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Inleiding
In1990werdhetbeheersplan Rijn-enWaaluiterwaardenvastgesteld.Hierinis
501hareservaat- en558habeheersgebied^begrensd.Vandeze oppervlakte
ligt293habeheers-en280hareservaatgebied binnendegrenzenvande
NURG-projecten2. DeGelderse Poort, Noordoever NederrijnenFortSint
Andries.Verdervigeert hetbeheersplan Redichemsewaard,omvattende60ha
beheer- en 111hareservaatgebied.
Indezebeheersplannen ligtdenadrukopbehoudenontwikkelingvande
natuur- enlandschapswaarden vandeonvergraven,reliëfrijkedanwei hoog
opgeslibdedelenvande Rijn-enWaaluiterwaarden. Dezekeuzekwamvoortuit
deoverweging,datdezegebiedenwaarden bevatten,dieenerzijds kenmerkend
zijnvoor hetrivierengebiedenanderzijdssterkachteruitzijngegaan,ennóg
gaan,doorontgronding,dijkverbetering enhetintensievereagrarische beheer.
Welwerdooktoenerkend,daterméérmoestgebeuren:metnamehetbevorderenvan natuurontwikkeling m.b.v.inrichtingsmaatregelen enhetbehoudenen
ontwikkelenvanweidevogelpopulaties invergraven uiterwaarden.
Hetdenkenoverdeuiterwaarden heeftzichdeafgelopenjarenstormachtigontwikkeld.MetnamegestimuleerddoorhetPlanOoievaarontwikkeldezicheen
nieuwevisieopdefuncties,waardenenpotentiesvanhetgebied.
OpRijksniveauvonddezevisiealsnelingang,resulterendineensterkenadruk
opnatuurontwikkeling m.b.v.ingrijpende inrichtingsmaatregelen:
VINEX3/NURG,NW3 4 ,NBP 5 ,SGR6. Deverdere uitwerkingvandezevisie
heeftbehalve bijLNV 7 ookbijV&W 8 (RWS9)toteennieuweaanpakgeleid.
Vanuit hetintegraalwaterbeheer streeft RWSonderanderedevolgende doelen
na:
- aanlegenherstelvan natuurvriendelijke oevers langsderivieren (plan
"Oeverture");
- stimulerenvanproefprojecten metnevengeulen;
- vaarwegverbeteringen waar mogelijkcombineren metnatuurontwikkeling en
deaanlegvannatuurvriendelijke oevers(plan"verbetering Hoofdtransportas
Waal");
- medefinanciering vannatuurontwikkelingsprojecten inuiterwaarden (convenantRWS/LNV).
Dooreentypefout isopblz. 11 vanhet
beheersplanRijn-enWaaluiterwaarden een
oppervlaktevan577haaangegeven
Nadere Uitwerking Rivieren Gebied
Vierde Nota RuimtelijkeOrdening Extra
Derde Nota Waterhuishouding
Natuurbeleidsplan
StructuurschemaGroene Ruimte
Ministerievan Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij
MinisterievanVerkeer enWaterstaat

HetGelderse Beleidsplan Uiterwaarden (PS 1 0 1990)zoekteenevenwichttussenhet"traditionele"beleidendenieuwemogelijkheden.Accentenhierin:
- ruimtevoor natuurontwikkeling,zowel kleinschalig (oeverbeheer, andere
opleveringvanontgrondingen) alsgrootschalig ("proefgebiedenvoor natuurontwikkeling");
- beschermingvan natuur- enlandschapswaarden zoalsinonvergraven
gebieden,kolkenenouderivierlopen,weidevogelpopulaties enkleinelandschapselementen inagrarischgebied;
- erkenningvanhetfeitdateengrootdeelvandeuiterwaarden nuengedurendedeplanperiode inagrarisch gebruikzijn;afstemmingvanhetagrarisch
gebruikopdedaarmeeverweven natuur- enlandschapswaarden.

Rijkswaterstaat
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Provinciale Staten
Regeling Begrenzing Natuurontwikkelingsprojecten

!Regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling
iInter Provinciaal Overleg

SindsdevaststellingvanhetBeleidsplan Uiterwaarden zijnde ontwikkelingen
snelgegaan.Ophetmomentvanvaststellingwasernoggeen instrumentarium
voornatuurontwikkeling.Nadienzijnde RBN 11 en RBON 1 2 beschikbaargekomenenzijnviahetLNV/ IPO1^-convenantdemiddelenvooraankoopen
inrichtingvannatuurontwikkelingsprojecten overdeprovinciesverdeeld. Bij
behandelingvandenota"Uitgangspunten tenbehoevevanbegrenzingvanrela-

tienotagebiedenennatuurontwikkelingsprojecten" (PS,1992)bleekeenbrede
steunvooreen
groteoppervlakte natuurontwikkeling indeuiterwaarden.
IndeNURG-projecten DeGelderse Poort,Noordoever NederrijnenFortSint
Andries isdevisieopnatuurontwikkeling verder uitgewerktentoegespitstopde
speciale potentiesvandebetreffende gebieden.Ookdeproefprojecten,zoals
Meinerswijk, DeBlauweKamer,deDuurseWaardenenenkelekleinere leverer
eenverdiepingvaninzichtenop.
Hetidee,datomzettingvandehuidige landbouwfunctie naareen natuurfunctie
voorgrotedelenvandeuiterwaardenwenselijk is,werktookinanderebeleidsveldendoor. Inditverbandzijndedijkverbetering enhetkleiwinningsbeleidte
noemen.
InhetGelders Rivierdijken Planwordtaangegeven,datdeplanvormingvoor
dijkverbetering dienttevertrekkenvanuiteenbrede kijkopdedijkenzijnomgeving.Naastaspectenvanbestaande kwaliteiten -landschap,natuur,cultuurhistorie-dient hetplanookintespelenopnatuurontwikkelingsmogelijkheden.
Aspectenals rivierkundigecompensatie enspecievoorziening,maarookcompensatievanverlorengaandewaarden enlandschappelijke inpassing,biedeni
deuitvoeringsfase mogelijkhedentoteensamengaanvandijkverbeteringen
natuurontwikkeling.
Hetkleiwinningsplan isinontwikkeling.Indetussenrapportage steltG S 1 4 dat
kleiwinningmogelijkheden biedtomfunctiewijziging eninrichtingvangebieden
totstandtebrengen.Vooralinde uiterwaarden,waar nogsteedseenbelangrijk
deelvandekleiwinningplaatsvindt, kankleiwinning resulteren innatuurontwikkeling.Steedsmeerdienenontgrondersvergunningsaanvragen in,die uitgaan
vaneenopleveringalsnatuurgebiedendieookingebedzijnineenvisieopde
gehele uiterwaard.Erblijftechtereenspanningsveldtussendewensenenprioriteitenvanuithetruimtelijk beleidendebelangenvandeindividuele aanvrager
Inhettrajectvandevergunningverlening dienendanooksteedsweerallewaar
denenbelangenafgewogenteworden.Hetspeciebelangspeelthierineen
belangrijkerol.

1.1Uitgangspuntenvoor het
begrenzingsvoorstel Rijn-en
Waaluiterwaarden

Hetvoorstel istevenseenherzieningvandebeheersplannen Rijn-enWaal
uiterwaarden enRedichemseWaard,voorzover nietgelegenbinnendedrie
NURG-projecten. DedrieNURG-projecten,Gelderse Poort, FortSint
AndriesenNoordoever Nederrijn blijvenbuitenbeschouwing.Debegrenzing
vandeGelderse Poortisafgerond middelsdeplannenvoordedeelgebiede
Ooijpolder enOost.VoorFortSintAndries iseenplaninvoorbereiding.
Voor Noordoever Nederrijnwordtthansviadeelgebieduitwerkingen gezocht
naareenpraktische invullingvandeOntwikkelingsvisie.Naarverwachting
zalditjaaropnieuw eenbegrenzingsvoorstel inprocedure kunnenworden
gebracht.
Conform hetvigerendbeleidstrevennaareenevenwichttussenbehouden
ontwikkelingvanbestaande natuurwaarden door reservaatvorming,agrarischnatuurbeheer endeontwikkelingvannieuwenatuur m.b.v.grootschaligeinrichting.Gegevenhetfeitdatdereservaatgebieden algrotendeels ind(
vigerende plannenbegrensdzijn,zalhetinditvoorstel metnamegaanover
beheersgebiedentenbehoevevanweidevogels enbotanischewaardenen
overnatuurontwikkeling. Destatusvandegebiedenwordtdoordedoelstellingenbepaald.

14Gedeputeerde Staten

Degenoemdeoppervlaktereserveringen indeNotauitgangspunten, nl.900
harelatienotaen 1100hanatuurontwikkeling inaanvullingophet reeds
begrensde,zijnrichtinggevend.

Binnen hetplangebiedwordenopgrondvandeDeltawet grote riviereneen
grootaantaldijken-metnamelangsdeWaal-metvoorrang verbeterd
(totaalca90km).Voordebetreffende dijkvakkenwordenintegraledijkverbeteringsplannen gemaakt. Ditbetekent dat,alscompensatievoorverloren
natuur-enlandschapswaarden,deaanlegvannatuurgebieden onderdeeluit
kanmakenvandeplannen.Hetgaat hierbijbijvoorbeeldomstrokendie
direktlangsdedijkzijngelegen.Ookmoetenuiteenoogpuntvanrivierkundigecompensatie (delenvan)uiterwaardenwordenvergraven.Daarnaastwordenert.b.v.dekleivoorziening inenkeleuiterwaarden natte natuurgebieden
aangelegd.Getrachtwordtomzoveelmogelijkzakenmetelkaartecombineren. Bijdezeinitiatievenwordtaangeslotenophetbeleidvoorde uiterwaardenzoalsdatisvastgelegdinverschillende plannenzoals het Beleidsplan
Uiterwaarden. Deuitvoeringvandezewerkenvindtplaatsonderdeverantwoordelijkheidvandepolderdistrikten.
Inenkelegevallen isdebesluitvormingzodanigvergevorderddatdegrenzenvandeinhetkadervandedijkverbeteringaanteleggen natuurgebieden
isaantegeven.Voordemeestegebieden isdebesluitvormingechter nog
nietafgerond.Wanneerter realiseringvandezeplannen inzetvande RBON
gewenst is,wordendebetreffende gebiedenbegrensd.
Rijkswaterstaat streeft inhetkadervanintegraalwaterbeheer de realisatie
vanmeer natuurlijkeoevers na.Hiervoorwordenoeverstroken dienoodzakelijkzijnvoor inrichting,beheerenonderhoudverworven.Debreedtevan
dezeoeverstrokenvarieertvan80tot150meter,gemetenvanuitdekopvan
dekrib.BijdeRijnzaldebreedtevariërenvan80-95meter,bijdeWaalzal
debreedteeerder richting 150metegaan.Eengrootdeelvandezeoeverstrokenisstaatseigendom.Hiervaniseengrootdeelverpacht eninagrarisch
beheer. Pachtcontracten dielangerdaneenjaar lopen (veelal6jaar) worden
gestuit. DestuitingvandepachtcontractengebeurtdoordeDienstder
Domeinenopverzoekvan Rijkswaterstaat, eenjaarvoor heteindevande
pachttermijn.
Oeversdieinparticuliereigendomzijn,zullenindienmogelijkwordenaangekocht.Hiervoor isuiteraardovereenstemming noodzakelijk metdehuidige
eigenaar.
Rijkswaterstaat heeftals rivierbeheerder deeindverantwoordelijkheid voor
hetbeheervandeoevers.Zijstreeft ernaar hetbeheer uittebestedenaande
daarvoorgeëigendeorganisaties zoalsde natuurbeschermingsorganisaties
(Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten endeProvinciale Landschappen).
Waar mogelijkwilRWS,nietalleenwatbetreft natuurvriendelijke oevers
maarookvoordeaanlegvannevengeulen,aansluitenbijnatuurontwikkelingsprojecten indeuiterwaarden.Dezeprojectenzijninhet onderhavige
voorstelopgenomen.
Naast natuurontwikkeling doorverwerving eninrichtingopgrondvande
RBON,kanooknieuwenatuurtotstandkomendoorcommerciëlekleiwinningeneenbetereafwerkingvanbestaandeontzandingen.Wanneergrondverwerving eninrichtingdoordeontgronder gerealiseerdworden,isinzetvan
deRBONnietaandeorde.Inhetbegrenzingsvoorstel isaangegevenwelke
projectendoor hetontgrondend bedrijfsleven gerealiseerdgaanworden.Het
gaatomprojectenwaarbijeenverregaande overeenstemming istussende
ontgronder endebetrokkenoverheden.Ditisconformdewijzewaarope.e.a.
eerder isvormgegeven indebegrenzingenplannen voordeGelderse Poort.

1.2.Reikwijdtevanditplan

- Ineenaantalgevallen lijktdegewenste natuurontwikkelingdeelsgerealiseerdtekunnenwordenviaontgrondingen.Voorzoverdaaroverthans geer
volledige duidelijkheid bestaat,zijndiegebieden inhetvoorstel opgenomen
als natuurontwikkelingsgebieden exRBON.Inhetkadervandevergunningverleningzalduidelijkwordenwelkepercelendoorontgronders verworven
eningerichtworden. Ditkanbetekenendatbijherzieningvanhetbegrenzingenplandebegrenzingaangepast wordt.
Ditbegrenzingenplan geeftgrenzenaanwaarbinnendoor middelvandereeds
eerdergenoemde regelingBeheersovereenkomsten en natuurontwikkeling
inrichtingenbeheervanagrarischepercelen meergericht kanwordenop
behoudenontwikkelingvannatuurkwaliteiten.Ditplangaat nietover:
- wijzigingen indebestemmingvangebieden.Daarwaaraangegeven isdat
hetwenselijkisdateenagrarischgebiedverandertineen natuurgebied
(natuurontwikkeling), veranderteraandebestemmingvooralsnog niets.Ee
bestemmingsverandering zalpasplaatsvindennadat hetgebiedaangekoch
iseneventueel ingericht istenbehoevevan natuurbeheer/-ontwikkeling;
- doordeschaalvandekaartwashetonvermijdelijkdatsloten,wegenenkleineniet-agrarische percelen binnendebegrenzingzijngetekend.Ditbegrenzingenplanverandert nietsaandergelijk grondgebruik;
- anderemanierenomnatuurbehoudof-ontwikkelingterealiseren.Indeuiter
waarden ishetnatuurvriendelijk afwerken vanontgrondingen eenbelangrijk
voorbeeld.Maar inwezenkanbijiedereveranderingvaninrichting natuurontwikkelingeen rolspelen.Ditbegrenzingenplan zegtnietsover andere
mogelijkheden danmetbehulpvangenoemderegeling.
Daarwaarnogniet(voldoende)duidelijkisofdegewenste natuurontwikkeling
metbehulpvanontgrondinggerealiseerd kanworden,isdatgebiedvooralsnog
voordezekerheid inditbegrenzingenplan opgenomen.
Voornatuurontwikkelingsgebieden zalvoordeinrichtingeeninrichtingsplanwoi
denopgesteld.Bijdezeherinrichtingzijnmogelijk nietalleenagrarischepercelenbetrokken.Inallegevallenzaldoordeinitiatiefnemers contact moetenwordenopgenomen metallebelanghebbenden vooroverleg. Daarbijkunnenzaker
aandeordezijnalsschadevergoeding\compensatie enrandvoorwaarden voor
deinrichting.
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Beschrijvingvanhetgebied
Hetplan heeft betrekkingopdeuiterwaarden vandeRijnendeWaal.Degrote
natuurontwikkelingsplannen vandeGelderse Poort, FortSintAndries en Noordoever NederRijnzijn nietinditplanopgenomen.

Indiverseonderzoeken isgewezen opdesterkeachteruitgangvan natuurwaardeninuiterwaarden.Metnamedestroomdalflorablijktinkwaliteit enomvang
achteruittegaan.
Indeuiterwaarden ismetuitzonderingvandeIJsseluiterwaardeneenafname
vanhetaantalGrutto'stezient.o.v.dejarenzeventig.Ookandere natuurwaardeninhetagrarischcultuurland (dijken,kaden,kleine landschapselementen)
gaannogsteedsinkwaliteitachteruit.
Aandeanderekant isdeTureluur indeuiterwaardenvandeMaasenWaalt.o.v.
dejarenzeventigtoegenomen. Detoename hangtvermoedelijk samenmethet
ontstaanvannieuwgeschikthabitatlangstichelgaten. Indiverse natuurontwikkelingsprojecten langsdegrote rivieren isweereenvooruitgangvandenatuurwaardenteconstateren.
Oeverszijnindehuidigesituatieoverbegraasdof meteenhardeoeververdedigingafgewerkt.Aanwezige potentiesvoordespecifiekefloraenfaunavande
oeverzone kunnendaardoor niettotontwikkelingkomen.
Natuurwetenschappelijk zijndevierGelderse riviertakken duidelijkverschillend.
LangsdeIJsselspringtderijkestroomdalflora meteengrote verscheidenheid
aanplantenendiersoorten inhetoog.DeuiterwaardenvandeNederrijn hebben
eenapart karakterdoordeinvloedvanstuwenenkwelvanuitde aangrenzende
stuwwallen (VeluweenUtrechtse heuvelrug).KarakteristiekvoordeWaalzijnde
zandigeoevers,demoerassenendegrote rivierdynamiek. Devrij intensief
gebruikteuiterwaardenvandeMaaszijnalsgevolgvankanalisatieverdroogd
enderiviergebondenfloraenfaunaisgrotendeelsverdwenen.
Hetdynamischekaraktervanderivierisdebepalendefactorvoordenatuurwaarden. Dooroverstromingen,sedimentatie enerosieiseenzeer gevarieerd
milieuontstaan metverschillende bodemtypen,afwisselingen indrogere ennatteregrondenetc.Alsgevolgvandezedifferentiatie herbergende uiterwaarden
eenbreedscalaaanfloraenfauna.Indeuiterwaarden iseenonderscheidte
makentussendelendiemeeronder invloedstaanvanderivierendelendie minderbeïnvloedworden.Delaaggelegen rivieroeversenmoerasgebieden met
oude rivierlopen,kolkenentichelgaten bevatteneenaantalzeldzameplantesoorten en-gemeenschappen. Demoerasgebieden zijntevensvanbelangvoor
amfibieën.Opdehogergelegenonvergravendelenenopdijkenenzomerkaden
wordenonderdelenvandestroomdalflora aangetroffen metsoorten uitMidden
Europa.
Destroomdalflora behoorttotdesterkst bedreigdegroepenvandewildeflorain
Nederland.Inonslandgroeitdestroomdalfloraopkalkrijkebodeminhetrivierengebiedendeels indeduinenenZuid-Limburg. Indeuiterwaarden zijnde
hogeredelenmeteenoverstromingsfrequentie vanminderdan20dagenper
jaargeschikte milieu'svoordestroomdalflora (metsoortenalsKattedoornen
Veldsalie).Naasteenbreedscalaaanplantesoortenzijnstroomdalgraslanden
veelalookrijkaanvlinders enandereinsekten.
Daarnaast kanderivier methaardijkeneenbelangrijke ecologische infrastructuurvormenwaarlangs plantenendierenzichkunnenverspreidenendeverschillende groterenatuurgebieden metelkaarverbondenworden.
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Streefbeeldenvoornatuur(-ontwikkeling)
3.1Algemeen

Indeonderstaande alinea'swordendestreefbeelden voor natuurontwikkelingsgebieden aangegeven.Daarnaastwordternaargestreefddebestaandewaardenzoveelmogelijktebehouden.Hetgaathierbijvooralomgebieden meteen
hogeweidevogelstand.Metnameindeeerstefasebegrenzingzijndegebieden
methogeactuelenatuurwaarden reedsbegrensd metdestatus reservaatsgebiedofbeheersgebied. Doordevastgestelde beheers-en reservaatsgebieden
zoveelmogelijktehandhaven,wordenookdebestaandewaardengehandhaafd.
Oorspronkelijk vormt hetrivierengebiedeenzeerdynamischsysteemmetgeulen,rivierduinen,ooibossen,natteendrogegraslanden.Door kanalisatiewerken
isdedynamiek echtersterkafgenomen.Metname indeNederrijn isalsgevolg
vanstuwenweinigdynamiek meerovergebleven.
Derivierdynamiekwordtalssturendefactorbeschouwdvoor natuurontwikkeling
langsdeNederrijnenWaal.Erkaneenonderscheidgemaaktwordeninhydrodynamiek (verandering indevormvanoverstroming,grondwaterstanden en
waterkwaliteit) enmorfodynamiek (veranderingalsgevolgvansedimentatie en
erosiedoorwindenwater).
Uitonderzoek isgeblekendatdesoortenrijkdomafhankelijk isvandeoverstromingsduur; naarmate deoverstromingsduur afneemt neemtde soortenrijkdom
toe.Waarechterdemorfodynamiek sterkis,kunnenzeersoortenrijke pioniergemeenschappen voorkomen.Daarnaast isdestromende riviervanbelangals
transportmechanisme voororganismen,voedingsstoffen, mineralenensediment.
Dedifferentiatie aannatuurwaarden langsderivierenisuitgewerkt invisiesvoor
dedrie NURG-projecten:NoordoeverNederRijn,FortSintAndriesenGelderse
Poort. Inhetproject Noordoever NederRijn ligt hetaccentvooralophetontwikkelenvandegradiëntvandehogerepleistocenezandgronden (Veluwe) naar
hetrivierdal(Rijn).Indevisievoor FortSintAndrieswordtingespeeldopde liggingtussendeGelderse PoortendeBiesbosch,opde overstromingsfrequentie
enopdebijzonderesituatiedatdeMaasendeWaalhiernagenoegaanelkaar
raken.TerwijldevisievoordeGelderse Poortgeënt isopdegedachtevaneen
natuurgebieddatondersterkeinvloedvanderivierstaatendeliggingaande
voetvantweestuwwallenwaardoor kwelafhankelijk ecosystementotontwikkelingkunnenworden gebracht.
Inditbegrenzingsvoorstel wordtdedifferentiatietussendeverschillende riviertrajectentot uitdrukking gebracht.
DeWaalleentzichvanalle riviertakken hetmeestvoorverdergaande natuurontwikkelinggeziendegrotedynamiek,denatuurlijkeoeversendebredeuiterwaarden.Hierkaneengroteverscheidenheid aannatuurwaardentotontwikkelingkomen(oevergemeenschappen, moerassen,wateren,stroomdalflora).
LangsdeNederrijn,waaralsgevolgvandiversestuwendedynamiekveelgeringeris,wordt (buitenNoordoever Nederrijn) slechtsopbeperkteschaal natuurontwikkelingvoorgestaan (moerassen,stroomdalflora, kwelgebieden).
Doelvannatuurontwikkeling ishettotstandbrengenvangebieden,waarde
natuurzich-nainrichting-zovrijmogelijkkanontwikkelen.Eenvolledigongestuurdeontwikkeling isniet inbeeldaangeziendeafvoervanwater,ijsensedimenteenbelangrijke rolbijhetbeheerzalblijvenspelen.Langsdegrote rivieren
inNederland kunnenalleenbegeleidnatuurlijke eenheden nagestreefdworden.
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Begeleidnatuurlijkeeenheden kunnenbestaan uit:
a hetrivierboslandschap invrijafstromende riviertrajecten,met rivierdynamiek
alssleutelproces omplaatselijk bosvormingtegentegaan,
b hetrivierboslandschap ingevarieerd milieu,metalscentrale processen
begrazingincombinatie metlokalestagnatievanregen-ofgrondwater (Uit:
Ontwerpnota ecosysteemvisies)
Bijeenrivierboslandschap invrijafstromende riviertrajectenwordt optimaal
gebruik gemaaktvanderivierdynamiek. Dichtbijderivierkomensterkdynamischedelenvoor hetgeenzichuitinlangdurigeoverstromingen eneensterke
erosieensedimentatie. Indezezonekomendepioniervegetaties metdezachthoutooibossenvoor.Deoeverwallen enzomerkadesoverstromen minderfrequentenerkomt meererosieensedimentatievoor.Debegroeiingen bestaanuit
ruigtesengemengdeooibossen.Uithettoetsingsonderzoek vanhetWNF-plan
Levende Rivierenisgeblekendatopcirca 15%vanhetoppervlaktevandeuiterwaarden bosontwikkeling mogelijk is.Rijkswaterstaat gaatbijhetteotsenvan
plannen uitvaneenbebossingspercentage vancirca 10%.
Nattehardhoutooibossen,zeggevegetaties enpioniersvegetaties komenvoorin
verdervandestroomdraadverwijderdeouderivierarmen,tichelgatenenlage
uiterwaarden.Opdehogereendrogere delenkomtweinigrivierdynamiek voor
enissprakevandeontwikkelingvanstroomdalgraslandenendrogehardhoutooibossen.
Bijhetrivierboslandschap ineengevarieerdmilieuisnietderivierdynamiekde
sturendefactor maaranderefactorenzoalsdestagnatievangrond-enregenwater.Daarnaast zalbegrazingvooreenlandschappelijk gevarieerd patroon
zorgen.Hard-enzachthoutooibossenworden hierbijafgewisseldmetgraslandenenzeggemoerassen. Dittypekanvooraltotontwikkeling komeningestuwdetrajecten.Afwisselend bosenopengebiedvormteenprimabiotoopvoor
soorten alsWespendief,Havik,Zwarteooievaar enRossevleermuis.
Voortskanerooknogeenhalf natuurlijkdoeltypeonderscheidenworden.Het
gaathierbijomvochtigevoedselarmeregraslanden,bloemrijkedrogestroomdalgraslanden,rivierduinenslikvegetaties enbosgemeenschappenvanleemgrondenenrivierklei.
Deze halfnatuurlijketypenzijnmetnamevanbelangvoorweidevogels,stroomdalflora,amfibieënenreptielen.
Bijdevormgevingvannatuurontwikkelingsprojecten wordtzoveel mogelijkingespeeldopdeontstaansgeschiedenis,waardevollecultuurhistorische elementen
wordenwaar mogelijkgehandhaafd.
Inallegevallenzalderivierbeheerder zowelaaninrichtingalsbeheereisenen
randvoorwaarden stellenomdeafvoer-endescheepvaartfunctie vanderivierte
waarborgen.
Ditvoorstelgaatnietinopde uiterwaardenwaarvoor nietsveranderttenopzichtevandevastgestelde beheersplannen Rijn-enWaaluiterwaarden (vastgesteld
per 1 juli 1990)enRedichemsewaard(vastgesteldper 1 april 1989).

3.2 Beschrijving begrensde
gebieden RijnenLek

Meinerswijk
EengrootdeelvanMeinerswijk isalingerichtenwordt integraal begraasdmet
Konickpaarden enGalloway koeien.Nietalleagrarischepercelenzijnalverwor-
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veneningericht. Binnen hetproject,alsgeheelopdekaartaangegeven,isnog
40hanatuurontwikkelingtebegrenzen.IndeStuurgroepMeinerswijkzijnhieroverafsprakengemaakttussen Rijk,ProvincieenGemeente.Totaal40ha
natuurontwikkeling.
Randwijksche Uiterwaarden
Doelvandezebegrenzingishetcreëerenvaneenverbindingszone opdezuidoeverlangsdegrootstebarrièreopdeNoordoever, namelijkhet industrieterrein
van Parenco.Ditisinhetkadervan hetNURG-project Noordoever Nederrijnals
wensnaarvorengekomen.
Inhetbeleidsplan Uiterwaarden heeftditgebieddeaanduiding "agrarisch
gebruik medeafgestemdopnatuurwaarden"gekregen.Ookinhet rapport
Natuuraanhetwerkwordtditgebiedgenoemdomopdezuidoever inrelatiemet
projectenalsdeBlauwekamerenNoordoever Nederrijneenlanggerektuiterwaardengebied metaanderiviergebonden natuurwaarden teontwikkelen.
Gezienhetgestuwde karaktergaathethierombeperkte rivierdynamiek. Met
namehetoostelijkdeelbiedtgoedepotentiesvoorhetontwikkelenvaneen
sträng. Debestaande kleiputbijHeteren kandaarbijdantevens beter ingepast
worden metflauwereoevers.OphetdeeltenwestenvandeA50wordt ontwikkelingvanooibosnagestreefd.Opditdeelligtnogeenontgrondingsvergunning.
Hetisgewenst dezevergunningzodanigaftewerkendatditgebiedaansluit bij
denatuurontwikkeling indeomgeving.Omdatterplaatseeendwarskadeaanwezigis,heeft eengrotereinvloedvanderiviergeennegatieveinvloedopdelandbouwinderestvandeuiterwaard.Totaal 113hanatuurontwikkeling.
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Schoutenwaard/Klaverwaard/Wolfswaard
Eendeelvanditgebiedvormt-samen methetvolgende- hetproefgebiedvoor
natuurontwikkeling "DeBlauwe Kamere.o."uithetBeleidsplan Uiterwaarden.
Dezebegrenzinggeeftdaarinvullingaan.DeSchoutenwaard behoortvoor 3-4
soortentotdebeste20%vandein1992inGelderlandonderzochte telgebieden
voorweidevogels.SoortendievoorkomenzijnGrutto,Tureluur, Watersnip,SlobeendendaarnaastScholeksterenKievit.Na1992isdeSchoutenwaardontkleidengeëgaliseerd.Hierdoor isdeweidevogelstand achteruit gegaan.De
Schoutenwaardwordtbegrensdalsnatuurontwikkelingsgebied metalsdoelstellinghetontwikkelenvaneennatopengebiedmetmoerasenkleine oppervlaktenwilgenstruweel en-bos(circa80ha).
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Naastbovengenoemde begrenzing ishetgewenstdeKlaverwaard eneengroot
deelvandeWolfswaardtebegrenzenalsbeheersgebied metals doelstelling
weidevogelsenhetontwikkelenvanbotanischewaarden(173ha).Voorhet
bedrijf indeManuswaardontstaanerhiermeemogelijkheden omopeengrote
oppervlakte extensievertegaanboeren.HetwestelijkdeelvandeWolfswaard,
wordtbegrensdalsnatuurontwikkelingsgebied (circa22ha).Ditbiedtdemogelijkheidhetgebiedinterichtenmetafwisselendondiepwater,kleinewilgenstruwelenenmoerassigelaagten.
DeSpees
VoorFortdeSpeesenomgevingiseenplanopgestelddatvoorzietinaanleg
vaneensträngenmoeraszones (28ha)waardoorereenlanggerektlintnatuurontwikkeling ontstaat. Inhetkadervandedijkverzwaring isbijdeSpeesrivierkundigecompensatie noodzakelijk. Hetisnognietduidelijk inhoeverreRBONmiddeleningezetmoetenwordenomdenagestreefde natuurontwikkelingte
realiseren.Vooralsnogwordthetgebiedwelbegrensdals natuurontwikkeling
volgensdeRBON.
DeIngensche Waarden
HetoostelijkedeelvandeIngenscheWaardenisvooreengrootdeelreeds
begrensdalsbeheersgebiedeerstefase.Omtoteenafgerondgeheeltekomen
wordt hetoostelijke puntje (12ha)ookbegrensdalsbeheersgebied.Devoordit
puntjeaangevraagde ontkleiingsvergunningisnietverleend.
Hetnietbegrensdedeelbetrefteenbedrijventerrein.Eengrootdeelvande
IngenscheWaardentenwestenvandeplasisbijdeeerstefasebegrensdals
reservaatsgebied enisophetoostelijkepuntje naineigendom enbeheer bij
staatsbosbeheer.
MaurikscheenEckschewaarden
Bijdevaststellingvanhetbeheersplan Rijn-enWaaluiterwaarden (1 juli 1990)is
rekeninggehouden metdeuitbreidingvandeverblijfsrecreatie indeMauriksche
enEckschewaarden.Eendeelwordtechter nietgebruiktt.b.v. verblijfsrecreatie
enisvoorweidevogelswelvanbelang.Aangezienerinhetgebiedbelangstellingbestaatvoorbeheersovereenkomsten wordthiernog13habeheersgebied
begrensd meteenweidevogeldoelstelling.
Rijswijksche Buitenpolder
Voorditgebiedwordtdoordeterplaatseactieveontgronder een inrichtingsplan
opgesteld.Ditplangaatondermeeruitvanhetachterwege latenvanhercultiveringvandebestaande putten.Inaansluitingdaaropisbegrenzingals natuurontwikkelingsgebied gewenst omtotééngrootnatuurgebiedtekomen.DeactueleecologischewaardenvandeRijswijksche buitenpolder zijnnietvanzeergrotebetekenis.Landschappelijk gezienisheteenfraaiepoldermet afwisselende
landschapstypen zoalsopengrasland,zandigeoeverwal,hagenenstruwelen,
moeras/moerasbos/nat grasland.
Inhetbeleidsplan Uiterwaarden zijndevolgendebeleidslijnenopgenomen:
- behoudkarakteristiekelement, natuurontwikkelingmogelijk/gewenstineen
deelvandepolder,agrarischgebruik
AandeUtrechtsezijdevandeRijnwordtdeLunenburgerwaard endeBosscherwaardalsnatuurontwikkelingsgebied ingericht. Erwordtgestreefdnaar hetontwikkelenvaneenrivierstrang metaangrenzende moerassenenstrokennatte
graslanden.Eenbegrenzingalsnatuurontwikkelingsgebied vande Rijswijksche
buitenpolder sluitdaaropaan.
Eengrootdeelvanhetgebiedwordtbegrensd metdestatus natuurontwikke-
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lingsgebied (86ha).Inoverlegmet HetGeldersch Landschapzaleeninrichtingsplanwordenopgestelddatvoorziet inhetafwerkenvandevoormalige kleiputtenenhetcreërenvanmoerassige laagtenachterdeoeverwal.
Rijswijksche waard
Kleinschaliggebiedmetveelafwisseling,debestaandesträngkandoorgetrokkenwordeninoostelijke richtingincombinatie metdeinrichtingvaneen natuurvriendelijkeoeverbegrenzing metdestatusnatuurontwikkeling (18ha),daarnaasttenbehoevevanhetontwikkelenvanstroomdalgraslanden29hareservaatsgebied.
Lazaruswaard,RedichemseenBeusichemsewaard
Doordestreek isbelangstelling geuitvoorbeheersovereenkomsten metde
zwaardere beheerspakketten.Hetgebiedwordtgekenmerktdoor soortenrijke
perceelsranden enstroomdalvegetaties,daarnaast ishetgebiedvan belang
vooramfibieën.MetnameindeBeusichemsewaardkomensoortenvoorvan
stroomdalgraslanden. Inaansluitingopde reedsbegrensdedelenwordtnog
eens ruim 125habeheersgebied begrensd.Daarnaastwordt 18ha reservaats
gebiedomgezet inbeheersgebiedwaardoor eengroot aaneengesloten
beheersgebied ontstaat entegelijkertijdversnipperingvan(kleine) reservaatsgebiedenwordttegengegaan.
IndeBeusichemsewaardwordttenwestenvandeveerweg,inhetnoorden
grenzendaanreedsvastgesteld reservaatgebied,40ha natuurontwikkeling
begrensd.Omeenaaneengesloten geheeltekrijgenwordthiervoor 6ha
beheersgebied dieeroorspronkelijk lagomgezet in natuurontwikkelingsprojekt.
Opdeovergangnaarhetnatuurontwikkelingsprojekt indeRijswijksewaard
wordt 15hareservaatsgebied begrensd.Omeenafgerondgeheeltekrijgen
wordtdaarnaast3habeheersgebied omgezet inreservaatsgebied.
VooreendeelvandeBeusichemsewaardwordtdooreenontgrondereeninrichtingsplanopgesteld.
Goilberdingsewaard
VoordeGoilberdingerwaard wordteeninrichtingsplan ontwikkelddatvoorzietin
deontwikkelingvaneenrivierkwelstrang enmoeraszones. DaarbijwordtrekeninggehoudenmetdecultuurhistorischeaspectenvanFortwerkaan'tSpoelen
Fort Everdingen.InhetkadervandeWetopdeWaterkeringen wordtbekekenof
kleiwinninggekoppeld kanwordenaandedijkverbetering. Hetgebiedis
begrensdmetdestatusnatuurontwikkeling enbeslaat80ha.

3.3 Beschrijving begrensde
gebiedenWaal

Staartjeswaard
InStaartjeswaard wordtgestreefdnaarooibosontwikkeling en moerasachtige
zones.Hiermeewordtaangeslotenopdereedsbestaandemoerasachtige delen
vandewaard.Totaal69hanatuurontwikkeling.
Moespotsche waard
Hetbeleidsplan uiterwaarden geeftaandatterplaatse natuurontwikkeling
gewenst is.Indedirecteomgevingzijnaanzettenvoorwilgenooibostevinden.
Natuurontwikkeling kanbijdragenaanhetverderontwikkelenvanooibosen
grasland incombinatie metmoerasachtige zonesvanditgebied.Hetterrein
naastdesteenfabriektussenStaartjeswaard enMoespotsewaardbetrefteen
slibstort. Ditdeel isbuitendebegrenzinggelaten.IndeMoespotsewaardwordt
37hanatuurontwikkelingbegrensd.
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