthion-vegetatie aan te duiden.
G7 Kweek-grasland
DoorKweek{Elymusrepens)gedomineerdegraslandenopoverzande,middelhoge
zandige oeverwallen/rivierduinen. Verwant met het door Van de Steeg (1990)
omschreven vegetatietype Elymetum repentis.
G8 Holpijp/Koekoeksbloem-grasland
Moerassigegraslandenopnietdoorderivieroverstroomdestandplaatsenbestaande
uit grondwatergebonden freatofyten als Holpijp {Equisetumfluviatile),Bosbies
{Scirpus sylvaticus),Moerasspirea {Filipendula ulmaria), Echte koekoeksbloem
{Lychnisflos-cuculï), Tweerijige zegge {Carex disticha),Kalejonker{Cirsium
palustre)etc.Omvatverschillendekwelafhankelijke syntaxonomischevegetatietypen;optimaalontwikkeldevegetatieszijnverwantmethetCariciondavallianea.
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G9 Schapegras/Struikheide/Zandblauwtje-schraalgrasland (toegevoegd t.b.v. het
duitse deel)
Grasland- en heidevegetaties van droge, voedselarme, zandige tot zwaklemige
lichthumeuze bodems die in stand worden gehouden door betreding, bemaaiing
of extensieve begrazing. Behalve vegetaties van Struikheide (Calluna vulgaris),
waarin struweelvormers alsBraam(Rubusfructicosus) ofWildelijsterbes (Sorbus
aucuparia) voor kunnen komen, gaat het ook om grazige, vrij open schrale graslanden met soorten alsZandblauwtje (Jasione montana), Schapegras (Festuca ovina) en Sint-Janskruid {Hypericum perforatum) die aspectbepalend kunnen zijn.
Omvat vegetaties uit het Festuco-Sedetalia en het Vaccinio-Genistetalia.
Struwelen, grienden en bossen in de struweelfase
51 Wilgen-struweel
Spontaan opgeslagen wilgenstruweel of aangeplante griend, hoofdzakelijk bestaande uit Schietwilg (Salix alba), Amandelwilg (S. triandra), Katwilg (S. viminalis) en Kraakwilg (S.fragilis). Veelal sterk nitrofiele en ruige ondergroei van
soorten als Riet (Phragmites communis) en Grote brandnetel (Urtica dioica).
Veelal alsSalicetum triandro-viminalis ofSalicetum albo-fragilis aan te merken.
52 Meidoorn/Kornoelje-struweel
Aangeplant of spontaan opgeslagen (doorn)struweel dan wel zeer jong bos (in
struweel- of dichtefase) ofactief beheerd hakhout opvochtige standplaatsen met
een kruidlaag waarin bossoorten veelal nog ontbreken. Belangrijkste soorten:
Gewone es (Fraxinus excelsior), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna),
Sleedoom (Prunus spinosa), Rodekornoelje (Cornussanguined), Hondsroos (Rosa
canina), Dauwbraam (Rubus caesius), Zomereik (Quercus robur) en Gladde iep
(Ulmus minor). Omvat diverse struweelvegetaties die verwant zijn met het
Crataego-Prunetum spinosae.
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 Eenstijlige meidoorn (Crataegus
monogyna), Sleedoorn (Prunus spinosa), Zomereik (Quercus robur), Gewone
vlier (Sambucus nigra), Wildelijsterbes (Sorbus aucuparia), Braam (Rubus fructicosus), Zwarte els (Alnus glutinosa) en in kruidlaag Grote brandnetel (Urtica
dioica), Ruw beemdgras (Poa trivialis), Hondsdraf (Glechoma hederacea) en
Brede wespenorchis (Epipactis helleborine). Onder andere verwant met het
Sambuco-Prunetum spinosae.
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 (Alnus
glutinosa), Boswilg (Salix caprea), Zomereik (Quercus robur), Wilde lijsterbes
(Sorbus aucuparia), Braam (Rubus fructicosus) en moerasruigtesoorten als Riet
(Phragmites communis), Gele lis (Irispreudacorus) enBitterzoet (Solanum dulcamara). Verwant met het Sambuco-Salicetum capreae-struweél.
55 Boomgaard/Boomkwekerij
Boomkwekerij,laag-ofhoogstamboomgaardmetgrazigeondergroei.Diverse fruitrassen en andere houtige soorten.
56 Braam/Lijsterbesstruweel (toegevoegd t.b.v. het duitse deel)
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AangeplantofspontaanontwikkeldstroweelofactiefbeheerdEikenhakhoutvegetatie van zandige tot lemige droge,meestal mineraalrijke, humeuze bodems.In
dezestruwelenkomenhoutigesoortenvooralsZomereik(Quercusrobur),Wilde
lijsterbes(Sorbusaucuparia),Boswilg(Salixcaprea)enGewonevlier(Sambucus
nigra). De ondergroei wordt veelal gedomineerd door dichte begroeiingen van
Braam(Rubusfructicosus)enincidenteelFramboos(Rubusidaeus). Omvatonder
andere vegetatietypen van het Lonicero-Rubion sylvatici.
Loofbossen
BI Zwarte populieren/Schietwilgen-ooibos
Pionierbostype van sterk morfodynamische zandige, periodiek uitdrogende
stroomruggenwaarinindeboomlaagnaastdeSchietwilg (Salixalba),deAmandelwilg (S. triandra)en de Bittere wilg (5.purpurea) ook de Zwarte populier
(Populusnigra)eenrolspeelt.VegetatietypeverwantmethetuitMidden-Europa
omschreven Salici-Populetum nigrae(o.a. Carbiener et al. 1985).
B2 Abelen/Iepen-ooibos
Secundairbosvanzelden overstroomde,dynamische,zandige,periodiekuitdrogende stroomruggen ofhellingvoeten. Soorten dieinditbostypeeenrol spelen:
Zwartepopulier(Populusnigra),Iepen(Ulmusspecies), Grauweabeel (Populus
canescens),Witteabeel(P. alba),Gewoneesdoorn(Acerpseudoplatanus), Bosrank(Clematis vitalba), Hop(Humulus lupulus),Grootwarkruid (Cuscata europaea), Slangelook (Alliumscorodoprasum)enBesanjelier (Cucubalusbaccifer).
In typische vorm te rekenen tot het Violo odoratae-Ulmetum.
B3 Schietwilgen-ooibos
PionierbosmeteenboomlaaguitvrijwelalleenSchietwilg(Salixalba),sporadisch
Zwarte populier (Populusnigra) van langdurig overstroomde uiterwaarden op
jonge bodems.Vaak ook ontstaan uit verwaarloosde grienden. De struiklaag in
de jonge fase bestaat uit restanten van het pionierstruweel, waarin soorten
voorkomenals:Amandelwilg(Salixtriandra),Kraakwilg(S.fragilis)enKatwilg
(S. viminalis).IndeoudebosfaseisvestigingvanEenstijligemeidoorn(Crataegus
monogyna),Rodekornoelje (Cornussanguined),Zomereik (Quercusrobur) en
Gewonees(Fraxinusexcelsior)mogelijk.Kruidlaagbestaatvoornamelijkuitnitrofiele ruigtkruiden als Grote brandnetel (Urtica dioica), Dauwbraam (Rubus
caesius)en smalbladige asters (Asterspecies). Veelal te karakteriseren als het
Salicetum albo-fragilis.
B4 Essen/Iepen-ooibos
Eenstruktuurrijk bos,datregelmatigdoorderivierwordtoverstroomd(meerdan
enkeledagengemiddeldperjaar)meteengoedontwikkeldestruiklaag,veelaltwee
boomlagen eneenweelderig ontwikkeldebodemflora. Ditbostypeverschiltvan
binnendijkse oeverwalbossendoorhetontbrekenvanzeeroverstromingsgevoelige
soortenalsBeuk(Fagussylvatica)enHaagbeuk(Carpinusbetulus).Deboomlaag
bestaatuit Gewonees (Fraxinus excelsior), Zomereik (Quercus robur),Steeliep
(Ulmus laevis) en Gladde iep (U. minor). In de struiklaag zijn Eenstijlige
meidoorn (Crataegusmonogyna),Sleedoorn (Prunusspinosa),Rode kornoelje
(Cornussanguined),Gelderseroos (Viburnum opulus) enWilde kardinaalsmuts
(Evonymus europaeus) rijk vertegenwoordigd. In de kruidlaag komen naast
Speenkruid (Ranunculusficaria)relatief weinig anderevoorjaarsgeofyten voor.
Indezomerwordtdekruidlaag beheerstdoornitrofiele soorten alsGrotebrand143
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netel (Urtica dioica), Kleefkruid (Galium aparine), Hondsdraf (Glechoma
hederacea) opderegelmatig overstroomde delenenkruidenuithet Essen/Eikenoeverwalbos (B5) op de hogere delen. Verwant met het in de Midden-Europese
literatuur (o.a. Dister 1980) aangeduide Fraxino-Ulmetum.
Essen/Eiken-oeverwalbos
Een zeer struktuurrijk, nooit tot zelden overstroomd, nooit verdrogend bostype,
waarinzichookoverstromingsgevoeligesoortenkunnen vestigenentot dominante
komen. In de boomlaag komen voor: Zomereik (Quercus robur), Gewone es
(Fraxinus excelsior), Spaanse aak (Acer campestre), Winterlinde (Tilia cordata),
Gewone esdoorn (Acerpseudoplatanus), Zoete kers (Prunus avium), Gladde iep
(Ulmus minor) en Steeliep (U. laevis) en Beuk (Fagus sylvatica). De bossen
kennen eengoedontwikkelde struiklaag waarinonderandereEenstijlige meidoorn
(Crataegus monogyna), Sleedoorn (Prunus spinosa), Rode kornoelje (Cornus
sanguinea), Wilde kardinaalsmuts (Evonymus europaeus), Hazelaar (Corylus
avellana), Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) en soms massaal
Sneeuwbes (Symphoricarpos albus) voorkomen. Het is een geofytenrijk bos met
onder andere Speenkruid (Ranunculus ficaria), Daslook (Allium ursinum), Bosanemoon (Anemone nemorosa), Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Slanke
sleutelbloem (Primula elatior), Bosgeelster (Gagea lutea), Geelnagelkruid (Geum
urbanum), Fluitekruid (Anthriscus sylvestris), Grote brandnetel (Urtica dioica),
Kleefkruid (Galium aparine), Klimop (Hedera helix) en Holwortel (Corydalis
cava). Dit bostype wordt door Van der Werf (1991) als Querco-Ulmetum
aangeduid.
Els/Essen/Iepen-komgrondenbos
Op standplaatsen waar de grondwaterstand langdurig binnen het bereik van de
wortelzone blijft gaat de Zwarte els (Alnus glutinosa) een rol spelen in de EssenIepenbossen (Querco-Ulmetum alnetosum). Van nature zijn deze bossen (die
overstromingen verdragen) te vinden langs derand van het rivierdal, waar kweldruk uit de aangrenzende hogere gronden de grondwaterstand hoog houdt. Het
bos is qua samenstelling vergelijkbaar met Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum);
in de kruidlaag gaan natte ruigtkruiden als Gele lis (Iris pseudacorus), grote
Zeggen (grote Carex species) en Grote wederik (Lysimachia vulgaris) een rol
spelen. In de struiklaag komt Gewone vlier (Sambucus nigra), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Grauwe wilg (Salix cinerea), Braam (Rubus fructicosus) en Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) voor en in de boomlaag vooral
Steeliep (Ulmus laevis), Gladde iep (U. minor), Zomereik (Quercus robur), Gewone es (Fraxinus excelsior) en Zwarte els (Alnus glutinosa). Verwant met het
door Van der Werf (1991) omschreven Querco-Ulmetum-alnetosum.
Elzen/Essen-bronbos
Bossen in brongebieden van zuurstofrijk, basenrijk, kalkarm tot kalkrijk water,
meestal aan de hellingvoet waar de bodem steeds drassig is en waar uittredend
water eenbeek vormt.In deboomlaag domineert deZwarte els (Alnus glutinosa)
of de Gewone es (Fraxinus excelsior), terwijl ook de Gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus) enHaagbeuk (Carpinus betulus) voorkunnenkomen.De struiklaag omvat Aalbes (Ribes rubrum), Zwarte bes (R. nigrum), Gelderse Roos
(Viburnum opulus), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Hazelaar (Corylus avellana). Kenmerkende soorten uit de kruidlaag zijn Paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium), Bittere veldkers (Cardamine amara) en Groot springzaad

(Impatiensnoli-tangeré).Verderomvatdekruidlaageengrootaantal freatofyten
alsGewonedotterbloem(Calthapalustris),Watermunt(Menthaaquatica),Echte
valeriaan (Valeriana officinalis) enMoerasspirea (Filipendula ulmaria). Binnen
dittypekunnenonderanderehetChrysopleniooppositifolii-AlnetumenhetCarici
remotae-Fraxinetum voorkomen.
B8 Wintereiken/Beuken-stuwwalbos
VrijgeslotenBeukenbosmetenkeleWintereiken,maarookvrijopenenlichtjong
Berken-Zomereikenbos, struiklaag soortenarm en spaarzaam, de kruidlaag
spaarzaamtotvrijopen(mossen).DeboomlaagbestaatuitBeuk(Fagussylvatica),
Wintereik (Quercuspetrea), Zomereik (Q.robur),Ruweberk(Betuiapendula),
soms vermengd met aangeplante Grove den (Pinus sylvestris), Douglasspar
(Pseudotsuga menziesiï) en Fijnspar (Piceaabies).Struiklaag: Wilde lijsterbes
(Sorbus aucuparia), Sporkehout (Rhamnusfrangula),Amerikaanse vogelkers
(Prunusserotina)eninkruidlaag:Adelaarsvaren(Pteridiumaquilinum),Bochtige
smele (Deschampsiaflexuosa),Bosbes (Vaccinium myrtillus),Rankende helmbloem(Ceratocapnosclaviculata),Wildekamperfoelie(Lonicerapericlymenum),
Gladdewitbol(Holcusmollis),Stekelvarens(Dryopterisspecies)en Pijpestrootje
(Moliniacaerulea).Omvat zowel het Fago-Quercetumpetreae als hetBetuloQuercetum.
B9 Elzen/Eiken-moerasbos
Bosopnietaltevoedselarme,niettesterkverzurendenattezandgronden,waarin
hogevoorjaarsgrondwaterstand voorkomenmaarnietnatgenoegvoorisveenvorming.Deboomlaag wordt gevormd doorZomereik (Quercus robur),Zwarteels
(Alnusglutinosa) enZachteberk(Betuiapubescens),destruiklaagdoorSporkehout(Rhamnusfrangula),Ratelpopulier(Populustremula),Wildelijsterbes(Sorbus aucuparia),Grauwe wilg (Salixcinerea)en Braam (Rubusfructicosus) en
indemoerassigekruidlaagkomenRankendehelmbloem(Ceratocapnosclaviculata),Stekelvarens(Dryopterisspecies),Wildekamperfoelie (Lonicerapericlyneum),
Wilgeroosje(Chamerionangustifolium),Gestreeptewitbol(Holcuslanatus),Hennegras (Calamagrostis canescens),Pijpestrootje (Moliniacaerulea),Koninginnekruid(Eupatoriumcannabium),Rietgras(Phalarisarundinacea)enGrotewederik(Lysimachiavulgaris)voor.VeelalverwantmetLysimachio-Quercetum(Van
der Werf 1991).
BIO Populieren/Schietwilgen-produktiebos
Aangeplant bos vanPopulieren-cultivars, somsook Schietwilg (Salixalba)met
een dichtekruidlaag, die bestaat uit nitrofiele ruigtkruiden zoals Braam(Rubus
fructicosus), Grotebrandnetel (Urtica dioica)enKoninginnekruid(Eupatorium
cannabium). Een struiklaag isspaarzaamenbestaatdanveelaluitGewone vlier
(Sambucusnigra),Zwarteels(Alnusglutinosa)ofEenstijligemeidoorn(Crataegus
monogyna).
B i l Elzenbroekbos (toegevoegd t.b.v. het duitse deel)
Bossen vannatte,moerassige matig voedselrijke enbasenrijke permanent natte,
meestal zandige, soms ook kleiige bodems. Boomlaag beslaat uitsluitend uit
ZwarteEls(Alnusglutinosa),somsenigeZachteberken(Betuiapubescens).Open
struiklaag met Zwarte bes (Ribes nigrum), Grauwe wilg (Salix cinerea). Na
verstoringkanBraam(Rubusfructicosus)zichsterkuitbreiden.Dekruidlaagwordt
gedomineerddoormoerassoorten alsPluimzegge(Carexpaniculata) ,Hennegras
145

{Calamagrosiis canescens), Gelelis (Irispseudacorus), Riet(Phragmites communis), Bitterzoet (Solanum dulcamara), Wolfspoot (Lycopus europaeus). In typische
vorm als Carici elongatae-Alnetum te omschrijven.
B12 Bosgierstgras-Beukenbos (toegevoegd t.b.v. het duitse deel)
Bossen van vochthoudende, matig voedselrijke, van nature vruchtbare leemgronden. Het actuele voorkomen is veelal beperkt tot landgoederen. In de boomlaag
isdeBeuk (Fagus sylvatica) van nature dominant, metzelden Zomereik (Quercus
robur), Wintereik (Quercus petrea) en Linde (Tilia). Een tweede boomlaag en
struiklaag met o.a. Meidoorn (Crataegus) en Lijsterbes (Sorbus aucuparia) is
meestal slechts weinig ontwikkeld. Kruidlaag isveelal soortenarm en weinigbedekkend metalskarakteristieke soortencombinatie Bosanemoon (Anemone nemorosa),
Schaduwgras (Poa nemoralis), Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum),
Lelietje van dalen (Convallaria majalis), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella),
Bosviooltje (Viola riviniana), Bosgierstgras (Milium effusum), Grote Muur
(Stellaria holostea). Verwant met het Milio-Fagetum (zie Van der Werf 1991).
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