iZ/uuéO&i ^ e ^ Eenvoorlopigesysteembeschrijving en-analysevanhetabiotisch
enbiotischmilieuinhetlandinrichtingsproject "OchtenOpheusden"

J.A.M,tenCate
J.R.Mulder
E.T.M.Overkamp
J.vanderLinden

BIBLIOTHEEK
STARINGGEBOUW

-fiS^rl-

Rapport 80
STARINGCENTRUM,Wageningen,1990

nee*

'I^H^7

\J.,\.<>7cc*Qc>*

REFERAAT
Cate, J.A.M, ten, J.R. Mulder, E.T.M. Overkamp en J. van der Linden, 1990.
Een voorlopige systeembeschrijving en -analyse van het abiotisch en biotisch milieu in het landinrichtingsproject "Ochten-Opheusden".Wageningen,
Staring Centrum. Rapport 80.
75 blz., 3 tab., 13 afb., 15 bijlagen.
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft het Staring
Centrum te Wageningen een voorlopige systeembeschrijving en -analyse van
het abiotisch en biotisch milieu uitgevoerd in het landinrichtingsproject
"Ochten-Opheusden" (fase 1 ) .Doel van het onderzoek was om, op basis van
beschikbare gegevens, leemten in kennis aan te geven voor het opstellen
van een definitieve ecologische systeembeschrijving en -analyse van het
gebied (fase 2 ) .Met behulp van gegevens van het abiotische en biotische
patroon is een voorlopige geohydrologische en ecologische systeembeschrijving gemaakt. Deze laatste beschrijving is verre van volledig
omdat onvoldoende gegevens over het biotische patroon aanwezig zijn.
Trefwoorden: bodemgeografisch onderzoek, vegetatiekundig onderzoek,
avifauna onderzoek, regionale bodemkunde, geohydrologische systeembeschrijving, ecologische systeembeschrijving.
ISSN 0924-3070

Copyright 1990
STARING CENTRUM Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
Postbus 125, 6700 AC Wageningen
Tel.: 08370-74200; telefax: 08370-24812; telex: 75230 VISI-NL
Het Staring Centrum is een voortzetting van: het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW), het Instituut voor Onderzoek
van Bestrijdingsmiddelen, afd. Milieu (IOB), de Afd. Landschapsbouw van
het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De
Dorschkamp" (LB),en de Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA).
Het Staring Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de
toepassing van de adviezen.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm en op welke andere wijze ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Staring Centrum.
Project 3310

[006cis/08.90]

INHOUD

Blz.
VOORWOORD
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.2.1

INLEIDING
Doelvanhetonderzoek
Rapport enbijlagen

HETABIOTISCHPATROON
Hoogteligging
Geologie
AfzettingenvanafhetVroeg-Pleistoceen
tothetMidden-Saalien
2.2.2
AfzettingenvanafhetMidden-Saalientot
hetbeginvanhetHoloceen
2.2.3
Afzettingen inhetHoloceen
2.2.4
Zanddieptekaart
2.3
Geomorfologie
2.4
Bodemgesteldheid
2.4.1
Debodem
2.4.1.1 Ooivaaggronden
2.4.1.2 Poldervaaggronden
2.4.1.3 Overigonderscheidingen
2.4.2
Hetgrondwaterstandsverloop
2.5
Geohydrologie
2.5.1
Geohydrologischeopbouw
2.5.2
Stromingvanhetgrondwater
2.5.3
Geohydrologischeconstanten
2.5.4
Grondwaterkwaliteit
2.5.5
Chemischeparameters
Literatuur
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4

11
11
11
13
13
13
16
17
21
22
24
26
26
26
27
28
28
29
29
30
32
33
35
35

HETBIOTISCHPATROON
39
Inleiding
39
Werkwijze floraenvegetatie
39
Methode
39
Vegetatietypen
40
Aandachtssoorten
41
Milieu-indicatiedoorfloraenvegetatie
42
Resultatenvandebewerkingvandefloraenvegetatiegegevens
44
Watervegetaties,substraat enwaterkwaliteit
(trofiegraad)
44
Watervegetatiesenkwel
45
Moerasvegetaties
45
Vegetatiesvanvochtigegraslandenen
slootkanten
46
Stroomdalvegetaties
46
Akkeronkruidenvegetaties
47
Bossen,hagendenstruwelen
47
Werkwijzeavifauna
48

Biz.
3.5

Resultatengegevensverwerking avifauna

48

Literatuur
4
4.1
4.2
4.3
4.4

HETANTROPOGENEPATROON
Bewoning
Bodemgebruikenontginning
Bedijkingenwaterhuishouding
Winningvandelfstoffen
Literatuur

5

GE0HYDR0L0GISCHESYSTEEMBESCHRIJVING
Literatuur

6
6.1
6.2

ECOLOGISCHESYSTEEMBESCHRIJVING
Deuiterwaarden
Hetbinnendijksegebied

7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2

LEEMTENINKENNIS
Leemteninkennisvanhetabiotischmilieu
Leemteninkennisvanhetbiotischmilieu
Floraenvegetatie
Avifauna

8
8.1

AANBEVELINGEN
Aanbevelingenvoornaderonderzoekvanhet
abiotischmilieu
Aanbevelingenvoornaderonderzoekvanhet
biotischmilieu

8.2

50
51
51
51
52
54
54
57
63
65
65
65
67
67
68
68
69
71
71
71

TABELLEN
1 StratigrafievandeBoven-tertiaireenkwartaire
formaties
14
2 Omrekeningsfactoren schaalBraun-Blanquet
43
3 Voorbeeldberekeningwaterkwaliteitmetgebruikmaking
van0-P04-getallen
44
AFBEELDINGEN
1Schematischedoorsnededoorverschillende
geologischeafzettingen inOchten-Opheusden
2Verbreidingendiepteliggingvandebovenkant
vandeFormatievanMaassluis
3VerbreidingvandeFormatiesvanKedichemen
Harderwijk
4 SituatieschetsvoorhetMidden-Saalien
5Reconstructievandestroomgebieden tentijde
vandevormingvandeFormatievanKreftenheye
I-VI
6 Primaire indelingvandeBetuweFormatievoor
degeologischekartering,schaal1:50000
7Blokdiagrammeteenbeeldvanhetmilieurond
eenmeanderenderivier

15
18
19
20
21
23
24

Biz.
8 Schematisch,lithologischprofielvande
omgevingvaneenmeanderenderivier,zoals
aangetroffen indemidden-Nederlandse
riviervlakte
9 Isohypsenvanhetgrondwaterinheteerste
watervoerendepakketop28-4-1974
10Dieptevanhetgrensvlakvanhetzoet/brak
grondwater (Cl~=150mg/l)enmonsterpunten
vanafbeelding11
11Samenstellingvanhetgrondwateruitboringen
inhetkaartbladTielenvanenkelebronnen
waardoorhetwerd (enwordt)gevormd
12FragmentvandekaartvanM.J.deManuit
1806-1810metA=NieuweofSpanjaardsdijk
enB=Liniedijk
13Profielbijdegeohydrologischesystemenkaart
(bijlage15)
14Debelangrijkstewatergangen inOchten-Opheusden
15Stuwpeilenkaart (zomer)Neder-Betuwe
16Liggingvandebestaandegrondwaterstandsbuizen
BIJLAGEN
1Hoogtelijnenkaart,schaal1:50000
2Kaartmetdeholocenestroomgordelsenhun
ouderdom,schaal1:50000
3Geologisch-geomorfologischekaart,schaal
1 :50000
4 Zanddieptekaart,schaal1:50000
5Bodemkaart,schaal1:50000
6Grondwatertrappenkaart,schaal1:50000
7LokatiesvegetatieopnamenProvincieGelderland,
schaal1:25000
8 Indicatievandewaterkwaliteitdoordevegetatie,
schaal1:25000
9 Globaalbeeldvandeverspreidingvan
kwelindicatoren,schaal1:50000
10Verspreidingvanmoerasvegetaties,schaal
1 :50000
11Verspreidingvanvegetatiesvanvochtige
graslandenenslootkanten,schaal1:50000
12Globaleverspreidingvanglanshavervegetaties,
stroomdalsoortenenvegetatiesvanjonge,zandige
oeverwallen,schaal1:50000
13Belangrijkebroedgebieden,schaal1:50000
14Belangrijkegebieden trek-enwintervogels,
schaal1:50000
15Geohydrologischesystemenkaart

24
31

34
35
53
58
59
61
62

VOORWOORD

In opdracht van de Landinrichtingsdienst teUtrecht heeft het
Staring Centrum een voorlopige systeembeschrijving en -analyse
van het abiotisch en biotisch milieu op basis van beschikbare
gegevens uitgevoerd ten behoeve van devoorbereiding van het
landinrichtingsproject "Ochten-Opheusden" (fase 1 ) .Tevens zijn
indit rapport leemten inkennis aangegeven om tot een definitieveecologische systeembeschrijving en -analyse voor dit gebied
tekomen (fase 2 ) .De resultaten van het onderzoek in fase 2gaan
een functie vervullen bij de planvorming, de evaluatie, de nadere
afweging van belangen en de eerste schatting indit project.
Aan het onderzoekwerkten mee:
Drs.J.A.M, tenCate enJ.R. Mulder van het Staring Centrum,
ing.E.T.M. Overkamp en drs.J. van der Linden van Heidemij
Adviesbureau, Arnhem.
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1

INLEIDING

1.1

Doelvanhetonderzoek.

Hetdoelvanhetonderzoekinhetlandinrichtingsproject "OchtenOpheusden"wasom,opbasisvanbeschikbaregegevens,een
voorlopigesysteembeschrijving en-analysevanhetabiotischen
biotischmilieu temaken (fase 1).Tevenszouden indezeeerste
fasedeleemteninkenniswordenvastgesteld omineentweede
fasevanonderzoek tekomen toteendefinitieveecologische
systeem-beschrijving en-analysevanhetgebied.Deresultaten
vanhetonderzoekindetweedefasegaaneenfunctievervullen
bijdeplanvorming,deevaluatie,denadereafwegingvanbelangen
endeeersteschattinginditproject.Opbasisvanderesultaten
uitdetweedefasezalo.a.kunnenwordenvastgesteld voorwelke
veranderingen inhetabiotischmilieubestaandenatuurwaarden
kwetsbaarzijnenhoedezedoorspecifieke inrichtingsmaatregelen
envoorzieningenduurzaamveiliggesteldkunnenworden.Tevens
kaninzichtverworvenwordenoverlocatieswaarzichgunstige
uitgangssituatiesvoordoenofgecreëerd kunnenwordenvoor
natuurontwikkeling.

1.2

Rapport enbijlagen

Bijonsonderzoekhebbenweuitsluitendgebruikgemaaktvan
bestaandegegevens.Metbehulpvandegegevensbeschrijvenwein
ditrapportdevolgendepatronen:
-hetabiotischpatroon (hoofdstuk2);
-hetbiotischpatroon (hoofdstuk3);
-hetanthropogenepatroon (hoofdstuk4).
Bijelkhoofdstukzijndegeraadpleegde literatuurenkaarten
vermeld.
Hoofdstuk5bevateenvoorlopigegeohydrologische systeembeschrijving,dieweopbasisvandeanalysevanhetabiotisch
patroonhebbenopgesteld.
Doorgebrekaanvoldoendegegevenswashetnietmogelijkeen
gebiedsdekkendeanalyse temakenvanhetbiotischepatroon,
waardooreenvoorlopigeecologischesysteembeschrijving niet
opgesteldkonworden.Hoofdstuk6(ecologischesysteembeschrijving)geeftdanookslechtsenkeleruimtelijkerelaties
tussendeabiotischeenbiotischepatronen.
Inhoofdstuk7staandeleemteninkennisom,ineen tweedefase
vanonderzoek, toteendefinitieveecologischesysteem-beschrijvingen-analysevanhetgebied tekomen.
Bijhet rapport behoren15bijlagen.Debijlagen1t/m 14geven
verschillendeaspectenvandedriegenoemdepatronenweer,deels
opschaal1:50000endeelsopschaal1:25000.
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Bijlage15geeftdegeohydrologische systemenkaart,schaal
1 :50000.
Hetonderzochtegebied zalinditrapportkortwegworden
aangeduidmetOchten-Opheusden.
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HETABIOTISCHPATROON

Hierondervolgendeabiotlschepatronen,dievoordegeohydrologischeenecologischesysteembeschrijving vanOchten-Opheusden
vanbelangzijn:
-Hoogteligging
-Geologie
-Geomorfologie
-Bodemgesteldheid
-Geohydrologie
Allepatronenzijnweergevenopeenkaart,schaal1:50000,die
alsbijlagenaandit rapport zijn toegevoegd.

2.1

Hoogteligging

Uitdehoogtecijferkaarten,schaal1:10000,hebbenweeen
hoogtelijnenkaart, schaal1:50000samengesteld (bijlage 1).De
hieraan tengrondslag liggendeopnamendaterenuitde50-eren
60-erjaren.Indeuiterwaarden zijngeenhoogtelijnenaangegeven.Tussen 1976en1982iseenrivierkaart methoogtecijfers,
schaal1:5000,vandeuiterwaardenvanOchten-Opheusdendoor
Rijkswaterstaat vervaardigd.Vooraldoordekleiwinning isde
topografiedaarsindsdienveelalgewijzigd.Daaromhebbenwein
ditstadiumvanonderzoekvandezegegevensnoggeengebruik
gemaakt.
Dehoogteverschillen inhet landinrichtingsgebied OchtenOpheusdenhangensamenmethetvervalvanoost (ca.
6,5 -7,5m+NAP)naarwest (ca.5,5-7,0m+NAP).Daarnaast
zijnerhoogteverschillen van0,5->2,5mtussendecentrale
komendestroomruggen.Hetnoordwestelijke deelvanhetgebied
valtopdoorzijnrelatiefhogeligging (ca.7-<8m+NAP)en
dedaarinvoorkomendelanggerekte,geulvormigelaagte.
Dehoogtelijnenkaart vormt eenduidelijkeafspiegelingvande
oppervlakte-geologie,geomorfologieenbodem.

2.2

Geologie

Voordebeschrijvingvandegeologievanhet onderzoeksgebied
hebbenwegebruikgemaakt vandegegevensvandeRijks
GeologischeDienst (Verbraeck1984)envanRijkswaterstaat (Van
derZwan 1990).Deverschillendeafzettingendieinhetgebied
voorkomen,wordenbesprokenaandehandvantabel1enafbeelding
1.
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T a b e l 1 S t r a t i g r a f i e v a n de B o v e n - t e r t i a i r e en k w a r t a i r e f o r m a t i e s

R = Rijn
M = Maas
0 = oostelijke noordduitse
rivieren en voorlopers

"koude tijd
" c o m p l e x e eenheid bestaande
uit tenminste 4 warme en
3 koude tijden
* " n o g onbenoemd, voorlopig
bij Formatie van Urk

Bel I

BetuweFormatie,stroomgeulafzettingen(zand)
BetuweFormatie,overigeafzettingen (kleienveen)
BetuweFormatie,kleilaagvanonbekendedikteop
stroomgeulafzettingen(kleiopzand)
FormatievanKreftenheye
FormatievanDrenthe,fluvioglacialeafzettingen
Gestuwdeformaties (FormatievanUrk,Sterksel,
Kedichem,Harderwijk)
FormatievanKedichem

S
1^1

FormatievanHarderwijk
FormatievanTegelen
FormatievanMaassluis
FormatievanOosterhout
-B Liggingvanhetprofiel

Afb.1Schematischedoorsnededoorverschillendegeologische
afzettingeninOchten-Opheusden (naarVerbraeck1984)

V>
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2.2.1 AfzettingenvanafhetVroeg-PleistoceentothetMiddenSaalien
DeFormatievanMaassluisiseenmarieneeenheidenbestaatuit
heldergrijze totbruingrijze,hoofdzakelijkmatigfijne totzeer
grovezandenmetwisselendegehaltenleemenschelpgruis;
ingeschakeldkomenzandige totzeerzwarekleilagenvoor.
Afbeelding2geeftdeverbreidingendediepteliggingvande
bovenkantvandeformatie (60-80m-NAP).Demeest landinwaartse
kustlijnheeftvermoedelijk inhetzuidoostelijkedeelvanhet
gebiedgelegen.DeFormatievanMaassluiswordtbedektdoorde
FormatievanTegelen.
DeFormatievanTegelen iseenfluviatieleeenheid,eenprodukt
vanvooralhetRijn-systeem.Deformatieisopgebouwd uitmatig
fijnetotzeergrovezanden.Vooralindehogeredelenvandeze
eenheidkomenleem-enkleilagenvoor,alsmedeplaatselijk
veenlagen.Hetcomplexvanfijnkorreligeafzettingeninhet
hogeredeelwordtwelKleivanTegelengenoemd.Deformatiekomt
inhethelegebiedvoor.Deeenheid ligtvoorhetgrootstedeel
opdeFormatievanMaassluis,maarinhetzuidoostenvan
Ochten-OpheusdenopdeFormatievanOosterhout.Dit iseen
tertiairemarieneeenheid,bestaandeuitzeerfijne totmatig
fijne,lemigezandenmeteenwisselendehoeveelheidschelpgruis.
DeFormatievanTegelenwordtgrotendeelsbedektdoorafzettingen
vandeFormatievanHarderwijkenvandeFormatievanKedichem,
eninhetzuidelijkedeeldoorfluvioglacialeafzettingenvande
FormatievanDrenthe.DediktevandeFormatievanTegelen
bedraagt ca.25meter.
DeFormatievanHarderwijk iseenfluviatieleeenheid,dieis
afgezetdooreenriviersysteemvanuithetnoordoosten
(Noordduits-Baltisch systeem).Deformatiebestaatuitlichtgrijze totwitte,grove,zeerkwartsrijkezandenmetfijngrind.
Kleiigeenvenigelagenkomenzeldenvoor.DeFormatievan
Harderwijk treffenweinhetnoordelijkedeelvanhetgebiedaan
(afb.3).Deeenheidwordtbedektdoorafzettingenvande
FormatievanKedichem (deelsinbegraven,gestuwdepositie),de
FormatievanSterksel (alleeninbegraven,gestuwdepositie)en
deFormatievanDrenthe (fluvioglacialeafzettingen).Dedikte
vandeFormatievanHarderwijkbedraagt ca.30meter.Hetjongere
deelvandezeformatieisgelijktijdigmethetouderedeelvande
FormatievanKedichemgevormd.Mogelijkkomthetjongstedeelvan
deFormatievanHarderwijk inbegraven,gestuwdepositievoor.De
diktebedraagt ca.25-30meter.
DeFormatievanKedichem iseenfluviatieleeenheid,dieis
afgezetdoorzuidelijkerivieren,voorlopersvanRijnenMaas.De
formatiebestaatuitfijne,deelslemigezanden,lemenenzandige
kleipakketten,somsincombinatiemeteenvenigelaag.Degrovere
zandenzijnbruinvankleur.Vaakistenminsteeenenkelemeters
dikke,kleiigelaagaandebovenzijdevandeformatieaanwezig.
Afbeelding3geeftdeverbreidingvandeFormatievanKedichem.
Deformatieontbreekt inhetzuidelijkedeelvanOchtenOpheusden.Deeenheidwordtbedektdoorafzettingenvande
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FormatievanSterkselenUrk(beidealleeninbegraven,gestuwde
positie).DeFormatievanKedichemisookvaakopgenomen inhet
gestuwdepakket,metnamehetjongeredeel.Dediktevande
formatiebedraagt ca.10meter.HetouderedeelvandeFormatie
vanKedichem isgelijktijdigafgezetmethetjongeredeelvande
FormatievanHarderwijk.
DeFormatievanSterkseliseenfluviatieleeenheid,dieis
afgezetdoorvoorlopersvanRijnenMaas.Deformatiebestaatuit
matigfijnetotzeergrove,bontezanden;ingeschakeldkomen
fijnerelagenvoor,zoalskleienleem.DeFormatievanSterksel
treffenwealleenplaatselijk inbegravengestuwdepositieaan.
DeFormatievanUrkiseenfluviatieleeenheiddieisafgezet
doordeRijn.Dezeeenheid bestaatuitgrove,bontezandenmet
fijnengrofgrind.DeafgrenzingmetdeFormatievanKreftenheye
isonzeker.Deformatietreffenweplaatselijk inbegraven,
gestuwdepositieaan,alsmedeinhetnoordwestenvanhetgebied
(max.5mdik).

2.2.2 AfzettingenvanafhetMidden-Saalien tothetbeginvanhet
Holoceen
TotdeFormatievanDrenthewordengerekend dieafzettingen,die
indirecteofvrijweldirectesamenhangmetdeSaalien-landijsbedekkinggevormd zijn.InOchten-Opheusdenkomenuitsluitend
fluvioglacialeafzettingenvoor.Totdebegraven,gestuwdeformatiesbehorendeFormatiesvanHarderwijk,Kedichem,Sterkselen
Urk.IndienafzettingenvandeFormatievanDrentheindeze
positievoorkomen,zijnzetotdeFormatievanUrkgerekend.De
fluvioglacialeafzettingenbestaanuitgrove,bonte,slibloze
zandenmeteenwisselendehoeveelheidgrind.Afbeelding4geeft
eensituatieschetsvoorhetMidden-Saalien tijdensdemaximale
ijsuitbreiding,fasea.
DeFormatievanKreftenheye iseenfluviatieleeenheiddieis
afgezetdoordeRijnenMaas(meteensterkeRijn-overheersing)
tijdensennademaximaleuitbreidingvanhetSaalien-landijsen
voordeafzettingenvandeholoceneBetuweFormatie.DeFormatie
vanKreftenheyebestaatuiteenfluviatielzandpakketmetplaatselijkeenafdekkendekleilaag.
Hetfluviatielezandpakketbestaatuitzandmetverschillende
samenstellingdatindeelpakkettennaastenonderelkaarvoorkomt.BinnendeFormatievanKreftenheyekunnenzesdeelformaties
wordenonderscheiden (KreftenheyeIt/m VI).KreftenheyeIis
afgezet tijdenshetMidden-Saalien(landijsbedekking),
KreftenheyeIIinhetLaat-Saalien,KreftenheyeIIIgedurendehet
EemienenKreftenheyeIV,VenVIinresp.hetVroeg-,Midden-en
Laat-Weichselien/Vroeg-Holoceen.DeafzettingenvanKreftenheye
IIIuithetEemienzijnmindergrofenwordenbedektdooreen
kleilaag("ouderivierklei"of"rivierleem").Afbeelding5geeft
eenreconstructievandestroomgebieden tentijdevandevorming
vandedeFormatievanKreftenheyeI-VI.
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FormatievanKedichem:aaneengesloten
verbreidingsgebied
Wc

FormatievanKedichem:ge'isoleerdvoorkomen

K4

FormatievanKedichem:plaatselijk ingestuwde
positievoorkomend
FormatievanHarderwijk:verbreidingsgebied (mogelijk
plaatselijkgestuwdvoorkomend)
Saalien-stuwwallen:schetsmatigbegrensd
Boven-tertiaireenkwartairebreuken

Afb."2,Verbreidingendiepteliggingvandebovenkantvande
FormatievanMaassluis (Verbraeck1984)
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FormatievanMaassluis:dieptelijnvandebovenkant
inm-NAP
FormatievanMaassluis:verbreidingsgebied
Boven-tertiaireenkwartairebreuken

Afb.2VerbreidingvandeFormatiesvanKedichemenHarderwijk
(Verbraeck1984)
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0

10
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IJsstroom in fase a (maximale ijsbedekking)
Gestuwde zone
Fluvioglaciale vlakte
Riviervlakte

Il/

Smeltwatertoevoer

G.P

Gelderse Poort
Periglaciale gebied

Stuwwallen:
1
2
3
4
5
6
7
8

U t r e c h t s e H e u v e l r u g Stuwwal
E d e - W a g e n i n g e n Stuwwal
Oud-Reemst Stuwwal
O o s t - V e l u w e Stuwwal
Arnhem Stuwwal
Betuwe Stuwwal
N i j m e g e n - K l e e f Stuwwal
M o n t f e r l a n d Stuwwal

Afb. 4 S i t u a t i e s c h e t s voor h e t M i d d e n - S a a l i e n ( V e r b r a e k 1 9 8 4 ) .
I J s s t r o o m i n f a s e a (maximale i j s b e d e k k i n g ) .
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Stroomgordel:zand
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Laat-Weichselientotborealeklei

Kreftenheye1:Saaie
Krefteriheye2:Laat-Saaie
Kreftenheye3:Eemien
Kreftenheye4:Vroeg-Weichsel
Kreftenheye5:Midden-Weichsel
Kreftenheye6:Laat-Weichsel/Vroeg-Holoceen

Afb. 5 Reconstructie van da stroomgebieden ten tijde van devorming van
de Formatie van Kreftenheye I-VI (naar Verbraeck 1984).

2.2.3Afzettingen inhetHoloceen
InOchten-Opheusdenkomenalleenfluviatieleafzettingenvoor.
Dezebepalenvooreenbelangrijkdeelhet landschappelijkekaraktervanhetgebied.IndeloopvanhetLaat-Pleistoceenwerddoor
deRijn (eenverwilderderivierindietijd)eenvrijuniform
zandpakketvanwisselendedikteafgezetoverhethelehuidige
rivierengebied (FormatievanKreftenheye).Naeenafsluitingsfase
inhetVroeg-Holoceen(prae-BoreaalenBoreaal)waarinde
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waterafvoernoggrotendeelsviaeenKreftenheye-systeemplaatsvond,kwaminhetAtlanticumeennieuwsedimentair-regimetot
stand,waarbijdemeanderendeRijnvolgenseeneigenpatroon
stroomdeenafzettingenvormde,deBetuweFormatie (afb.6).
Omslagvaneenverwilderdnaareenmeanderend riviertypeheeft
vooraleenklimatologischeachtergrond.Typerendvoorhetnieuwe
regimeisdedifferentiatie inzandenklei.Demeanderende
riviersedimenteertinstroomgordelsenoverstromingsgebieden
(afb.7en8).
Indestroomgordelswerdendoordezichverplaatsendegeulen
zandlichamen(geulafzettingen)gevormd,diemeestaldoorklei
werdenafgedekt.Indeoverstromingsgebieden treffenwebovenhet
pleistocenezandvoornamelijkkleiaan(kom-enoeverafzettingen).Afbeelding6geeftdeprimaire indelingvandeBetuwe
Formatievoordegeologischekartering,schaal1:50000.
Destroomgordelszijnopgesplitst inrecentestroomgordelsen
fossielestroomgordels (bijl.2).Defossielestroomgordelswaren
allereedsvoorhetbeginvandejaartelling,ensomsreedsinde
eerstehelftvanhetSubboreaalafgebouwd,deAfzettingenvan
Gendt0en1(HarbersenMulder 1981).Daarvangetuigende
geulzandlichamenmeteengaangegeven (bijl.3),dievaakver
buitenhetstroomgebiedvandehuidigeRijnenWaalindeondergrondvoorkomen.Alleengefundeerde (ophetpleistocenezand
rustende)zandlichamenmeteenbreedtevantenminste50mzijn
aangegeven.Derecentestroomgordels (bijl.2)zijnapartvermeld.Hetzijndestroomgordels,waarindesubatlantischerivieraktiviteitzichopdenduurconcentreerdeendiedoordemens
beïnvloed zijn(dijkbouw,geulverlegging,afdamming,afgraving).
Inderecentestroomgordelskomenveelsträngen(metwater
gevulde"dodearmen")ofstrangopvullingenvoor.
Inhetgebiedmetkom-enoeverafzettingen (bijl.3)heeft inhet
latereHoloceennooiteenaktieveriviergestroomd.Zezijnafgezet tijdenshogerivierstanden.Deoeverafzettingen zijnopde
geologischekaartaangegevenmetuitzonderingvandeoeverafzettingendieindekleiigebovenlaagvandegeulafzettingenverborgenblijven.Vandedoorbraakafzettingenenverlandingsafzettingenzijnalleendemeestopvallendeaangegeven.Bijlage3
geeftdesamenhang tussendelithogeneseendegeomorfologie.

2.2.4 Zanddieptekaart
Dezanddieptekaart (bijl.4)toontdebovenkantvanhetzandin
metersbenedenmaaiveld,ofweldediktevandebedekking
bestaandeuitkleienveen.Voordehuidigestroomgordels
(uiterwaarden)isdebovenkantvanhetzandnietaangegevenin
verbandmetdegrotevariatieindiktevandebedekking.Dekaart
toontnietalleendedieptevandeholocenegeulzandlichamenmaar
ookdedieptevanhetzandvandeFormatievanKreftenheyeinde
kom-enoevergebieden.
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binnenbocht: sedimentatie
buitenbocht: geulerosie

Fig. 7 Blokdiagram met een beeld van het milieu rond een meanderende
rivier (grotendeels naar Reineck en Singh 1973; in Verbraeck
1984).

oeverafzettingen
—

geulafzettingen

geuldekafzettingen

— H.W.

Afzettingen van de meanderende rivier
^

^

Zware klei
II Zandigeklei
1 Zand met grind

^~

100

Oudere (rivier) afzettingen
R^TTT! Klei, evt. veen
1

I Zand (Pleistoceen)

pseudokomafzettingen

Fig. 8 Schematisch, lithologisch profiel van de omgeving van een
meanderende rivier, zoals aangetroffen in de midden-Nederlandse
riviervlakte (grotendeels naar Doeglas 1973; in Verbraeck 1984).

2.3

Geomorfologie

Hetgehelegebiedheeftdoordeaktiviteitvandegroterivieren
pasinhetHoloceenzijnhuidigevormgekregen.Voordesamenstellingvandegeologisch-geomorfologischekaart (bijl.3)en
dezebeschrijvinghebbenwegebruikgemaaktvandegegevensvan
deGeomorfologischekaartvanNederland,schaal1:50000,
kaartblad 39Tiel(Brus 1986).
Devolgendefluviatiele terreinvormenkomeninOchten-Opheusden
voor:
-Rivieroeverwalofstroomrug
Totdebedijkingvandegroterivieren,dieomstreekshetbegin
vandetwaalfdeeeuwbegon,isbijoverstromingen inhetgebied
tussendestroomgordelszavelenkleiafgezet.Hetgrofstemateriaalbezonkindezonedirectgrenzendaanderivier.Hierdoor
ontstondeenzeerflauwehellendewelving:eenrivieroeverwal.
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Brede,duidelijkontwikkeldeoeverwallenkomenvoorlangsdeWaal
endeNeder-Rijn.
Hetgebied tussendehuidigeRijnenWaalwordt plaatselijkdoorsnedendoorlagestroomruggen.
-Rivierkom-enoeverwalachtigevlakteenrivierkomvlakte
Delaagstedelenvanhet rivierengebied meteenzeervlakreliëf
zijngekarteerd alsrivierkomvlakte.Hierligtoverhetalgemeen
zwarekleiaanhetoppervlak.Tussenderivieroeverwalende
rivierkomvlakte ligteenovergangszonediequahoogteliggingeen
tussenpositieinneemtenwaarbinnenmeerreliëfvoorkomt danin
dekom.Dehogeligging tenopzichtevandekom ishetgevolgvan
eendunneuitwiggendeoeverafzetting aandeoppervlakteofinde
ondergrond.Totdezevormeenheidbehorenookdestroomruggendie
naderhand bedekt zijnmeteenlaagkomklei.Hetzijndestroomruggenvanfossielerivieren (bijl.2).
-Meanderruggenengeulen
Derecentestroomgordelshebbenveelaleenzwakgolvendrelief,
bestaandeuiteenaaneenschakelingvanruggenentussengelegen
laagten.TennoordenvanKesterenindeMarspolder isditrelief
nogduidelijkzichtbaar.Dezemeanderruggenengeulenzijnontstaandooreenschoksgewijsverlopende,zijdelingseaangroeivan
land indebinnenbocht (kronkelwaard)vanderivier.Inde
buitenbocht vonderosieplaats.DesträngvandeOudeRijnbij
Resteren iseenfraaivoorbeeldvaneenverlatenmeanderbocht.
Dezeligtaandebuitenzijdevandestroomgordel,dievansubrecenteouderdom is.Hijwordtbegrensddoordedijk.
-Geulvanmeanderend afwateringsstelsel
Ineenaantalstroomruggenbevindt zicheengeuldieinmeerdere
ofminderematemeandert.Hetzijnrestbeddingen,diezijndichtgeslibd,nadatderivierhaarloophadgewijzigd.Ookinde
uiterwaardenkomengeulenvanverlatenrivierbeddingenvoor.
-Doorbraakwaaier
InhetverledenzijndedijkenlangsdeWaalenNeder-Rijnop
tallozeplaatsendoorgebroken,ookinOchten-Opheusden.Naarmate
dedijkenverderwerdenopgehoogd endeuiterwaardenhoger
opslibden,werdendedoorbrakencatastrofalerenontstondener
diepegaten (wielen,waaienofkolken).Hetmateriaaluitdeze
kolken (ondermeergrofzandengrind)werdalseenwaaieromhet
gatafgezet.TenoostenvanOchtenkomteenserie
doorbraakwaaiersvoor (bijl.3).
Anthropogeneterreinvormen:
-Dijkofsoortgelijkkunstwerkmethoogteveschil1,5-5,0m,idem
methoogteverschil0,5-1,5menopgehoogdewoon-of
vluchtplaatsmethoogteverschil0,5-1,5m.
HetbetrefthierdeBandijkenenrelictenvandwarsdijkenen
kaden.Woon-envluchtplaatsen zijnoudebewoningsgronden
(woerden)enhuisterpen (pollen).
-Vlakteontstaandoorafgravingofegalisatieenlaagteontstaan
doorafgraving.
Indelaatstehonderdjaarheeftdemenssterkingegrepenin
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hetlandschapengroteveranderingenaangebracht inhetnatuurlijkreliëf,zoalsdoorontgrondingen,dievooralinde
uiterwaardenhebbenplaatsgevonden.
Ookvoordewegenbouwendeindustrieiszandgewonnen,waardoordiepeplassenontstonden.
Anderevoorbeeldenvanmenselijkeaktiviteiten,herkenbaarin
hethuidigelandschapvanOchten-Opheusdenzijndebouwvan
viaductenendijken,hetgravenvanweteringen (deLinge),en
deaanlegvansnelwegen (RijkswegA15).

2.4

Bodemgesteldheid

Debeschrijvingvandebodemgesteldheid vanOchten-Opheusdenis
ontleendaandetoelichtingopdebodemkaartvanNederland,
schaal1:50000,blad 39Oost (Stiboka1973).
Deklei-inventarisatiekaartvandeuiterwaardgrondenvanRijnen
Waal,schaal1:15000,(Buringhetal.1949-1951)iszodanig
verouderd,datdiegegevensvooronsonderzoeknietnietmeervan
toepassingzijn.
Onderbodemgesteldheid verstaanwe:
-deopbouwvandebodem tot1,20m-mv.;
-deaard,samenstellingeneigenschappenvandebodemhorizonten;
-hetgrondwaterstandsverloop.

2.4.1

Debodem

Debodemvanhetgebiedbestaatgeheeluit rivierkleigronden
(bijl.5).Zezijnalletotdevaaggrondengerekend.Naarhetal
dannietvoorkomenvanhydromorfekenmerkenbinnen50cm-mv.
onderscheidenweooivaaggronden(hydromorfekenmerken>50cmmv.)enpoldervaaggronden (hydromorfekenmerken<50cm- mv.).
Degrondenzijnverderonderverdeeld naarbouwvoorzwaarte,
profielverloopenkalkverloop.

2.4.1.1Ooivaaggronden
Deooivaaggrondenzijnoverhetalgemeengoedontwaterd endiep
gehomogeniseerd.Daardoorzijnzeveelalbruinvankleur.In
Ochten-Opheusdenkomenalleenkalkhoudendeooivaaggrondenvoor.
Zezijnverderingedeeldnaarbouwvoorzwaarte.
CodeRdlOA
Deooivaaggrondenmeteenbovengrondvanlichtezavelkomenten
noordenvanResterenvoor,entussenOchtenenDodewaard langsde
rivierdijk (bijl.5).Hetbetreftvooraloverslaggrondenen
oevergronden.Deondergrondvarieertvangrofzand totlichte
klei.Bijdeoverslaggrondenkomtplaatselijkgrofzanden/of
grind indebovengrondvoor.
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DegrondenhebbengrondwatertrapVIenVII.
CodeRd90A
Deooivaaggrondenmeteenbovengrond vanzwarezavelenlichte
kleikomen indeMarspoldervoorenlangsdeWaaldijk (bijl.5).
Meestalisdebovengrond tot30cm,hierendaarechterdieper,
kalkarmsomskalkloos.Naarbenedenneemthetlutumgehalte
meestalgeleidelijkafenwordt op90a100cmdieptematigfijn
totgrofrivierzand aangetroffen.Indeuiterwaardenzijndeze
grondenzeerhomogeen.
DegrondenkomenvooropgrondwatertrapVIenVII.

2.4.1.2 Poldervaaggronden
Depoldervaagronden zijnkleivaaggrondendiebinnen50cmroest
engrijzevlekkenhebben.Zezijningedeeldnaarbouwvoorzwaarte,
profielverloop enkalkverloop.InOchten-Opheusden komenzowel
kalkhoudendealskalklozepoldervaaggrondenvoor.
-Kalkhoudende poldervaaggronden
codeRn52A
Dezegrondenhebbeneenbovengrondvanzwarezavel.Zekomen
alleen indeuitwaardenvoor (bijl.5).Degrondenzijnvoorde
baksteenfabricageafgegraven totopdekalkrijkezandondergrond
(toevoeging).Doorhet terugstortenvandeoudebovengrondzijn
dezegrondennogalheterogeen.Dezandondergrond isdikwijls
gelaagdmetdunneslibbandjes.
CodeRn95A
Dezeeenheidkomt indeomgevingvanOchtenvoor,indeHiensche
uiterwaardeneneventenzuidoostenvanResteren (bijl.5).De
bovengrond bestaatuitzwarezaveloflichteklei.Dekalkrijkdom
vandebovengronden isongelijk,evenalsdedieptewaaropde
kalkrijkelagenbeginnen.Meestalisdebovengrond kalkarmen
beginnendekalkrijkelagenopongeveer30cm-mv.Degronden
liggenopgrondwatertrapVI.
-Kalklozepoldervaaggronden
CodeRn95C
Dezegrondenbestaanuitzwarezavelenlichteklei.
Zekomenvoor tenwestenvanDodewaard enovereenaanzienlijke
oppervlakte tussenOpheusdenenKesteren (bijl.5).Opdeovergangnaardezwarekomkleigebiedenbevatdebovengrond meerdan
30%lutum.Naarbenedenneemt hetlutumgehaltevaakaf.DegrondenliggenopgrondwatertrapVI.

À
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CodeRn67C
Dezegrondenhebbeneenbovengrondvanzwarezavelenlichte
klei.Tussen40en80cm-mv.beginteenkalkloze,zware
kleilaag,diebinnen120cm-mv.overgaat inlichter,kalkrijk
materiaal.Openkeleplaatsenlooptdezwarekleidoor totdieper
dan
120cm-mv.
Dezeeenheidkomt inhetcentraledeelvanhetgebied (bijl. 5).
Degrondenliggenveelal tussendehooggelegen,lichtestroomruggrondenendelaaggelegenkomgronden.
ZekomenvooropeenassociatievanGtVenVI.
CodeRn47C
Degrondenbestaanuitkalkloze,matigzwareklei,diebinnen50
cm-mv.overgaat inzeerzwareklei.Deondergrondwordtgevormd
doorzaveloflichteklei,diemeestalkalkrijkis.
Plaatselijkbevindtzichopdeovergangvandezwarekleinaarde
lichtereondergrond eenbegroeiingshorizont (laklaag).Degronden
liggeninhetcentralegebiedvanOchten-Opheusden (bijl.5).De
grondwatertrap iseenassociatievanGtVenVI.
CodeRn44C
Dezeeenheidvormtdekernvanhetcentralekomgebied (bijl. 5).
Hetzijndetypischekomgronden.Degrondenzijnuniformvan
opbouw.Zehebbeneenbovengrondvanmatigzwaretotzeerzware
klei,diedoorloopt totdieperdan120cm-mv.Plaatselijk
bestaatdediepereondergrond uitslappeklei.Gewoonlijkkomen
opzeerverschillendedieptenéénofmeerlaklagenvoor.Degrondenzijnvrijwelgeheelkalkloos.
Degrondenkomenvooropgrondwatertrap III*enopeenassociatie
vanGtVenVI.

2.4.1.3OverigeOnderscheidingen
CodeT(oudebewoningsplaats)
Deoudebewoningsplaats ligteventennoordenvanOchten
(bijl.5).Degrondenhebbeneenzwarte totdonkergrijze
bovengrondvan40tot80cmdikte.Hetbetrefteenoude
cultuurgrond,gelegenopeenrelatiefhooggelegenstroomrug.De
grondenzijnveelalheterogeenenzebevattenvaakrestenvan
houtskool,aardewerkscherven,puinengeletotgeelgroene
fosfaatvlekken.

2.4.2

Hetgrondwaterstandsverloop

Debodemkaart bevatnietalleenbodemkundigeinformatie,maarook
gegevensoverhetgrondwaterstandsverloop.
Opbijlage6hebbenwedegrondwatertrappenweergegeven (Stiboka
1973)
Denatstegronden,GtIII*,liggeninhetcentraledeelvanhet
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gebiedaanweerszijdenvandeLinge.DedrogegrondenopGtVII
bevindenzichindeMarspolderenlangsdedijktenvestenvan
Dodevaard.Degrootsteoppervlaktewordt ingenomendoorde
grondenopGtVIenmeteenassociatievanGTVenVI.
Sindsdeopnamevankaartblad 390enWindejaren1960t/m1964
zijndegrondwaterstanden inNederland inveelgebiedengedaald.
Zoisbijvoorbeeld indeOver-Betuwe indieperiodedeLinge
verbeterd eninpandenverdeeld.NadienzijnindeRijno.a.bij
DrielenAmerongenstuwenaangelegd.Uiteraardhebbenbeide
ingrepengevolgengehadvoorhetgrondwaterstandsverloop inhet
gebiedvanOchten-Opheusden.Ookdeintensiveringvandelandbouw
zoalsdedroogleggingvandekomgrondenendeberegeningvan
weilandenenz.hebbenaanmerkelijkbijgedragen indeverandering
vanhetgrondwaterregime.Metanderewoordendegrondwatertrappenkaart issterkverouderd.
Indeuiterwaarden speelthetprobleemvanoverstromen.Dekans
daarop iszowelindezomeralsindewinteraanwezigengroter
wanneerzenietwordenbeschermd dooreenzomerdijk.Hetaangeven
vangrondwatertrappenindeuiterwaarden isinwezennietmogelijk.Opdebodemkaart (Stiboka1973)ontbreekt informatieover
grondwatertrappen indeuiterwaarden.Bijlandinrichtingsprojectenals"Ooypolder"en"MaasenWaal",waarvoorgrootschaligekaartenzijnvervaardigd,zijnwelgrondwatertrappenin
deuiterwaardengekarteerd.Alsbasisvoordeopnameinhetveld
fungeertdanvooraldegeomorfologischeenlandschappelijkeliggingvandegronden.Daarbijwerdvoorbijgegaanaandeoverstromingsfrequentieenoverstromingsduur.Sindskortwordt bijhet
StaringCentrumdemogelijkheid onderzocht ommeerbetrouwbare
gegevensoverhetgrondwater indeuiterwaardenopkaartaante
geven (Knotters, i.V.).Informatieoverdeoverstromingsfrequentiespeeltdaarbijeencentralerol.Hoeweleenenander
noginontwikkeling is,gaanweervanuit datwealtijdensde
opnamevandebodemkaart vanOchten-Opheusdenmetdenieuwe
indelingkunnenwerken.

2.5

Geohydrologie

Degegevensoverdegeohydrologischeopbouwzijnafkomstigvande
RijksGeologischeDienst (Verbraeck 1984),deDienst
Grondwaterverkenning (NelisseenSchoute1977),deProvincie
Gelderland (ProvincieGelderland 1985)envanhetCentrumvoor
Milieukundesamenmethet StaringCentrum (Klijn1989).

2.5.1 Geohydrologischeopbouw
Eengeohydrologisch belangrijkscheidingsvlak,dat indeondergrondaanwezigis,wordtgevormddoordetopvandeFormatievan
Maassluisen,inhetzuidoostendoordetopvandeFormatievan
Oosterhout (beidemarieneformaties).Erbovenwordenfluviatiele
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pleistoceneenholoceneafzettingenaangetroffeneneronder
marienepleistocenenentertiairesedimenten.
Hetgezamenlijkedoorlaatvermogenvamdeaquifersinhetfluviatieledeelvandeondergrond isopgebouwduitrelatiefgrofzandig
materiaalenzaldaardooreenaantalmalengroterzijndanhet
doorlaatvermogenvandegezamenlijkeslibhoudendeenfijnzandige
aquifersinhetmarienedeel.Ookdehorizontalegradiënteninde
stijghoogtevanhetgrondwateropgroteredieptezullenvermoedelijkkleinerzijndanbovenindeondergrond.Daaromkunnenwe
stellendatdestromingvangrondwaterbenedendetopvande
FormatiesvanMaassluisenOosterhoutkwantitatiefverwaarloosd
magworden tenopzichtevandestromingerboven.
Bovendetopvandehiervoorgenoemdeformatiesbevindenzich
tweewatervoerendepakkettenentweescheidendelagen:
-Vanmaaiveld tot10ofmindermetersdaaronder iseenweer
standbiedendedeklaagaanwezigvanholoceneklei-enveenlagen
(BetuweFormatie).Verlatenrivierlopenzijnindevormvan
zandbanenindezedeklaagaanwezig.Terplaatsevandezandbanenkaneensterkekwelstromingmerkbaarzijn.
-Onderdeafdekkendelaagwordteeneerstewatervoerend pakket
aangetroffen.DitpakketbevatoveraldeFormatievan
Kreftenheye.DaarnaastomvathetpakketplaatselijkdeFormatie
vanDrenthe(fluvioglacialezanden)enéénofmeeroudereformatiesinbegraven,gestuwdepositie (FormatiesvanUrk,
SterkselenKedichem).Wanneer indezeformatieskleiige
sedimentenvoorkomen,zullendezevermoedelijkslechtsdun
zijn.Diteerstewatervoerendepakket isquagroottevanhet
doorlaatvermogenhetbelangrijkste.Dediktevanhetpakket
bedraagt 15tot25meter.
-Deonderbegrenzing (deeerstescheidendelaag)vanheteerste
watervoerendepakketwordtgevormddooréénofmeerkleilagen
uitdeFormatievanKedichem.Dehoogteliggingvandetopvan
dezeweerstandbiedendelaagkanvariërenvanca.15-25m-NAP.
-Onderdezeeerstescheidendelaagwordteentweedewatervoerend
pakketvanenkeletientallenmetersaangetroffen,datwordt
gevormddoorouderefluviatielepleistoceneafzettingen(FormatiesvanKedichem,HarderwijkenTegelen).Insommigegevallen
wordtdoordekleilagenuitdeFormatievanTegeleneendeling
ineenaantalwatervoerendepakkettenbewerkstelligd.Inhet
zuidwestelijkdeelvanhetgebiedontbreektdeFormatievan
Kedichem,endusdeeerstescheidendelaag(zieafb.1).Hier
vormtheteersteentweedewatervoerendepakket (Formatiesvan
Kreftenheye,DrentheenTegelen;deFormatievanHarderwijk
ontbreekthierook)eengeheel.

2.5.2

Stromingvanhetgrondwater

Grondwaterstroomtvangebiedenmethogerestijghoogteten
opzichtevanNAPnaargebiedenmetlagerestijghoogte.Derichtingvandestroming isloodrechtopdelijnenvangelijkestijghoogte (isohypsen).Afbeelding9geeftdeisohypsenvanhet
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grondwater inheteerstewatervoerende pakketop28-4-1974om
de
algemene trend indegrondwaterstroming tedemonstreren. Recenteregegevens zijn niet voorhanden. Voorhetgebied OchtenOpheusden valt hierbijhetvolgendeoptemerken:
- DoordeaanlegvandestuwbijAmerongen ishetgrondwaterstromingspatroon vandeNeder-Rijn aanzienlijk beïnvloed.
BovenstroomsvandestuwisdeNeder-Rijn infiltrerendtot
voorbijhetonderzoeksgebied.
- DeWaal draineertdestroomruggenaanweerszijden.Dithangt
samenmetlageWaalstandenop28-4-1974.DeafvoervandeRijn
bij Lobith bedroeg toen 1000 m 3 /s, terwijl deze gemiddeld
2200m 3 /s is.Opdiedatum fungeerdendeoeverwallenals
lokale infiltratiegebiedenvanregenwater.

H-V»ï'

X

i(,C '»•»OjSt

Isohypseninm+NAP
Equipotentiallines inm+NAP(sea-level datum)

Pleistoceenplaatselijk bedektmetholocenestuifzanden,beekafzettingenenveen
Pleistocene locallycovered with Holocene inlanddunesands,brook deposits andpeat
Gestuwde formaties aan ofnabij het oppervlak
Ice-pushedformations ator nearthe surface

Afb.9 Isohypsenvanhetgrondwater inheteerste watervoerende pakket
op 28-4-1974 (Verbraeck1984)
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DekwellangsdeNeder-RijnenmetnamedeWaalisdussterk
onderhevigaanfluctuaties indetijd.Desterkekwelstroomdie
bijhogewaterstandenontstaat,blijftmeestalbeperkt toteen
strookvanenkelehonderdenmetersachterdedijk.Vaakzijn
achterdedijkenzogenaamdekweldammenofkwelslotenaangelegdom
dekwelstroomaftetappen.
-DeLingedraineertdekommen.
-Dekommenmoetenwordenbeschouwdalsgebiedenmetlokale,zeer
zwakkekwel.
-Verlatenrivierlopenindevormvanzandbanenindedeklagen
kunneneensterkekwelvertonen.
Vandedieperewatervoerendepakkettenzijnzeerweinig
stijghoogtegegevens bekend,waardoorhetnietmogelijkis
hiervoor isohypsensamen testellen.Daarechtervrijwelsteeds
deweerstandsbiedende lagennietvolledigondoorlatendzullen
zijn,magworenaangenomendatdestijghoogtenvanhetgrondwater
indieperepakkettennietveelzullenafwijkenvandestijghoogteninheteerstewaterafvoerende pakket.Vannaturezullen
degradiënteninhetvlakvandegrondwaterstijghoogten afnemen
bijgroterediepte.Ditbetekentdathetgrondwaterstromingspatroonvanheteerstewatervoerendepakketeenindikatiegeeft
vandatindieperelagenendatdetoppenendalenvanheteerste
watervoerendepakketmarkanterzijndanvandieperepakketten.

2.5.3 Geohydrologischeconstanten
Eenisohypsenkaartgeeftderichtingvandestromingvanhet
grondwater ineenwatervoerend pakketaan.Devolumestroomvande
grondwaterstromingkanpaswordenbepaald alsookhetdoorlaatvermogen,kD(m/dag)bekend is(D=diktevanhetpakketen
k=horizontaledoorlatendheidscoëfficiëntinm/dag).
Omdevertikalestromingdoorweerstandsbiedende lagen tekunnen
kwantificerenishetnodigomzowelhetverschilinstijghoogte
overeendergelijkelaagtekennen,alsookdegroottevande
weerstand,c(indagen).
Voorhetonderzoeksgebied zijndevolgendeopmerkingen temaken:
-Deweerstandvandeholoceneklei-enveenlagenhangtafvande
samenstellingendedikteervan.Inhetalgemeenmaggerekend
wordenmeteenweerstandvanenkelehonderdendagen.Inde
kommenzaldeweerstandgroterzijndanonderdestroomruggen.
Tijdensdroogtekandezwarekleiindekommenscheuren,
waardoordeweerstandweerveellagerwordt (totzelfszo'n50
dagen).Terplaatsevandezandbanenzaldeweerstandgering
zijn.
-HetzandvandeFormatievanKreftenheyeisinhetalgemeen
grof;dedoorlatendheidscoëfficiënt zalongeveer60m/dag
bedragen.Dezewaardezalookgeldenvoordefluvioglaciale
afzettingenvandeFormatievanDrenthe.
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Voorzandlagen inheteerstewatervoerend pakketdie totoudere
formatiesbehoren,zaldedoorlatendheidscoëfficiënt =<40
m/dagbedragen (FormatievanUrk,SterkselenKedichemin
begraven,gestuwdepositie).
DekleilagenuitdeFormatievanKedichem zijnslecht
doorlatend (c-waardeindeordevanenkeleduizendendagen).
Dedoorlatendscoëfficiënt vanhet tweedewatervoerend pakket
bedraagt ca.40m/dag(FormatievanKedichem ca.40m/dag,
FormatievanHarderwijkca.50m/dag,FormatievanTegelenca.
40m/dag).

2.5.4

Grondwaterkwaliteit

Hetgrensvlak tusssenzoetenbrakwater (meteenchloridegehalte
vanmeerdan150mg/lligtvanoostnaarwestgaande tussen200
en140m-NAP (Verbraeck, 1984).Hetzoetegrondwaterkanworden
gekarakteriseerdnaardekwaliteit vanhet infiltrerendewateren
naardeaardvandegebiedenwaarhetoorspronkelijk isgeïnfiltreerd.Afbeelding 10en11gevenrespectievelijkdedieptevan
hetgrensvlakvanzoet/brakgrondwater,endesamenstellingvan
hetgrondwateruitboringenenvanenkelebronnenwaardoorhet
werdgevormd (Verbraeck, 1984).
Hetneerslagwaterwordtdoorverdamping "ingedikt"meteenfactor
2,2.Infiltrerend (neerslag)waterheeftongeveerdevolgende
samenstelling (ProvincieGelderland 1985):
Cl : 9mg/l
Na :7 mg/l
S0: 10mg/l
Mg :2,5mg/l
HC0: 6mg/l
Ca :3,5mg/l
NO :<1mg/l
NH4:1 mg/l
Stroomrugsystemen
Destroomrugsystemenkunnenwordenopgevat alslokaleinfiltratiegebieden,waareengedeeltevandeneerslagaanhetondiepe
grondwaterwordt toegevoegd.Menselijkeinvloedenzullenmerkbaar
zijn (gebied isreedslangincultuur,verstedelijking, landbouw
enindustrie).Daardeondiepeondergrond kleiigontwikkeldis
(bijl.2),zalhetnitraat (doordewerkingvananaërobebiologischeprocessen)inhetondiepegrondwatervaakvrijwelgeheel
afwezigzijn.Erkanweleenhooggehalteaanwaterstofcarbonaat
enduseengrotehardheidwordengevonden.Vooralbijhoge
rivierstanden zullendeNeder-RijnenWaalinfiltrerendwerken
tenopzichtevanhetgrondwater inhetgebied.Plaatselijkzal
dusonderdestroomruggenondiepgrondwatervoorkomendatin
samenstellingovereenkomt methetrivierwatervanrecente(nabij
derivieren)ofvanouderedatum (verderlandinwaarts).
Bovendien zaleengedeeltevanhetgrondwatervandeVeluwe
afstromen inderichtingvandeBetuwe.Hetdiepeenplaatselijk
ookhetondiepegrondwatervandeBetuwevertonenkenmerkenvan
hetgrondwatervandeVeluwe.
Vanzelfsprekend komenookmengvormen tussendediversesoorten
voor (Verbraeck,1984enProvincieGelderland, 1985).
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^cr

.2

DiepteIJjn van het zoel/brak grensvlak inm - N A P
Depth contour ofthefresh/brackish interface mm-NAP (sealevel datum)
Monsterpunt
Sampling point
Pleistoceen plaatselijk bedekt met holocenestuifzanden,beekafzettingen enveen
Pleistocene locally coveredwith Holocene inland dunesands,brook deposits andpeat

SH«:J Gestuwde formaties aan ofnabij het oppervlak
•iiJIîij Ice-pustiedformations at or near the surface

Afb. 10 Diepte vanhetgrensvlak vanhetzoet/brak grondwater
(Cl- = 150mg/l) enmonsterpunten vanafb. 11 (Verbraeck1984)

Komgebieden
Indekommen,dieopgevatwordenalslokale,zeerzwakkekwelgebieden,zullenuiteraarddevoordestroomrugsystemengenoemde
diversesamenstellingenvanhetgrondwaterookwordenaangetroffen.Aangezienechterhetgrondwaterindekommeninhet
algemeenouderzalzijn,omdatzeheteindpunt zijnvan
degrondwaterstroming,zal
ook
deinvloedvanverontreinigingminder
merkbaarzijn.Bovendienkanvooralindekommemnogeen bijzondersoortgrondwaterwordenaangetroffen,namelijk (vrijwelstagnerende)overblijfselenvanoverstromingswateruitdeperiode
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voordebedijkingen.Dekarakteristiekvanditwaterisdievan
hetRijnwatervaneennatuurlijkesamenstelling,waarbijalle
gehaltenmeteenverdampingsfactormoetenwordenvermenigvuldigd
(Verbraeck,1984).

2.5.5

Chemischeparameters

UitdehydrochemischekaartenvandeProvincieGelderland (1985)
blijkthoedegehaltesinheteerstewatervoerendepakketenin
hetpakketonderdeeerstescheidendelaagzijn (ziehieronder).
Eerstewatervoerend
pakket
Chloridegehalte 15-30mg/l
Nitraatgehalteca.
0mg/l
Sulfaatgehalte
>35mg/l
Ijzergehalte
> 1mg/l
Hardheidgehalte
2mol/m
Piperwatertype
Ca-HCO (Cl<20mg/l
enH.H <1mol/m)

Tweedewatervoerend
pakket
<20mg/l
niets
<15mg/l
ca.1mg/l
1-4mol/m
normale
calciumbicarbonaattype
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HETBIOTISCHPATROON

3.1

Inleiding

Destudievanhetbiotischpatrooniseropgerichtomvoldoende
bouwstenenaantereikenomeenglobaleecologischesysteembeschrijvingvanhetgebiedmogelijk temaken.Hiertoeheeft,
o.a.opbasisvanervaringenopgedaaninhetLandvanMaasen
Vaal,eenanalyseplaatsgevondenvanbeschikbaregegevens.Deze
analyseheeftuitsluitend betrekkinggehadopdiegegevensdie
vanbelanggeachtwordenvoorhetopstellenvaneen systeembeschrijvingvoorditgebied.Daarbij iswatbetreft floraen
vegetatiedenadrukgelegdoptwee,voorditgebiedmeest
relevanteaspecten,teweten:
-hetoptredenvankwelindicerendevegetaties;
-deaanwezigheid vanstroomdalvegetaties.
Verder isgetracht omookaspectenalsvoedselrijkdomvanhet
oppervlaktewater,deaanwezigheid vanvochtigegrasland-en
moerasvegetatiesenhetbelangvanhetgebiedvoorde(avi-)fauna
zovolledigmogelijk tebeschrijven.Bijdeverslagleggingvande
werkwijzeenderesultaten isonderscheidgemaakt inenerzijdsde
vegetatiekundigeenfloristischepatroonbeschrijving (par.3.2en
3.3)enanderzijdsdebeschrijvingvande(avi-)fauna
(par.3.4en3.5).

3.2

Werkwijze floraenvegetatie

3.2.1 Methode
Gegevensoverfloraenvegetatiewerdenverzamelduitdevolgende
bronnen:
a.Hetbestandvanvegetatie-opnamenvandeDienst Landinrichting
enLandbouw,afd.NatuurenLandschapvanProvincie
Gelderland.HiertoewerdvandeProvincieeenuitdraai
ontvangenmetalleinhet projectgebied gemaakteopnamen.In
totaalzijnindeperiode1978-1987123vegetatie-opnamen
binnendegrenzenvanhetprojectgebied gemaakt.Hiernaast
werden40opnamen,dienetbuitendegrenzenvanhetgebied
liggen,gebruiktalsaanvullende informatie.Delokatievande
vegetatie-opnamen isweergegevenopbijlage7.
b.Eenvlakdekkendevegetatietypen-kaart vandeWolfs-en
Manuswaard (Jongman&Leemans1982).Dezekarteringis
verricht doordeProvincieGelderland enwordtondersteund
doorvegetatie-opnamen (ziea).
c.Eenvlakdekkendevegetatietypenkaart vandeGouverneurse
Polder,gemaaktdoordeDorschkamp (Bielmanetal.1977).Deze
kartering isuitgevoerd volgenseeneigen typologie,welke
laterisomgezet indeProvincie-typologie.

40
d.Eenvlakdekkendevegetatietypen-kaart vandeHiensche
uiterwaard,gemaaktdoordeProvincieGelderland in1984(niet
gepubliceerd).Dekarteringwordtondersteund doorvegetatieopnamen (ziea).
e.Vegetatiekundigeenfloristische inventarisatiesvandedijkvakkenLakemond-Resteren (hmp0-73), komOchten (hmp108-120)
enDalwagen-Scheepswerf (hmp45-59)uitgevoerddoorHeidemij
Adviesbureau inopdrachtvanhetPolderdistrictBetuweten
behoevevandijkverbeteringsprojecten.
Dezegegevenszijngebruiktomenerzijdsrelevantevegetatietypen
enanderzijds (concentratiesvan)bepaalde,relatiefzeldzame
plantesoorten (aandachtssoorten)optesporen.Hiernaastzijn
gegevensuithetvegetatie-opnamebestand gebruiktomhieruit
indicatiesvanbepaaldemilieu-omstandighedenaf teleiden.

3.2.2 Vegetatietypen
Hieroverzijnalleengegevensuitdeuiterwaardenbeschikbaar
(bronnenb,cend).Uithet totaalvandeindezebronnen
onderscheidenvegetatietypen is,conformdewerkwijzevan"het
LandvanMaasenWaal",eenaantal typengeselecteerd,datzich
onderscheidt doorlandelijkeen/ofinternationalezeldzaamheid
en/ofgebondenheid aanhetrivierengebied.Deselectieomvatde
volgende typen,waarbijsteedsdenaamvanhet typeisgegeven,
alsmededeletter/cijfercodevolgensdeProvincie (bronnenben
d)endecijfercodevandeDorschkamp (bronc):
a.Stroomdalvegetaties:
-droge,soortenrijkeglanshavervegetaties (Gg3,Rg3,21, 22);
-kalkgraslandenmetkattedoorn (Gm2, 23);
-jongerivierduinvegetatiesmetrietzwenkgrasenduinriet
(Mc4,35).
b.Vochtigegraslanden:
-zomprus-grasland (Gbl);
-gradiëntgrasland metaardbeiklaver (Gu7).
c.Moerasvegetaties:
-klei-oeversmetplatterus(Mal, 17);
-watertorkruid-vegetaties (Mbl);
-zwanebloem-vegetaties (Mb2, 12);
-lidsteng-vegetaties (Mn3,7);
-naaldwaterbiesvegetaties (Mvl).
d.Bossen,hagenenstruwelen:
-wilgenvloedstruweelmetgelelisenmoeraswalstro(Sa3, 56);
-meidoornhagen (DuO,Du3,48,49, 51).
e.Watervegetaties,metalskenmerkendesoort:
-kikkerbeet (Whl);
-grootblaasjeskruid (Wh2);
-waterviolier (Wml);
-vegetatievankleinefonteinkruiden (Wpl);
-vegetatievangeleplompendrijvend fonteinkruid (Wwl);
-watergentiaan (Ww2,4,5,10, 11);
-kranswier (Wel,2,3,17);
-bredewaterpest(9).
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Omhetbeeldvandewatervegetatiesverder tecompleterenzijn
allewater-opnamenuithetopnamebestand vandeprovincie(bron
a)ingedeeld intypen.Hiertoe isdebovenstaandelijstuitgebreidmetenige typen,welkeook.doorHeidemijAdviesbureau
werdenonderscheiden tijdensdevegetatiekartering vanhetLand
vanMaasenWaal (1989).Hetbetreft typendiemetnameinhet
binnendijksegebiedvoorkomen,metalskenmerkendesoort (typenummersvolgensHeidemijAdviesbureau 1989):
-gewoonsterrekroos (W16);
-stijvewaterranonkel (W18);
- fijnewaterranonkel (W20);
-paarbladig fonteinkruid (W29);
Ookwerdenenkelebinnendijksebossenopgrondvanopnamegegevens ingedeeld inhetbostypeWilgenvloed-struweel.

3.2.3 Aandachtssoorten
Tenbehoevevanselecterenvanaandachtssoortenkangeputworden
uitdegegevensbronnenaene.Hetgaatenerzijdsompuntsgewijze
waarnemingen (brona)enanderzijdsomeenbeschrijvingvande
soortendiewerdenaangetroffenopenlangsdeonderzochtedijkvakken (bron e). Erkanderhalvegeen totaalbeeld vandeverbreidingvandesoortenwordengegeven,maarslechtseenglobaal
beeldenindrukvandeconcentratiegebieden.
Voordeselectievanaandachtssoortengeldendevolgende
criteria:
-landelijkeen/of internationale zeldzaamheid en/of
bedreigdheid;
-kenmerkendheid voorhet rivierengebied;
-kenmerkendheid voorbepaaldemilieu-omstandigheden.
Dezesoortenzijnintedelen indevolgendeindicatieve
soortengroepen:
A.akkeronkruiden (3soorten);
B.stroomdalsoorten(19soorten);
C.soortenvanvochtigegraslandenenslootkanten (8soorten);
D.moerasplanten (8soorten);
E.(mogelijke)kwelindicatoren (10soorten).
Desamenstellingvandezegroepen isalsvolgt:
GroepA:'Akkeronkruiden
-korenbloem
-geleganzebloem
-groteklaproos
GroepB:Stroomdalsoorten
-gewoneagrimonie
-rapunzelklokje
-wildecichorei
-echtekruisdistel
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-kruisbladwalstro
- bermooievaarsbek
-zachtehaver
-aardaker
- ruigeleeuwetand
- ruwvergeet-mij-nietje
-kattedoorn
-wildemarjolein
- karwijvarkenskervel
-echtbitterkruid
-ruigeweegbree
-knolboterbloem
-geoordezuring
-witvetkruid
GroepC:Soortenvanvochtigegraslandenenslootkanten
- tweerijigezegge
-zeegroenezegge
-engelsealant
-echtekoekoeksbloem
- lateogentroost
-egelboterbloem
-zeegroenemuur
-aardbeiklaver
GroepD:Moerasplanten
-slankewaterweegbree
-zwanebloem
-slijkgroen
-moerasbeemdgras
- liggendeganzerik
-goudzuring
-moeraszuring
-pijlkruid
GroepE:Kwelindicatoren
-moeraszegge
-holpijp
-waterviolier
-platfonteinkruid
-paarbladigfonteinkruid
-puntigfonteinkruid
-groteboterbloem
-krabbescheer
-grootblaasjeskruid
-schildereprijs.

3.2.4 Milieu-indicatiedoorfloraenvegetatie
Demeesteenvoudigevormvanhetafleidenvanindicatiesover
milieu-omstandighedenuitdevegetatieishetsamenstellenvan
eenverspreidingspatroon vanbepaaldeindicatievesoorten.Als
voorbeeldwordthierdegroepkwel-indicerendesoortenuitge-
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werkt.Dezesoortenhebbeneenvoorkeurvoorstandplaatsenvaar
bicarbonaatrijkofkoolzuurhoudend grondwateraandeoppervlakte
komt.Vooreenverdereuitlegoverdeinvloedvankwelopde
vegetatiewordtverwezennaarHeidemijAdviesbureau (1989).De
hiergebruiktelijstvankwel-indicatorenisopgesteld opbasis
vanervaringendieinditeerdereproject inhet rivierengebied
werdenopgedaan,alsmedevaninformatieuitdeliteratuur.We
mogenverwachtendatopdieplaatsen,waarkwel-indicerende
soorten inrijkemateaanwezigzijn,ookwerkelijkkwelplaatsvindt.Uitdekaartmetverspreidingvankwel-indicerendesoorten
(bijl.9)kaneenpatroonafgeleidworden,dataangeeft opwelke
plaatsenmeerofminderkwel teverwachten is.Hierbijzijn
onderscheiden:concentratiegebieden vankwelindicatoren (>2
soortenperopnameofbedekkingsgetal>6)engebiedenmetenige
kwelindicatoren (1soort peropnamemetbedekkingsgetallagerdan
6).
Eenanderemanierommilieu-indicaties uitdefloraaf teleiden
ishetordenenvansoortennaarhunvoorkeurvooreenbepaalde
situatieenaandehanddaarvanaaniederesoorteengetalopeen
glijdendeschaal (bijv.0-10)toetekennen.Doornumetdie
getalleneengemiddeldewaarde teberekenen (eventueelmeteen
wegingvandesoortennaarhunbedekking)kandevoorkeurvande
vegetatiealsgeheelwordenbepaald.Dezemethodeisgebruikt
voorhetberekenenvanvoedselrijkdom-indicatiesvanwatervegetaties.Hiervoorwerddevolgendeproceduregevolgd (zieook
Rapport Standaardisering enopbouwdigitalevegetatiekartering
tenbehoevevanGIS-vegetatie,WerkgroepSPIN-OV-project,1990).
Perwateropnamewerdaaniedereniet-emergentesoort (dusexcl.
dehelofyten)het fosfaatgetal (mediaan0-P04 inumol/1)gekoppeldvolgensdetabelvanRoelofs&Bloemendaal, (1988).Dit
getalwerdvermenigvuldigd metdelogaritmischegewogenbedekking
vandiesoort (zieonderstaande tabellen).Deproduktenvandeze
vermenigvuldigingwerdenbijelkaaropgeteld enhet totaalwerd
gedeelddoorhet totaalvandegelogaritmiseerdebedekkingen.
Doormiddelvanhet resulterendegetalkandewaterkwaliteit
worden ingedeeld indeklassen:
-matigvoedselrijkwater,0-P04-gehalte(0,5-2,0umol/1);
-voedselrijkwater,0-P04-gehalte(2,0-4,0umol/1);
-zeervoedselrijkwater,0-P04gehalte (>4,0umol/1).
Tabel 2 Omrekeningsfactoren schaal Braun-Blanquet.
Bedekkingsgetal
volgen BraunBlanquet
1
2

Gemiddeld bedekkingskingsaandeel

Logaritmisch
gewogen bedekking*

0,001
0Ó03

0,250
0,248

3

O',01

0,333

4
5
6
7
8
9

0,03
0,085
0,19
0,38
0,63
0,88

0,369
0,483
0,581
0,704
0,833
0,947

'Berekend volgens 1/1-log (bedekkingsaandeel).
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Tabel 3 Voorbeeldberekening waterkwaliteit met gebruikmaking van O-PO.getallen van Roelofs & Bloemendaal (1988). Slootopname (incl.
slootkanten).
Soort

Bedekkingsgetal

Mediaan

AGROSSTO
ALISMPLA
CALLI-SP
EQUISFLU
EQUISPAL
JUNCUART
JUNCUBUF
JUNCUCON
LEMNAMIN
LEMNATRI
PHALAARU
SPARGE-E
UTRICVUL
RANUNPEL
CAREXCUP
VERONCAT

3
3
7
3
7
4
3
1
3
5
1
5
5
5
3
1

1,2
1,2
2,2
4,2
0,7
-

TOTAAL

Bedekking

Produkt

0,704

0,84

0,333
0,483

0,40
1,06

0,483
0,483

2,03
0,34

2,49

4,67

Conclusie: 4,69 gedeeld door 2,49 = 1,9 (matig voedselrijk water)
NB: Alleen echte waterplanten worden in de berekening meegenomen. Voor
Callitriche spec, is steeds de O-PO.-waarde voor Callitriche platycarpa
(de in dit gebied meest algemene soort van het genus) gebruikt.

3.3

Resultatenvandebewerkingvandefloraen
vegetatiegegevens

3.3.1

Watervegetaties,substraatenwaterkwaliteit
(trofiegraad)

Uithetoverzichtvanhetvoorkomenvandegeselecteerde
watervegetaties inhetgebied,zoalsafgeleiduit type-kaartenen
opname-gegevenskomthetvolgendebeeldnaarvoren:
-IndeGouverneursePolderkomtvooralhetwatergentiaantype
voormetplaatselijkindetichelgatenvegetatiesvan
kranswieren.Beidetypenzijnkenmerkendvoorondiepewateren
opkleiigebodems,terwijldekranswierenopmatigvoedselrijke
omstandighedenwijzen.Dezelaatstesoortenindicerenminder
voedselrijkewateren.
-IndeManuswaard enWolfswaardhebbenkikkerbeet-vegetatiesde
overhand.Openkeleplaatsenkomengrootblaasjeskruidenfijne
waterranonkelmethogebedekkingspercentagesvoor.
-Inhetkomgebiedwordenopmeerdereplaatsenvegetatiesvan
kleinefonteinkruiden,waterviolieren/ofgroot blaasjeskruid
aangetroffen.Het isechternietduidelijkwelkaandeeldeze
typenhebbeninhet totaleslotenbestand,omdatvlakdekkende
gegevensontbreken.Hetvoorkomenvanwatervioliervegetaties
wijstophetoptredenvankoolzuurhoudend kwelwater (ziehieronder).
Deuitdevegetatieberekendewaterkwaliteits-indicatie isweergegevenopbijlage8.Uitdezekaartblijkt,datmatigvoedselrijkewaterenvooralwordengevondeninhetzuidelijkgedeelte
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vandeWolfswaardenopverschillendeplaatseninhetkomgebied.
Ervanuitgaandedatkransviervegetatieseveneensduidenopmatig
voedselrijkeomstandigheden,kunnenweaannemendatdezewaterkwaliteit ookindetichelputtenindeGouverneursePoldervoorkomt.Degroteverschillen introfie-indicatietussennabij
gelegenslootjesinhetkomgebiedgevenaandatdevoedselrijkdom
vanhetwatermedeafhankelijkisvanlokaleinvloedenzoals:
-aanvoervanvoedselrijk,gebiedsvreemdwater;
-hetoptredenvankwel (aanwezigheid vankwelvensters);
-vervuilingsbronnen;
-bemestingsdrukvanuitdepercelen.

3.3.2

Watervegetatiesenkwel

Kwel-indicerendesoortenblijkenverspreid overhetgehelegebied
voor tekomen;erzijnechterenigeconcentratiegebieden aante
wijzen:
-hetEldrikseenDodewaardseVeld;
-hetgebiedlangsdesnelwegbijOchten;
-hetzuidelijkgedeeltevandeWolfswaard.
Demeestvoorkomendesoortenzijnholpijp,waterviolier,moeraszeggeengroot blaasjeskruid.Groteboterbloemwerdop'drie
plaatsen inhetDodewaarscheVeldgevonden.Puntigenpaarbladig
fonteinkruidwerdenbeidetweemaalgevonden,waarvaneenmaal
samen.Ookkrabbescheerwerd tweemaalaangetroffen.Plat
fonteinkruid enschildereprijszijneenmaalgevonden.
Inbijlage9zijndeconcentratiegebieden aangegeven.Hetis
opvallend datdeWolfswaard,n.b.eenuiterwaardgebiedwaar
normaliternauwelijkskweloptreedt,zoveelkwelindicatoren
herbergt.Vooreengrootdeelvanhetbinnendijksegebied
ontbrekengegevens.Het isdaardoornietduidelijkinhoeverrede
concentratiegebieden opelkaaraansluiten.Duidelijkisweldat
indelenvanhetgebiedeenbepaaldematevankweloptreedt,wat
totmatigvoedselrijkeomstandigheden leidt,mitsditnietdoor
anderefactoren (bijv.mest,inlaatvangebiedsvreemd, zeervoedselrijkwater)tenietwordtgedaan.

3.3.3

Moerasvegetaties

Moerasvegetaties (bijl.10)vanenigeoppervlaktekomenalleen
voorindeuitwaardenenopenkeleplaatsenlangsgegravenplassenendoorbraakkolken inhetbinnendijksegebied.Buitendijks
bestaandemeest interessantemoerasvegetatiesvooraluitwatertorkruid-enzwanebloem-vegetaties.IndeGouverneursePolder
komenopenkeleplaatsenookplatterus-enlidsteng-vegetaties
voor.IndeHienscheWaardwerd in1984opeenplaatseen
naaldwaterbies-vegetatie aangetroffen,dochdezeisdoorvoortgaandeontgrondingenwaarschijnlijkalweerverdwenen.Ookqua
aandachtssoorten blijkendeuitwaardenhetmeestsoortenrijk;
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vooralhetruimtelijkgedeeltevandeWolfswaard isindit
verbandvanbelang.Zwanebloem,pijlkruidenslankewaterweegbree
zijndaardemeestalgemenesoorten.Opdeeerdergenoemdelokatie
indeHienscheWaard zijnnietminderdan6aandachtssoorten
waargenomen,waaronderverschillendezeldzamesoortenvan
vochtigekleibodemszoalsmoeraszuringengoudzuring.Inhet
binnendijksegebiedwordtalleenpijlkruid regelmatigaangetroffen.Hetaantalopname-lokatiesishierechtergering.Over
deoeverlanden inhetwestelijkedeelvandeHienscheWaardende
oeversvandebinnendijksezandwinplassenenkolkenisniets
bekend.

3.3.4 Vegetatiesvanvochtigegraslandenenslootkanten
AlleenindeWolfswaard komenopmeerdereplaatsenvegetatiesvan
vochtigegraslandenvoor (bijl.11),voornamelijkzomprusgraslandenenenige(lijnvormige)gradiëntvegetaties metaardbeiklaver.IndeHienscheWaard isslechtseenvochtiggrasperceel
gevonden,terwijldit typegraslandenindeGouverneursePolder
volledigontbreekt.Ookquaaandachtssoorten springtdeWolfswaardhetmeestinhetoog,metalsvoornaamstesoorten:
tweerijigezegge,echtekoekoeksbloem,aardbeiklaverenzeegroene
muur.Optweeplaatsenisdezeldzamelateogentroostgevonden.
OoklangsdeRijnbandijkendeMarsdijkbijResterenwerdenechte
koekoeksbloemenzeegroenemuurgevonden.BijDodewaard isopeen
plaatsengelsalantaangetroffen.Binnendijks isslechtsoptwee
slootkanten tweerijigezeggegevonden,terwijldevegetatievan
eenponyweitjebijOpheusdenwerdopgesierd door tweerijigezegge
enegelboterbloem.IneenafgravingbijOpheusdenkwam in1983
nogeensoortenrijkegraslandvegetatiemeto.a.echtekoekoeksbloem,egelboterbloem enzeegroenezeggevoor;hetisechter
onbekend ofdezesituatienogbestaat.Hetvrijwelontbrekenvan
vegetatiesvanvochtigegraslanden inhetkomgebied ishetgevolg
vandehogecultuurdruk inditgebied.

3.3.5

Stroomdalvegetaties

Dezevoorhetrivierengebied zeerkenmerkendevegetatieszijn,in
optimaalontwikkeldevorm,gebondenaandroge,zandige totzavelige,kalkrijkebodems.Oorspronkelijkwarendezevegetatiesin
deuiterwaardennogvrijalgemeen tevindenopextensief
gebruikteoeverwallenenstroomruggenmeteenmaximalejaarlijkse
overstromingsduurvan20dagen (JongmanenLeemans 1982).Als
gevolgvandegrootschaligeontgrondingenendeintensiveringvan
hetagrarischgebruikzijndezevegetatiesmomenteelhoofdzakelijk teruggedrongen toteenvergelijkbaar,dochkunstmatig
milieu:detaludsvanderivierdijken (metnamedezuidhelling).
Ookopderecentgevormde,zandigeoeverwallenlangshetzomerbed
kaneeneersteaanzet totdeontwikkelingvanstroomdalvegetaties

47
herkenbaarzijn,metsoortenalsechtekruisdistelenvilde
cichorei.Degrootsteconcentratiestroomdalvegetatiesligt inde
GouverneursePolderenbestaatvooraluitgoud-englanshavervegetaties (bijl.12).Hetisechteronbekendofeninwelkemate
dezedoorgewijzigd gebruikofrecentewerkzaamheden inhet
gebied zijnaangetast.
Voorzoverderivierdijken langsdezeuiterwaardstroomdalvegetatiesbevatten,kanwordenaangenomendatdezegeheel
verdwenenzijnalsgevolgvanverbeteringswerkzaamheden.Opde
jonge,zandigeoeverwallen langsderivierwordenvegetatiesvan
rietgrasenboerenwormkruidaangetroffen.IndeHienscheWaard
komenglanshavervegetatieswaarschijnlijknogslechtsop2kades
voor;opdebandijklangsdesträngzijnzijdoorrecentewerkzaamhedenvermoedelijkverdwenen.Vooralbij"DeSnor"werdenin
hetverledennoggroteaantallenstroomdalsoortenaangetroffen.
IndeWolfswaardwerdoptweedelenvandezomerkadekattedoornvegetatiesgevonden,evenzoindeManuswaard.Daaristevenseen
dijkjemetglanshavervegetatieaangetroffen.
Uitdeverspreidingskaarten vanstroomdalsoortenblijktdat
vooraldeRijnbanddijk (binnendijk)en(inminderemate)de
MarsdijkbijResterenhoogscoreninaantalsoorten.Vooralwilde
cichorei,gewoneagrimonie,rapunzelklokje,echtekruisdistelen
echt bitterkruidwerdenhierregelmatiggevonden.Grotedelenvan
deVaalbandijkzijnrecentelijkverzwaard,waardoorveelvande
vroegerevindplaatsen langsdezedijkzullenzijnverdwenen.
Inhetbinnendijksegebiedkomteenaantalstroomdalsoorten
(vooralaardaker)sporadisch inwegbermenvoor.Het totaalbeeld
datuithetvoorgaandenaarvorenkomt (bijl.12)iswaarschijnlijknog teoptimistich,daarteverwachtenvaltdatdoor
ontgrondingenenveranderingen inhetagrarischgebruikhet
areaalvandezevegetaties inmiddelsverder isafgenomen.

3.3.6

Akkeronkruidenvegetaties

Akkeronkruidenvegetaties zijnslechtsopenkeleplaatsenaangetroffen,tewetenopvierwegbermenendijkhellingen.Hetbetreft
openpioniervegetatiesmetgewoneklaproosenineengeval(een
drogewegberm)voortsgeleganzenbloem,korenbloem, zilverhaver
engewonespurrie.

3.3.7

Bossen,hagenenstruwelen

Schietwilgenbossen metsoortenrijkeondergroeikomenvooralinde
uiterwaardenvoor,teweten:bijdekleiputten indeGouverneurse
PolderendeManuswaard,enaandebeideuiteindenvandesträng
indeHienscheWaard.Ookbinnendijkskomenopenkeleplaatsen
soortenrijkeschietwilgenbossenvoor,waarino.a.reuzenzwenkgras
isgevonden.Overdeanderebinnendijksebosvegetaties (bijv.die
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bijde"Molenpol"enlangsdeoudeRijn-strang tussenResterenen
Lienden)isnietsbekend.Demeidoornhagendienogslechtsop
enkeleplaatsenindeuiterwaardengevondenworden,zijnvegetatiekundigenfloristischgezienmindergoedontwikkeld (typenDuO
enDu3vandeProvincieGelderland).Opeenplaatslangsde
Veerweg ishierinbosrankaangetroffen.
3.4

Werkwijzeavifauna

Debeschrijvingvandeavifaunavanhetgebied isgebaseerdop
eencompilatievangegevensoverditgebieduithetwaarnemingsarchiefvandeVogelwerkgroepGroteRivieren.Speciaalvoordeze
systeembeschrijvingwerdhierovereenrapportagesamengesteld
doorL.M.J.vandenBergh (VWGGroteRivieren 1990).Hetmerendeelvandegegevensisverzameld indeperiode1971-1974,toen
alleuiterwaardeneneendeelvanhetbinnendijksegebiedzo
volledigmogelijkwerdengeïnventariseerd opbroedvogels.In
verslagenpergebiedsdeeluitdezeperiodezijnookgegevensvan
voor1970(vanafca.1960)verwerkt.Deresultatenvandeinventarisatieszijngepubliceerd inhetboek"VogelsvandeGrote
Rivieren (VandenBerghetal.1979).Gezienhet feitdatdeze
gegevenszo'n15à20jaaroudzijn,isgetrachthetbeeldzoveel
mogelijk teactualiserenmetwaarnemingenvanrecenterdatum
(periode1980-1990).Indezelaatsteperiodezijnvooralveel
tellingenaanwatervogels,ganzenenzwanenverricht.

3.5

Resultatengegevensverwerkingavifauna

1.Broedvogels
Driegroepenvanbroedvogelszijnkarakteristiekvoorditgebied
(bijl.13):
a.weidevogels;
b.moeras-enwatervogels;
c.broedvogelsvankleineopgaandelandschapselementen.
ad.a.Weidevogels
Desoortenvandezegroepkomenvooringrootschaligegraslandgebieden,bijvoorkeuroppercelenmeteenextensiefgebruiken
hogevoorjaarsgrondwaterstanden.Debelangrijkste broedgebieden
liggenindeGouverneursePolder,deHienscheWaard,de
Wolfswaard,deuiterwaardenvanDenAmbtseendeSpeeseninhet
EldrikscheenDodewaardseveld.Demeestalgemenesoortenzijn
kievitengrutto,waarvandelaatstevooralindeuiterwaarden
broedt.Ookdeveldleeuwerikwasvroegereenalgemenesoort inde
uiterwaarden,maarofditmomenteelnogzois,isonbekend.Ook
landelijkminderalgemeneweidevogelsoortenalstureluur,gele
kwikstaart,slobeend,zomertalingenzelfsgrauwegors,kwartel,
kwartelkoningenwatersnipbroedennoginrelatiefhogeaantallen
indeuiterwaardenofhebbendaarineenrecentverledennog
gebroed.Dezesoortenstellenhogeeisenaanhunbroedgebieden
zijndoorintensiveringenontwatering inheelNederlandsterk
achteruitgegaan(Osieck 1984).Ookinditgebied iseenachteruitgangvanverschillendesoorten (zomertaling,kwartel-
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koning,watersnipengrauwegors)merkbaar.
ad.b.Moeras-enwatervogels
Dezesoortenbroeden indeoeverlandenvan (binnen-enbuitendijkse)rivierstrangen,klei-enzandwinplassenenwielen.De
meestgeschiktebroedgebiedenvandezesoortenliggeninde
Manuswaard (kleiputtenenrivierstrang),deHienscheWaard
(westelijkoevergedeeltevandezandwinplassen)enlangsdeOude
Rijn-strangbijLienden,waarvandebelangrijkstebroedgebieden
echternetbuitendebegrenzingvanhet landinrichtingsgebied
liggen.Soortenalsdodaars,roerdompenrietzangerwordennog
jaarlijks inhetgebiedwaargenomen, terwijlwoudaapje,kwak,
zwartestern,oeverzwaluwengrotekarekiet echteralgeruime
tijdnietmeeralsbroedvogelzijngesignaleerd.Diversesoorten
zijninaantaltoegenomen;grauwegansenkrakeendhebbenzich
recentelijkinhetgebiedgevestigd, terwijlbergeend,kuifeend
enkleinepleviernuwaarschijnlijkalgemenerzijndan15jaar
geleden.Recentelijkzijnookblauwborst,snor,sprinkhaanen
rietzangerwaargenomen.Hetoptredenvanwaterral,porseleinhoen
enkleinstewaterhoen indeuiterwaarden issterkafhankelijkvan
hogerivierwaterstanden inhetvoorjaar.
ad.c.Broedvogelsvanopgaandekleine landschapselementen
Dezesoortenkomenvooralinderuigten,bosjes,boomgaarden,
erfbeplantingenenknotwilgenopdestroomruggenvooren
daarnaastookopenigeplaatsenindeuiterwaarden.Hetoostelijk
enzuidelijkgedeeltevandeMarspolder iswaarschijn lijkhet
rijkstedeelwatdit typebroedvogelsbetreft.Naast eenlange
lijstvanzangvogels,o.a.ookminderalgemenesoortenalsgrote
lijster,grasmus,braamsluiper,gekraagderoodstaart engeelgors,
zijnooksoortenalstorenvalk,grotebontespecht,wielewaal,
steenuil,ransuilenbosuilalsbroedvogelgeregistreerd.De
kerkuilisnogrecentelijkwaargenomen indebuurtvanHien.Een
afwisselendelandschapsstructuur enkleinschaligheid zijnvoor
dezesoortenvangrootbelang,naastdeaanwezigheidvan
geschiktenestplaatsen(bijv.boomholten,nestkasten,oudenesten
ofgebouwen).
2.Trek-enwintervogels
Deniet-broedvogels,dievoorlangere tijd inhetgebiedpleisteren (bijl.14),zijnintedelenindevolgendegroepen:
a.graslandsoorten;
b.vogelsvanplas-drassituaties;
c.vogelsvandieperewateren.
ad.a.Graslandsoorten
Dezesoorten fourageren 'swintersin(vochtige)graslandenen
kunnensomsingroteaantallenoptreden,metnamekieviten,
wulpen,goudplevieren,kol-enrietganzen,kleinezwanen,
smienten,wildeeendenenmeerkoeten.DemeestgeschikteterreinenvoordezesoortenliggenindeGouverneursePolder,het
EldrikscheenDodewaardseVeld,deWolfswaardendeHiensche
Vaard.Eenextensiefgraslandbeheer enniet teveelverstoring
zijnvoordezesoortenvangroot belang.Ondersommigesoorten
kunnendehoogspanningskabels,welkeopmeerdereplaatsendoor
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hetgebiedlopen,eenhogetolheffen.
ad.b.Vogelsvanplas-drassituaties
Hetgaathierbijomo.a.steltlopers (bijv.tureluur,zwarte
ruiter,groenpootruiter,kemphaan,oeverloperenwatersnip),
meeuwenenverschillendeeendesoorten (wintertaling,slobeenden
pijlstaart),dievooralinvoor-ennajaarinondiepeplassen,
modderigeoeverzones,zand-enslibbankenengeinundeerdegraslandenfourageren.Hetvoorkomenvandezesoorten inhetgebied
issterkafhankelijkvandehoogtevanhet(rivier)water,waardoordemeestgeschiktelokatiesvanjaar totjaarruimtelijk
kunnenverschillen.Vooraldeoeversvanafgravingen,zoalsdie
indeManuswaardenindeHienscheWaard,zijnvoordezesoorten
hetmeestgeschikt.Hierkunnenookgroteaantallensteltlopers,
eendenenganzenovernachten.Ooklaaggelegen,drassigegraslandendieopmeerdereplaatsenindeuiterwaardenvoorkomen,
zijnvoordezesoortenvanbelang.
ad.c.Vogelsvandieperewateren
Hiervankomenfuut,aalscholver,kuif-entafeleend,grote
zaakbekennonnetjedehelewinteringroteaantallenvooropdie
plaatsenwaaropenwatervoorhandenis.Vooraldezand-engrindgatenindeHienscheWaard,deGouverneursePolderendeManuswaard zijnvoordezesoortenvanbelang.Hiernaastwordenzijook
regelmatiggezienopderivieren,opdesträngenenkleiputtenin
deuiterwaarden,enbinnendijksopwielen,plasjesenopde
Linge.
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HETANTHROPOGENEPATROON

HetnatuurlijkelandschapvanOchten-Opheusden isindeloopder
eeuwenzoveldoornatuurlijke invloedenalsdoormenselijke
ingrijpenomgevormd toteencultuurlandschapvanzeerspecifieke
aard.Indezeparagraafkrijgenvooraldemenselijkeaktiviteiten
inOchten-Opheusden deaandacht.Daarvoorhebbenweondermeer
gebruikgemaakt vangegevensvandeArcheologischeWerkgemeenschapNederland (AWN), afd.15envanhetArchief-enInformatie
Centrum (A.I.C)teResteren.Voortshebbenwegegevensontleend
aanStiboka (1973),Verbraeck (1984)enMentinkenVanOs (1985).

4.1

Bewoning

Deoeverwallen indeBetuwewarendebelangrijkstebewoningsplaatsen;ditgeldt zeerzekerookvoorOchten-Opheusden.De
vroegstesporenvanmenselijkebewoning inhetgebied zijngevondennabijOpheusdenendaterenuithetNeolithicum (Jageren
Mulder, 1985).BewoningindeBronstijdenIjzertijdheeftonder
meerplaatsgevonden inOpheusdenenDodewaard.IndeRomeinse
tijdnamdebevolking indeBetuweenorm toe.MetdeBataven,die
hieralwoonden,slotendeRomeineneenverbond.Waarschijnlijk
hebbenbijRandwijkenbijResterenaandeRijnRomeinseforten
gestaandiedeeluitmaaktenvandeRomeinseverdedigingslinie
langsdeRijn.Nog tijdensdeRomeinse tijd (ca.250naChr.)
tradenderivierenfrequenterbuitenhunoevers.Hetgebiedwerd
natterendebewoners trokkenwegnaardehogeregronden.Inde
Merovingische tijdwoondenerweinigmensen.IndeRarolingische
tijdnamdebewoningweer toe.DeRarolingische nederzettingen
vormdendebasisvoorhetontstaanvandeBetuwsedorpenen
dorpspolders.

4.2

Bodemgebruikenontginning

InhetNeolithicum bestonddeBetuweuiteenzeeruitgestrekt
bosgebied,doorsnedendoor tallozedoderivierarmen.Opdehogere
grondengroeidenondermeereiken,iepenenbeuken.Indemoerassigekommengroeidenondermeerelzenenwilgen.
Inwezengaandeeerstepogingen totontginnen terugnaardie
periode,toendelandbouwhaarintrededeed.Opzeerkleine
schaalwerdendebossenopdeoeverwallengekaptomerakkertjes
enomheindeweitjesaan teleggen.Dezetendenszettezichinde
Bronstijd enIjzertijdvoort.IndeLateIjzertijd eninde
Romeinse tijdnamdebevolkingexplosief toe.Het landbouwareaal
werddrastischuitgebreid,hetgeen tenkostegingvangrote
oppervlakten bossen.NadeRomeinse tijd trokkendemeestebewonersvanhetgebiedweg.Dit leiddetoteentoenamevanhetbosareaal.GedurendedeRarolingische tijdwerddeeigenlijkebasis
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gelegdvoordeontginningvandeoeverwallen.Opgroteschaal
werdendebossenophogeregrondengekaptomplaatstemakenvoor
akkersenweilanden.Indieperiodeontstondennederzettingenals
Hien,Dodewaard,Ochten,ResterenenOpheusden.
DeontginningvanOchten-Opheusdenwerdvanuitdezenederzettingenaangepakt.Kleiwegenenkadenverbondendedorpenmet
elkaar.Dekommenwarenvrijwelontoegankelijk.Nadebedijking
inde13e/14eeeuwkwamenookdenatterecentralekomgebieden
voorontginninginaanmerkingevenalsdelaaggelegen,verlande
restbeddingen,zoalsdeOsenvoren.Deliggingdaarvanisniet
bekend.Dekomgebiedenenanderelageterreingedeeltendedenvaak
dienstalsgemeenschappelijkeweiden,waarinhetveeviaveedriftenwerdgedreven.
Deoeverwallenvertoneninhetalgemeeneenonregelmatig,blokvormigverkavelingspatroon endekommenmeereenregelmatige,
blok-enstrokenverkaveling.
Indevorigeeeuwnamdefruitteelteengrotevlucht.Talloze
hoogstamboomgaardenzijnechterindelaatse25jaargerooid.
Opheusden iseenbelangrijkcentrumvoordeboomkwekerij
geworden.

4.3

Bedijkingenwaterhuishouding

WanneerpreciesdebandijkenlangsWaalenRijnzijnaangelegd,
isnietbekend.Hetstaatvastdatinhetbeginvande14eeeuw
debedijkingisvoltooid (MentinkenVanOs,1985).Zezijninde
loopdereeuwenveelvuldigdoorgebroken.Detallozekolkengetuigendaarvan.
DeSpanjaardsdijkofNieuweDijkistijdensdeTachtigjarige
Oorlogdwarsdoorhetgebiedaangelegd enliepvanOpheusdennaar
Hien(afb.12).Ookdezedijkisherhaaldelijkdoorgebroken.Het
grootstedeelvandedijkisafgegraven.
Eentweededwarsdijk,deLiniedijk,liepvanDeSpeestussen
OpheusdenenResterennaarOchten (afb.12).Dedwarsdijkmaakte
deeluitvandeGrebbelinie,dieinde18eeeuwisaangelegd.Ook
deLiniedijkisgrotendeelsafgegraven.
Voordebedijkingoverstroomdehetgebiedbijhogewaterstanden.
Viarestbeddingenofandereopeningen indeoeverwallenstroomde
hetWaal-enRijnwaternaarbinnen.DelanggerekteketenvankommenindeBetuwezorgdevoordeafvoervanhetovertolligewater.
InwezenheeftdeLingedezefunctieovergenomen.Ditwatertjeis
omstreeksdeontginningvandekomgrondengegravenvanaf
Doornenburg totaanTiel,waardenatuurlijkeloopvandeLinge
begint.DegegravenLingebestondopveelplaatsenuittweeweteringendiewarengescheidendoordeWeteringswal.Degronden
langsdeRijnwerdenontwaterd doordeRijnweteringendielangs
deWaaldoordeWaalwetering.Viaeenuitgebreid stelselvansloten,zegenenpijpenstroomthetovertolligewater indeLinge,
diehetnaarhetwestenafvoert.DeWeteringswal isinmiddels
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afgegraven.
Bij hogewaterstanden stroomt het rivierwater, op plaatsen waar
deondergrond uit zand bestaat, onder dedijk door en ontstaan
kwelplekken. Door kweldammen aan teleggen probeerden de bewoners
dekwelstroom in te tomen.

M

v>

Afb. 12 Fragment van de kaart vanM.J. deMan uit 1806-1810met
A=Nieuwe of Spanjaardsdijk en B- Liniedijk
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Hetbuitendijksegebied,deuiterwaard,waterdeineersteinstantiedirectafopderivier.Ditveranderdemetdeaanlegvan
zomerdijken.Deafwateringvandeontstanepoldergeschiedt
sindsdiendoorsluisjes.

4.4

Winningvandelfstoffen

KleiwordtvooralgewonnenindeuiterwaardenvanRijnenWaal
uitdejongestroomgordelafzettingen(geuldekafzettingen)voorde
baksteenindustrie.Debelangrijkstekleivoorkomensindeuiterwaardbestaanuiteenietszandige,bruine,ietskalkhoudendetot
kalkhoudendeklei,waargeligbruin totroodbruinestenenvan
gebakkenworden.Eengeligesteenverkrijgtmendoorkleite
gebruikenuitdelageredelenvandeuiterwaard (opgevuldebeddingenvanverlatenrivierlopen,zgn.verlandingsafzettingen).
Hetbetrefteenzandigetotietszandige,grijzetotblauwgrijze
klei,dievaakkalkrijkis.
Grotedelenvandeuiterwaarden zijninmiddelsafgegraven.
InhetbinnendijksegebiedvormtdesloefigekleivandeAfzettingenvanGendt0eveneenseenuitstekendegrondstofvoorde
baksteenfabricage.Kalklozekomklei,metmeerdan45%lutumen
gemengdmetzandigekleiwordtgebruiktvoordefabricagevan
dakpannen.
Kleiwordtookgewonnenvoordedijkbouwendijkverzwaring.
Voortswordtrivierzand alsdelfstofgewonnen.Daarbijwordt
onderscheidgemaakt inophoogzandenvoordewegenbouwen
industriezand,zoalsbeton-enmetselzand.
Allezandenzijngeschiktalsophoogzand,mitszijniet teveel
kleibevatten.Beton-enmetselzand moetgrofzijn(M50>300u).
DezezandenkomeninOchten-Opheusden tediepvoorenzijn
hierdooreconomischnietwinbaar.Alleeneengrootschaligewinningvanzand isinteressant,waarbijeerstophoogzandwordt
gewonnenendaarnaopgroterediepteindustriezand.
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GEOHYDROLOGISCHE SYSTEEMBESCHRIJVING

Hetgrondwater iscontinu inbeweging.Deneerslagdieinde
grond infiltreert,stroomtvaninfiltratiegebied naarkwelgebied
envormtvolgensfysischewettengrondwaterstromingssystemen.
Dezesystemenkunnennaarruimtelijkeverbreiding ingedeeld
worden in(supra)regionale,subregionaleenlokalesubsystemen.
Inlokalestromingssystemen liggeninfiltratie-enkwelgebieden
naast elkaar,terwijlsubregionalestromingssystemen eenofmeerderelokalestromingssystemen omvatten. (Supra)regionalesystemen
beslaanquaomvangdegrootsteruimteenomvattenmeerderelokale
ensubregionale stromingssystemen.
Bijlage15geeftdeinhetonderzoeksgebied werkzamesystemen.De
gegevensover (supra)regionale,diepesystemenendesubregionale,middeldiepesystemenzijnafkomstigvanRGD,Stiboka,TNODGV (1986).Delokale,ondiepesystemenzijneigen interpretaties
gebaseerd ophoogtegevens (bijl.1),geologischegegevens
(bijl.2en3)enbodemkundigegegevens (bijl.5).Afbeelding13
geeft eenprofielbijdegeohydrologischesystemenkaart.
DestuwwallenvandeVeluweendeUtrechtseheuvelrug,enhet
Brabantsepleistocenezandlandschapvormenbelangrijkeinfiltratiegebieden.Indezegebiedenpercoleert grondwater indiepe
(supra)regionalegrondwatersystemen,dietotverinhetrivierengebied reiken.Dekwelgebiedenvandetweeeerstgenoemdeinfiltratiegebieden liggeno.a.aandevoet langsdeflankenvande
heuvelruggeneninhet rivierengebied bijdeLingeinhet
uitersteoostenvanhetonderzoeksgebied (kwelvenstersvanhet
Veluwesysteem;Verkooyen 1981).KwelgebiedenvanhetBrabantsysteemkomeninOchten-Opheusdennietvoor.
Alseensoortdikkedekenmetenkelegaten (kwelbanenen-sloten)
liggenopdeze (supra)regionale systemendesubregionalesystemen,dieinhetonderzoeksgebied gerelateerd zijnaanderivieren
Neder-RijnenVaal.Hetwaterinfrilteert vanuitderelatiefhoog
gelegenrivierenenstroomtmiddeldiepca.30mbenedenmaaiveld
afnaarkwelslotenen-rivieren,die tussendegroterivieren
liggen.Inhetgebied tussendeVaalendeNeder-Rijnneemtde
LingeinOchten-Opheusdenweereengroot deelvanditkwelwater
op.
AlslokalesystemenkomeninOchten-Opheusden kwel-eninfiltratiegebieden/banen voor.Potentiëlekwelgebiedenvormendezones
langsdewinterdijkenvanNeder-RijnenVaal,enbegravenstroomgordels inhet centraledeelvanhetgebied.
Infiltratiegebiedenvormendestroomgordelstennoordenvan
ResterenentennoordwestenvanOchten.
LangsdewinterdijkvandeVaalkomteenzonevoor,waarzowel
infiltratiealskwelkanvoorkomenafhankelijkvandestandvan
hetrivierwater.
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I„___!I Veluwesysteem
j

| Neder-Rijnsysteem

j

| Waalsysteem

\ ,, l
——^^

Afwisselend infiltratie- enkwelgebied (afhankelijk van
destandvande rivier)
Schematische stroomlijnvanhet grondwater

Voor degeologische formaties zieafb.1

Fig. 13 Profiel bij de geohydrologische systemenkaart, bijlage 15 (deels
naar RGD/Stiboka/DGV-TNO 1986)

Deafwateringvanhetbinnendijk.segebied (m.u.v.deMarspolder)
geschiedtdooreenuitgebreid stelselvanwatergangen.DeLinge
voerthetoppervlaktewaterverderafnaarhetwesten.Opafbeelding14zijndebelangrijkstewatergangenmethunstroomrichting
weergegeven.Nietalleendehoogteliggingendemorfologievan
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hetgebied bepalendestroomrichtingvanhetoppervlaktewater,
maarookde(dwars)kadenendijkendieinhetverledenzijnopgeworpen.Opdezewijzezijnafzonderlijkeafwateringseenhedenontstaan,dezgn.dorpspolders,methuneigenpolderpeilen(afb.
15).
Afbeelding 16geeftdeliggingvandegrondwaterstandsbuizen
weer.Degegevensvandezebuizenzullenwordengebruikt inhet
onderzoekvanfase2.
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6

ECOLOGISCHE SYSTEEMBESCHRIJVING

6.1

Deuiterwaarden

Eriseenonmiskenbarerelatie tussenhetoptredenvanstroomdalvegetaties,stroomdalsoorten,morfologie,kalkrijkdomvande
bovengrond,overstromingsduur engrondgebruik(cultuurdruk).
Stroomdalvegetatieskomenvoorindeonvergravenuiterwaardenmet
eenoverstromingsduur vanminderdan20dagenperjaar.Deoppervlaktevandezenietafgegravenrelatiefhooggelegengrondenin
deuiterwaarden isinOchten-Opheusden zeergering.Ookinde
vergravendelenvandeuiterwaardenkaneenrelatiewordengelegd
tussenkwelsoorten,eenaantalmoerassoortendiedewaterkwaliteit indiceren,overstromingsduur enmorfologie.Doorhetontbrekenvangedetailleerdegegevenszijndezerelatiesindeze
fasevanhetonderzoekniet teleggen.

6.2

Hetbinnendijksegebied

Voorhetbinnendijksegebiedontbrekengebiedsdekkendevegetatieopnamen.Hetmakenvaneenecologischesysteembeschrijving is
hierdoornietmogelijk.Ditzalinhetbinnendijksegebieddoor
dehogecultuurdrukooknietnodigzijn.Welisinhetcentrum
vanhetgebiedsprakevankwel(ziebijl.9en 15).Hetis
raadzaamominhetbinnendijksegebied indetailaan tegeven
waarkwelsituatiesvoorkomen (slootwater-enslootkantvegetaties
inrelatie totwaterkwaliteit,bodemgesteldheid endediktevan
hetafdekkendeholocenepakket).
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LEEMTENINKENNIS

Indithoofdstukgevenveeenopsomming vandeleemten inkennis
vanzovelhetabiotischalsbiotischpatroon.Vandaaruit ishet
mogelijkomaanbevelingenvoornaderonderzoek teformuleren,dat
noodzakelijkisinhetlandinrichtingsproject Ochten-Opheusden.
Hetuiteindelijkedoelisombelangrijkeabiotischeenbiotische
aspecten teintegrerenoftenminsteopelkaaraftestemmen.In
overlegmetdeopdrachtgeverblijftonderzoekvanhetanthropogenepatrooninfaseIIbuitenbeschouwing.
Deaanbevelingen zijninpar.7.3geformuleerd.Dithoofdstuk
moetwordengezienalseendiscussiestukvoordeuiteindelijke
formuleringvanhetonderzoekinfaseII.

7.1Leemten inkennisvanhetabiotischmilieu
-Hoogteligging
DehoogtekaartenvanOchten-Opheusden zijnnietmeer "upto
date".Datgeldtevenminvoorderivierenkaart.Vooraldoor
kleiwinning isdetopografievandeuiterwaardensindsdien
gewijzigd.
-Geologie
Overdegeologischeopbouwvanhetgebied istamelijkveel
bekend,dankzijdegeologischekaart,schaal1:50000.Dat
geldtvooralvoordegegevensoverdediepereondergrond,die
vooronsdoelvoldoendezijn.Overdeouderdom endeloopvande
holocenerivieren isrelatiefweinigbekend.
-Zanddiepte
Indeuiterwaarden zijndegegevensoverdezanddiepteonbetrouwbaar.Ditkomtenerzijdsdoordegrotevariabiliteit vandezanddiepteopkorteafstandenanderzijdsdoordevoortdurendeafgravingen.Inhetbinnendijksegebiedgeeftdegeologischekaart,
schaal1:50000eenglobaalbeeldvandedieptevanhetzand.
Dekaartgeeftgeeninformatieoverdezandgrofheid.
-Geomorfologie
Degeomorfologischekaart,schaal1:50000,geeft eenglobaal
beeldvandeterreinvormen inOchten-Opheusden.Vooralinde
uiterwaardenschietdeinformatiehierover tekort;immersde
relatie tussendestroomdalvegetaties ende(geo)morfologieis
vanessentieelbelang.
-Bodemgesteldheid
Zoweldebodem-alsgrondwatertrappenkaart,schaal1:50000,
zijnvoorhet landinrichtingsproject Ochten-Opheusden teglobaal
enbovendienverouderd.Dat laatstegeldt ookvoordeklei-inventarisatiekaart vandeuiterwaardgrondenenvoordebodemkaart,
schaal1:10000,vanderuilverkavelingOchten-Dodewaard.
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Indegrondwaterhuishouding vanhetbinnendijk.segebiedzijn
wijzigingenopgetredendoorde"kanalisatievandeLinge"ende
aanlegvandestuwbijAmerongen.Ookindeuiterwaardenzijn
recentegedetailleerdegegevensoverhetgrondwaterniet
voorhanden.StambuisgegevenszijnbinnenhetgebiedvanOchtenOpheusdenbeschikbaar,maarwaarschijnlijknietvoldoende.
-Geohydrologie
Hetgrondwaterstromingspatroon isdoordeaanlegvandestuwbij
Amerongenaanzienlijkbeinvloed.Vandedieperewatervoerende
pakkettenzijnzeerweinigstijghoogtegegevens bekend.Welstaat
vastdathetgrondwaterstromingspatroon vanheteerstewatervoerendepakketeenindikatiegeeftvandatindieperelagenen
datdetoppenendalenvanheteerstewatervoerendepakket
markanterzijndanvandieperepakketten.
Overdekwelverschijnselen inhetgebied isrelatiefweinig
bekend.Opmerkelijk isdatjuistinhetoostelijkdeelvanhet
centralekomgebiedeengrotespreidingvankwelindicatoren
voorkomt,terwijlhetafsluitendeholocenekleipakket (Betuwe
Formatie)daar3-4mdikis.Inditopzichtdoetzichdevraag
voorinhoeverreerverbandbestaat tussenbodem,grondwaterstromingenslootvegetatie.RivierkwelenVeluwekwelhoevenzich
niet temanifesterenalsondergrondsestromingen,maarkunnenook
viasloten,weteringenetc.vooreenanderesamenstellingvanhet
slootwaterzorgen,waardoorertypischekwelindicatorengaan
groeien.
Eenhiaatinonzekennisvormtvoortsdekwaliteitvanhetoppervlaktewaterenvanhetgrondwater.Gegevensdaaroverzijn
schaars.Zezijnbelangrijkomteweteninverbandmetdetoekomstigeinrichtingvanhetgebied.

7.2

Leemteninkennisvanhetbiotischmilieu

7.2.1 Floraenvegetatie
-Watervegetatiesenkwelindicatoren
Vanhetmerendeelvanhetbinnendijksegebied ontbreekthierover
informatie.Aangezienverschillendevegetatieopnamenblijkgeven
vanhetoptredenvankwel-indicatoren,magverwachtwordendat
kwelindicerendewatervegetatieseenbelangrijkgrotereverspreidinghebbendannubekend is.Hetafleidenvandewaterkwaliteit
opbasisvandesamenstellingvandewatervegetaties ismetde
beschikbaregegevensslechtsmogelijkvooreenbeperktaantal
lokaties,waardoorgeenduidelijkbeeldvanditaspectverkregen
kanworden.
-Stroomdalvegetaties
Indeuiterwaardenmoetenvolgensdebestaandegegevensnogredelijkwatstroomdalvegetaties aanwezigzijn.Bijeenrecentveldbezoekbleekechterdathieropverscheideneplaatsenontgrondingenhebbenplaatsgevonden.Uiteenvergelijkbaaronderzoekin
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het Land van Maas enVaal (Heldemij Adviesbureau 1989)kan verder
worden afgeleid dat het agrarisch gebruik,van deze graslanden aan
een snelle verandering onderhevig is (intensivering),met alle
gevolgen van dien voor de oorspronkelijke glanshavervegetaties.
Weliswaar zijn de uiterwaarden oppervlaktedekkend gekarteerd wat
betreft de aanwezigheid van vegetatietypen, doch de verspreiding
van stroomdalsoorten komt slechts tot uiting bij de aanwezigheid
van vegetatie-opnamen.
Zoals inhet voorgaande reeds isvermeld, zijn indeGouverneursche Polder geen vegetatie-opnamen gemaakt.
- Vochtige grasland- en moerasvegetaties
Inde uiterwaarden, met name deVolfswaard, zijn volgens de
bestaande gegevens nog diverse moerassen en vochtige graslandvegetaties met veel aandachtssoorten aanwezig. Bij een bezoek aan
deVolfswaard (april 1990)bleken diverse delen van deze
uiterwaard echter recentelijk tezijn ontkleid of vergraven,
zodat dehier gepresenteerde gegevens een te rooskleurig beeld
van het areaal moeras-en vochtige graslandvegetaties schetsen.
Voorts ontbreken gebiedsdekkende gegevens over moerasaandachtssoorten.
Van degrasland-, moeras-en bosvegetaties langs de gegraven
plassen en kolken inhet binnendijkse gebied isweinig bekend. De
vondst van met name zeegroene zegge kan duiden opde aanwezigheid
van zandige, kalkrijke, vochtige graslanden.

7.2.2 Avifauna
Over het geheel genomen isover de faunavan het gebied redelijk
veel bekend. Toch zijn er nog enige leemten indekennis:
- Over bepaalde delen van het binnendijkse gebied (bijv.het
gebied tussen Resteren en Ochten) isweinig bekend. Het is
echter niet teverwachten dat hier nog belangrijke
broedgebieden liggen.
- Demeest recente gegevens over het voorkomen van landelijk
zeldzame en bedreigde soorten als roerdomp, woudaapje, kwartelkoning, grote karekiet en grauwe gors berusten op niet-systematische tellingen. Daardoor isniet helemaal duidelijk hoe de
stand zichvan jaar tot jaar heeft ontwikkeld en/of en waarom
bepaalde soorten zo sterk zijn achteruitgegaan of zelfs helemaal uit het gebied zijn verdwenen. Een jaarlijkse telling van
het gebied volgens de BSP-methodevan het S0V0N zou hiervoor
meergegevens kunnen leveren.
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AANBEVELINGEN

Opgrondvandehuidigekennisvanhetabiotischenbiotisch
milieuinOchten-Opheusdenishetnietmogelijkeenecologische
systeemanalyseen-beschrijving temaken.Daarvoordientgedetailleerd onderzoekverricht teworden (faseII)zowelophet
abiotischealsbiotischevlak.

8.1

Aanbevelingenvoornaderonderzoekvanhetabiotisch
milieu

Westellendevolgendeaanvullendewerkzaamheden infaseIIvoor:
-hetmakenvaneengedetailleerde (geo)morfologischekaart,
schaal1:10000vandeuiterwaardeni.v.m.dedaarvoorkomendestroomdal-enmoerasvegetaties.Daarbijzoueen
gedetailleerdehoogtecijfer-enhoogtelijnenkaartvande
uiterwaardenzo'nopnamezeervergemakkelijken;
-hetmakenvaneengedetailleerde bodem-engrondwaterkaart,
schaal1:10000meteenbeschrijvendelegenda,waarineen
landschappelijkehoofdindelingdevoorkeurverdient.
Boringsdiepte1,50m-mv.
Dekaartenzijno.a.vanbelangvoordeeersteschattingen
voordeverdereplanvormingenevaluatie;
-hetverrichtenvanaanvullendediepereboringentot
2,50m-mv.inhetcentralekomgebied.Deverspreidingvan
kwelindicatoren isdaargroot.Mogelijkhoudtditverbandmet
hetplaatselijkondiepvoorkomenvanzand.
-hetplaatsenvaneenaantalgrondwaterstandsbuizenzowelinde
uiterwaardenalsinhetbinnendijksegebied;
-hetnemenvanwatermonsters zoweluitslotenalsuit
grondwaterstandsbuizenvooreenbetereonderbouwingendetailleringvanmetnamedelokalestromingssystemen inOchtenOpheusden.Demetingenzijnnodigomdesysteemcomponenten als
waterkwaliteit (elektrischgeleidingsvermogenenchemische
analyses)endoorlatendheidsgegevens (KhenKv)tebepalenen
grondwaterstandsgegevens (tijdreeksen)teverzamelen.
-hetmakenvaneengeohydrologischekaart,schaal1:25000met
daaropdekwel-eninfiltratiegebieden.
-hetmakenvaneenecologischekaart,schaal1:25000,waarbij
hetverband tussenbodem,waterenvegetatiecentraalstaat.

8.2

Aanbevelingenvoornaderonderzoekvanhetbiotischmilieu

Deinpar.7.2gesignaleerde leemten indekennismakenhet
samenstellenvaneenvolledigbeeldvanhetbiotischpatroon
vooralsnognietmogelijk.
Omdehuidigeleemtenindepatroonbeschrijving optevullen,en
daardooreenafgerondesysteembeschrijving vanhetgebied
mogelijktemaken,wordendevolgendeaanvullendewerkzaamheden
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voorfaseIIvoorgesteld:
- integrale,gebiedsdekkendevegetatiekarteringvande
uiterwaardenvolgensdetypologievanhet "LandvanMaasen
Waal";
- voordeuiterwaarden:eengebiedsdekkendekarteringvan
stroomdalsoorten,kwelindicatorenenenkelenader teselecterenmoeras-engraslandplanten;
- voorhetbinnendijksegebiedeenoppervlaktedekkendekartering
van:
. watervegetatiesvolgensdetypologievanhet "LandvanMaas
enWaal";
. visuelekwelverschijnselenalsroodkleuringvanhetwater,
ijzeruitvlokking,opborrelingenbacterie-vlies;kwelindicatoreninenlangswateren;
. oeversvanzandwinplassen;.interessanteslootkantvegetaties
(enkeleslootkanttypesuithet"LandvanMaasenWaal").

