9
provincie

G elderland

1

I.I..1IIIIII.IIIU
'

j

ji

,&

r

•

-

»4'$!
'

y

••

1

;:•'

'R~ 6 G

p--.

'w

•

1

-

-

D

-

-

ii

.

Fe"

'•: • Ç• \i1.r

¶:'

• j_

Optimatisatie natuur- en waterdoelen
Rijnstrangen
projectnr. 184951
revisie 07
9 januari 2009

Auteurs
Hermine Koskamp - hydrologie, KRW
jorim Kamerling - ecohydrologie, GIS
Jeroen Beuseker - hydrologie (kwantitatief)
Jetze Kamerling- projectleiding

Opdrachtgever
Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

datum vrijgave
9jan. 2008

beschrijving revisie 07
definitief

goedkeuring
J. Kamerling

vrijgave
A. Bosma

projectnr. 184951
9januari 2009,
revisie 07

Optimalisatie natuur- en waterdoelen Rijnstrangen
Provincie Gelderland
Arnhem

oranjewoud

Inhoud

Blz.

Samenvatting

3

1

Inleiding

6

2

Werkwijze

8

3
3.1
3.2

Oriëntatie
Historische ontwikkeling van de Rijnstrangen
Natura 2000

10
10
12

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Habitatricht!ijn
Vogelrichtlijn
Rietmoeras
Overzicht ecologische vereisten

13
16
18
21

3.3
3.4

Kaderrichtlijn Water
EHS

3.5
3.6

Onderzoek knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen'
Reservering als noodberging

26
27
27

4
4.1
4.2
4.3

Afweging keuze scenario's
Randvoorwaarden en uitgangspunten
GGOR-peitbesluit en de N2000 opgave
De scenario's benoemd

28
29
29
30
31

5

Uitwerking scenario's

5.1
5.2

Werkwijze
Uitgangspunten en aannames bij bepalen van de potenties

5.2.1
5.2.2

Potentie waterriet
34
Potentie H3150 Meren met Krabbescheer en Fonteinkruiden (Krabbescheer-associatie) 35

5.3
5.4

Scenario 1: Procesmatige benadering
Scenario 2: Patroonbeheer
Kosten scenario's
Overzicht vergelijking scenario's

36
42
45
46

Discussie

6.3

Workshop
Maatregelen voor zone met mogelijke potentie (Maaiveld 10.00-10.40 cm -i-NAP)
Discussiepunten bij dit onderzoek

47
47
47
48

6.3.1
6.3.2
6.3.3

Verkennend karakter
Effect van mogelijkheden voor droogval op potentieberekeningen
Maatregelen voor het oostelijk deel van het gebied

48
48
49

7
7.1
7.2

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
Aanbevelingen richting Beheerplan

50

7.2.1
7.2.2
7.2.3

Praktische uitwerking op korte termijn en nulmeting
Overige aanbevelingen bij praktische uitwerking
Conceptueel

52
53
54

8

Gebruikte bronnen

56

5.5
5.6
6
6.1
6.2

blad 1 van 79

Water en Klimaat

33
33
33

50
52

projectnr. 184951
9 januari 2009,
revisie 07

Optima! isatie natuur- en waterdoelen Rijnstrangen
Provincie Gelderland
Arnhem

Bijlagen
1 Bouwstenennotitie scenario's
2 Natura 2000 - doelen Gelderse Poort
3 Maatregelen KRW waterlichaam 'Oude Rijn' (Excelbestand)
4 Begrenzing EHS, zomerdijken en ontgrondingen
5 Potenties waterriet
6
7
8
9

blad 2 van 79

Potenties H3150 Meren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden
Ontgrondingen in het Rijnstrangengebied
Kaarten uit het rapport 'Bergende Stroming' (SBB, 2005)
Workshop

Water en Klimaat

oranjewoud

58

projectnr. 184951
9 januari 2009.
revisie 07

Opttmatisatie natuur- en waterdoelen Rijnstrangen
Provincie Gelderland
Arnhem

oranjewoud

Samenvatting
Het beheerplan Natura 2000 voor De Gelderse Poort komt er aan. Voorbereidend daarop
heeft de Provincie Gelderland aan Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud opdracht
gegeven onderzoek te doen naar de optimale mix tussen natuur- en waterdoeten in
deelgebied Rijnstrangen.
Deze doelen komen voort uit het beleid vanwege Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en de
Ecologische Hoofdstructuur.
Een GGOR traject is doorlopen. Hiervan is getoetst of de uitkomst bijdraagt aan de
genoemde natuurdoelen of dat eventueel bijstelling nodig is na 2013.
De natuur in de Rijnstrangen is geen makkelijk vervangbare natuur. Het is één van de
belangrijkste gebieden voor rietmoeras/rietland in de wijde omtrek; dichtst bijzijnde
vergelijkbare natuur is te vinden in de uiterwaarden bij Loevestein en Zwolle. Om die
reden en vanwege de kernopgaven in het beleid is de optimalisatie van doelen vooral
gericht op de optimalisatie van het beleid voor rietmoeras en rietvogels. Deze doelen
hebben binnen Natura 2000 het predikaat sense of irgeilcy, wat inhoudt dat de doelen
in principe in 2015 bereikt moeten zijn.
Achteruitgang van riet (vitaliteit en oppervlakte) en de rietvogelstand treedt op sinds de
zeventiger jaren.
Als instrument voor de optimalisatie zijn scenario's met doelencombinaties gebruikt. De
kaders en uitgangspunten van de scenario's zijn opgesteld na overleg met de
begeleidingsgroep.
Binnen dit onderzoek wordt geen keuze gemaakt voor een voorkeurscenario. Deze keuze
vindt plaats in het proces van opstelling van het Beheerplan Natura 2000. Dit onderzoek
geeft wel bouwstenen en aanbevelingen hiervoor. De afwegingen worden helder in beeld
gebracht.
Naar aanleiding van de uitgewerkte scenario's is een workshop gehouden. Daarin zijn
door een aantal experts (met inhoudelijke en/of lokale kennis) de aannames,
effectbeoordeling en ecologische haalbaarheid getoetst.
Op grond van een aantal aannames is met behulp van een GIS-analyse aangegeven waar
in het gebied potenties liggen voor waterriet en krabbescheer. Deze potenties zijn onder
de gehanteerde kaders en aannames gelijk voor beide scenario's. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen gebied dat bij de huidige maaiveldligging reeds potentie heeft en gebied
dat potentie kan krijgen als door maatregelen vernatting wordt gerealiseerd. Vanuit de
aldus berekende hectares potentiegebied is met behulp van literatuurwaarden afgeleid
welke aantallen moerasvogels te verwachten zijn.
De kaders voor de beide scenario's zijn gelijk:
• Op korte termijn is de GGOR, zoals door het waterschap voorgesteld, het
uitgangspunt
• Tegelijk wordt ook verder gekeken dan de looptijd van de GGOR (2013)
• In eerste instantie wordt beoordeeld of de natuurdoelen binnen de grenzen van EHSnatuur bereikt kunnen worden
•
In het Rijnstrangengebied als geheel blijft ruimte voor zowel landbouw als natuur
• Eventueel hogere waterpeilen of extra doorstroming tussen de zomerdijken houden
• Focus op de strangen
• Focus op moerasvogels
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De twee gekozen scenario's verschillen in:
• De manier van instandhouding van nieuw te creëren natuur
•
Procesmatige benadering (scenario 1): het water doet zijn werk; meer doorstroming
•
Patroonbeheer (scenario 2): instandhouding door beheer
Sterke verschillen tussen de scenario's zijn er niet, vanwege de vastgestelde kaders.
Scenario 1, procesbeheer, heeft de volgende karakteristieken:
Inlaten hoogwatergolf, gedurende enkele dagen, eens per 5-10 jaar in de winter op
een gunstig moment (niet als reeds sprake is van een extreem natte situatie), na
gefaseerd maaien van het riet; debiet in orde 35 tot 95 m3/sec (indicatief).
Doel: onderhoud broedplaats moerasvogels door strooisel afvoer van het riet
Permanente stroming in Oude Rijn van 0.2 tot 0.5 m/s door pompen vanuit de rivier; 1
tot 10 m3 per sec (indicatieD.
Doel: verminderen eutrofiëringseffecten (met name beter doorzicht realiseren) ten
behoeve van foerageergebied moerasvogels.
Scenario 2, patroonbeheer, heeft de volgende karakteristieken:
1. Eens per 10 - 20 jaar groot onderhoud van het riet, door gefaseerd terugzetten van
verland rietmoeras
Doel: onderhoud broedplaats moerasvogels
2 Jaarlijks visstandbeheer in Oude Rijn of een andere maatregel om waterkwaliteit en
doorzicht te verbeteren
Doel: helder water als foerageergebied voor moerasvogels
Bij uitvoering van de scenario's kunnen de volgende effecten verwacht worden:
•
Minder vochtige alluviale bossen (beide)
• Minder mogelijkheden krabbescheer (1)
•
Kort effect op landbouw in de winter (1)
• Kort effect op woonkernen (1)
• Hogere beheerkosten (2)
• Hogere investeringskosten (1)
Potenties moeras(vogels):
• Waterriet: huidige potentie 110 ha, huidige en mogelijke potentie samen 200 ha
• Krabbescheervegetatie: 17 ha
• Roerdomp 5 tot 11 broedparen met huidige potentie, 10-20 paren bij huidige en
mogelijke potentie samen (opgave is 20)
• Grote Karekiet maximaal 25 paar (opgave is 40) plus een aantal broedparen in
geplande ontgrondingen
• Woudaap (opgave is 20) onbekend
De maximale aantallen worden alleen bereikt onder optimale omstandigheden. De twee
scenario's zijn gelijk qua broedparen.
Vanwege het natuurbeleid is het van belang om niet alleen de natuurwinst voor enkele
vegetatietypen of soorten te bepalen, maar ook de compleetheid van het ecosysteem te
beoordelen. Om deze compleetheid in het Rijnstrangengebied te bereiken, zijn de
volgende aanbevelingen van kracht:
•
Voor vitale Krabbescheer: let op waterkwaliteit
• Zwarte Stern lift mee met Krabbescheer
• Graslanden en ruigten: kan overal ontwikkeld worden, beheer is sturend
• Meer waterriet, plas/dras en nat grasland door ontgronding (pragmatische
benadering)
• Meer plas/dras en nat grasland door winteroverstromingen en hoog voorjaarspeil,
dat niet te snel uitzakt (procesbenadering)
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Conclusies:
• Snel ingrijpen is nodig voor handhaven van de overgebleven broedparen Grote
Karekiet en uitbreiding van de populatie
•
Snel opstellen en uitvoeren van een rietbeheerplan is nodig, want huidige
oppervlakte en conditie van het (water)riet zijn onvoldoende. Hierbij is behoefte aan
het bereiken van (voorlopige) consensus over de ecologische vereisten (met name de
noodzaak van periodieke droogval en het vereiste peilbeheer) en aan inschatting in
hoeverre rietmaatregelen bijdragen aan de natuurdoelen met 'sense of urgency'
• Natura 2000 doelen voor Roerdomp en Grote Karekiet in de Rijnstrangen worden niet
gehaald, bij de gehanteerde kaders en aannames. Maatregelen om de zone met
mogelijke potentie geschikt te maken voor moerasvogels lijken noodzakelijk. Hietbij
wordt gedacht aan langer vasthouden van het peil van 10,40 m in het voorjaar,
eventueel gecombineerd met (deels) afgraven.
• Uitvoering van de GGOR is een stap in de goede richting voor de natuurdoelen. De
GGOR voorziet niet in langer vasthouden van het peil van 10,40 m in het voorjaar en
ook niet in periodieke droogval van de Oude Rijn oostelijk van de nieuwe stuw in de
Eendepoelsebuitenpolder. Als uit nadere beschouwing blijkt, dat periodieke droogvat
voor het waterriet essentieel is, worden de potenties voor waterriet aanzienlijk lager
dan nu berekend, met name in scenario 2.
• Krabbescheer: vanwege de kwaliteit van het toestromend grond- en
oppervlaktewater zijn waterkwaliteitsmaatregelen in het achterland nodig
Uit monitoring zal blijken of het voor het bereiken van de doelen in 2015 nodig is
•
aanvullende maatregelen te nemen.
Belangrijkste aanbevelingen:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Let in het beheerplan Natura 2000 op een zuivere redenatie, afpellend vanuit een
goed beschreven gekozen referentiesituatie; benoem in het beheerplan de
ecologische vereisten definitief
Werk aan het helder krijgen van de manier waarop de Europese Commissie het
behalen van de 'sense of urgency'-doelen beoordeelt
Bezie de situatie in het gebied opnieuw in 2013; kies niet nu al richting en
maatregelen voor de periode daarna.
Benoem een beheerfilosofie: accent op waterwerking of op de graafmachine?
Beschouw het gebied als een geheel, zonder beleidsmatige grenzen
Benoem welke (natuurlijke) processen je de ruimte wilt geven
Werk aan betere watersysteeminformatie, zonder hierop te wachten met
herstelmaatregelen voor het riet
Aanbevelingen voor nulmeting en monitoring:
- kwaliteit van het foerageergebied, inclusief voedselaanbod bij stijgende aantallen
broedvogels
- inventarisatie van doelsoorten
- inventarisatie van het huidig aanwezige waterriet en nat rietland
- opname van gemeten dwarsprofielen van de waterlopen
• gedetailleerde inventarisatie van slibdiktes in de waterlopen, speciaal in de
oeverzone
- huidige hydrologische randvoorwaarden goed in kaart brengen
- grondwaterkwaliteitsmetingen op kansrijke locaties voor Krabbescheer
Het kostenaspect verdient nadere uitwerking
Neem de in de loop van het project genoemde praktische aandachtspunten mee bij
verdere uitwerking van de plannen
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Inleiding
Het beheerplan Natura 2000 voor De Gelderse Poort komt er aan. Voorbereidend daarop
heer de Provincie Gelderland aan Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud opdracht
gegeven onderzoek te doen naar de optimale mix tussen natuur- en waterdoelen in
deelgebied Rijnstrangen.
Achtergronden
Voor het gebied Rijnstrangen zijn vanuit het vigerende beleid verschillende doelen
gesteld en zijn er recentelijk diverse studies verricht om vast te stellen hoe deze
gerealiseerd kunnen worden. Deze doelen vloeien voort uit onder andere Natura 2000, de
Kaderrichtlijn water (KRW) en de Ecologische hoofdstructuur (EHS).Ten aanzien van de
Natura 2000 maakt Rijnstrangen onderdeel uit van het gebied de Gelderse Poort. Vanuit
de Kaderrichtlijn water is de Zuidstrang aangewezen als waterlichaam met de naam Oude
Rijn. Daarnaast heeft de provincie Gelderland als doelstelling om de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) versneld te realiseren in het gebied.
Een GGOR-traject voor het bepalen van Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime is
reeds doorlopen en een onderzoek knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen is uitgevoerd
(Witteveen+Bos, 11-2007).
De natuur in de Rijnstrangen is geen makkelijk vervangbare natuur. Het is één van de
belangrijkste gebieden voor rietmoeras/rietland in de wijde omtrek (dichtst bijzijnde
vergelijkbare natuur is te vinden in de uiterwaarden bij Loevestein en Zwolle).
Achteruitgang van riet (vitaliteit en oppervlakte) treedt op sinds de zeventiger jaren.

4

Relatie beteidsopgaven
De meeste doelen zijn bekend, maar onduidelijk is welke relatie de doelen met elkaar
hebben; of zij elkaar versterken of juist met elkaar conflicteren. Als voorbeeld: de
Natura2000-doelen zijn bekend voor de Gelderse Poort en ook ligt er een voorstel voor
de KRW-doelen. Onbekend is hoe deze zich ten opzichte van elkaar verhouden.
Afstemming tussen de natuur- en waterdoelen is essentieel om te komen tot een goed
Natura 2000-beheerplan. De hydrologie en de waterkwaliteit zijn immers bepalend voor
de mogelijkheden tot ontwikkeling van en/of de nog te ontwikkelen habitattypen.
Verder wordt opgemerkt dat de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000 van de
'Gelderse Poort bekend zijn, maar dat deze verder geconcretiseerd moeten worden voor
het gebied Rijnstrangen.
Doelstelling onderzoek
Het doel van dit onderzoek is een integratie van alle natuur- en waterdoelen vanuit de
trajecten Natura 2000, EHS en KRW. Als middel daarvoor zijn twee scenario's met
doelencombinaties uitgewerkt. Hierbij is de focus op natuur gelegd met de huidige
situatie en GGOR-besluit als startpunt. De vraag is wat er boven op de huidige situatie en
het GGOR-besluit nog moet gebeuren om aan de 'sense of urgency'- en
instandhoudingsopgave invulling te geven. Een keuze maken voor een voorkeurscenario
vindt niet plaats binnen dit onderzoek, maar in het proces van het Beheerplan Natura
2000. Dit onderzoek geeft wel bouwstenen en aanbevelingen hiervoor en zo mogelijk een
richting.
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Leeswijzer
Na deze inleiding beschrijft hoofdstuk 2 de gevolgde werkwijze. Hoofdstuk 3 noemt de
historische ontwikkeling van het gebied en beschrijft de relevante beleidskaders met de
bijbehorende natuur- en waterdoelen. Hoofdstuk 4 behandelt de afwegingen die geleid
hebben tot de keuze voor twee scenario's, de uitwerking van deze scenario's staat in
hoofdstuk 5. Discussie en conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in de
hoofdstukken 6 en 7. De bijlagen bevatten achtergrondinformatie en kaarten.
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Werkwijze
Voor het bepalen van een optimale mix van natuur- en waterdoelen voor het gebied
Riinstrangen, zijn verschillende stappen doorlopen:
Inventarisatie;
Bepalen van kaders door middel van een bouwstenennotitie;
Opstellen van scenario's.
Deze werkwijze heeft betrokkenheid gecreëerd in de gebiedsgroep en heeft geleid tot
input voor het Natura 2000-beheerplan 'Gelderse Poort. Dit hoofdstuk geeft een
omschrijving van de gehanteerde werkwijze en doorlopen stappen op hoofdlijnen.
Inventarisatie
Door de begeleidingsgroep is een lijst met basisdocumenten vastgesteld. Deze informatie
vormt de basis voor de scenario's. De uit deze lijst gebruikte bronnen zijn opgenomen als
literatuurlijst. Belangrijkste input bestaat uit de randvoorwaarden vanuit Natura 2000, de
KRW doelen en maatregelen, de resultaten van het GGOR-traject en de resultaten van het
onderzoek 'knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen'. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de
randvoorwaarden en doelen vanuit deze aspecten. Tijdens een veldbezoek en individuele
gesprekken met leden van de begeleidingsgroep en betrokken organisaties, is daarnaast
getracht de informatie zo compleet mogelijk te maken, ook over het reeds doorlopen
gebiedsproces in het kader van de GGOR.
Bouwstenennotifie
Op basis van de resultaten uit de inventarisatiefase is een bouwstenennotitie opgesteld,
die als uitgangspunt dient voor de uit te werken scenario's.
Deze bouwstenennotitie is opgenomen in bijlage 1 en is op 1 juli 2008 besproken in de
begeleidingsgroep.
Voor het opstellen van de scenario's zijn de volgende vragen stapsgewijs beantwoord:
Om welke soorten uit de kernopgave gaat het en waarom zijn de Rijnstrangen voor
deze soorten aangewezen?
Wat is nodig om deze soorten uit de kernopgave in stand te houden en/of te
ontwikkelen?
Op basis van bovenstaande vragen zijn twee scenario's ontwikkeld. De bouwstenennotitie
geeft een grove schets van de scenario's, bestaande uit:
• schets van de gecombineerde doelen met argumentatie;
•
eindbeeld;
• knelpunten/dilemma's;
• nader uit te werken aspecten;
•
indicatie voor door aanbeveling voor nulmeting.
Op basis van de bouwstenennotitie zijn de uitgangspunten en kaders voor de scenario's
in een tussentijds overleg door de begeleidingsgroep vastgesteld. Zie hiervoor paragraaf
4.1.

blad 8 van 79

Water en Klimaat

projectnr. 184951
9 januari 2009,
revisie 07

Optimalisatie natuur- en waterdoeten Rijnstrangen
Provincie Gelderland
Arnhem

oranjewoud

Scenario's
Op basis van deze uitgangspunten en kaders zijn twee scenario's verder uitgewerkt. Dit
zijn 'Procesbeheer' en Patroonbeheer'. De scenario's verschillen vooral ten aanzien van
de watersysteemdynamiek (doorstroming en peilbeheer) en de wijze van beheer van
water en landnatuur. Bil procesbeheer is het systeem overwegend zelfregulerend en
wordt laagfrequent beheer uitgevoerd om de water- en natuurdoelen uiteindelijk te
kunnen behalen. In patroonbeheer is het watersysteem meer technisch gestuurd
(menselijk handelen) en wordt maatwerk geleverd ten aanzien van het beheer.
In de workshop van 18 september 2008 zijn de begeleidingsgroep en experts actief
betrokken bij het vaststellen van de haalbaarheid en de verdere uitwerking van de
scenario's. Op deze wijze is voor inbreng van specifieke (gebieds)kennis gezorgd.
Inbreng externe deskundigen
Zoals genoemd, is de relatie tussen de verschillende doelen niet altijd volledig bekend.
Voor het duidelijk krijgen van deze relatie is de kennis niet voor handen binnen de
begeleidingsgroep en de stuurgroep Gelderse Poort Oost. Behalve de kennis die bij
Oranjewoud in huis is, heeft het adviesbureau in overleg met de provincie Gelderland,
aanvullende expertise uitgenodigd:
•
Olga Clevering (rietdeskundige Waterdienst Rijkswaterstaat);
• Cees Buddingh (rietstrooisel en baggermethoden);
• Twan van Rosmalen (projectleider GGOR Rijnstrangen);
• Ron van der Hut / Nico Beemster (moerasvogeldeskundige Altenburg en Wymenga);
Gijs Kurstjens (rivierecosystemen)
•
Ook is via de bewoners en gebruikers van het Rijnstrangengebied en via actieve
werkgroepen informatie ingewonnen. Dit is gedaan door een velddag met de
gebiedswerkgroep, een excursie met het Waterschap en Olga Clevering waarbij ook
Stichting ARK vertegenwoordigd was en een excursie met de Flora&Fauna werkgroep
Gelderse Poort.
Afronding
Op 18 september 2008 is een workshop gehouden. Zie bijlage 9 voor de deelnemerslijst.
Een belangrijk doel van deze workshop was het checken van aannames en veronderstelde
effecten van de scenario's. Na de presentatie van de scenario's zijn aannames en
veronderstelde effecten in drie deelgroepen besproken. Een gezamenlijk veldbezoek
heeft enkele aspecten verdiept, waarna de bevindingen van de deelgroepen zijn
uitgewisseld.
Op grond van de resultaten van de workshop is het onderzoek scherper afgebakend en
zijn enkele inhoudelijke aanvullingen toegevoegd. Naar aanleiding van de workshop heeft
de Provincie Gelderland een keuze gemaakt voor een richting en een strategie. Deze
keuze dient als input voor de opstelling van het Beheerplan Natura 2000.
Dit rapport wordt gepresenteerd aan de begeleidingsgroep/stuurgroep.
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Oriëntatie
De voorwaarden en doelstellingen die vanuit de verschillende beleidsvelden gesteld
worden, dienen gecombineerd te worden tot één optimale mix voor Rijnstrangen. In
onderstaande paragrafen worden ter oriëntatie de randvoorwaarden vanuit de
verschillende beleidsvelden omschreven. Een schets van de historische ontwikkeling van
het Rijnstrangengebied zet het gebied in zijn geschiedenis en is belangrijk binnen de
discussies over referentiesituatie en mogelijke maatregelen. Voor de ontwikkelingen in
de waterhuishouding van recente datum is een diagnose van de problematiek
opgenomen.

3.1

Historische ontwikkeling van de Rijnstrangen
In de afgelopen eeuwen is door menselijk handelen de sterke rivierdynamiek in het
tegenwoordige Rijnstrangengebied steeds verder ingedamd. Tot de aanleg van het
Pannerdens Kanaal (1704-1707) lag hier een nauwelijks gereguleerde rivier met zand- en
grindbanken (de Rijn). Na de aanleg van het kanaal werd deze loop een nevengeul; de
Oude Rijn. In 1745 is de bovenstroomse instroom van de Oude Rijn bij Spijk afgesloten
met een overlaat op 11 m NAP (hierdoor kwamen nog steeds vrijwel jaarlijks winterse
overstromingen voor gedurende circa 40 dagen).
In 1923 is de overlaat op 15 m NAP gebracht, maar bij het recordhoogwater van 1926
stroomde de Oude Rijn mee (ca. 10% van de afvoer ging toen door de Rijnstrangen).
Tussen 1923 en 1961 stroomde de Oude Rijn gemiddeld 2 x per 3 jaar mee.
In 1961 is de Spijkse Overlaat afgesloten door hem op te hogen tot bandijk hoogte (17,8
m NAP). Daarna kon het rivierwater nog steeds benedenstrooms binnen komen tijdens
hoge afvoeren, vooral in de winter. Via instroom bij gemaal Kandia bleef dus voor het
benedenstroomse gedeelte van het gebied een zekere periodieke winterse overstroming
bestaan.
In 1968 werd ook de westelijke monding van de Oude Rijn bij Kandia afgesloten door het
plaatsen van een dijk, voorzien van een gemaal. Vanaf die tijd zijn de Rijnstrangen
binnendijks gebied geworden. Door de afdamming is het verval tussen Spijk naar Kandia
komen te vervallen en verdween de stroming grotendeels. Kortom: de waterstand in de
Rijnstrangen nam het peil van de benedenstroomse kant aan en kwam min of meer
horizontaal te liggen.
Op de kaart van 1751 is voor het eerst riet en slibvlakten te vinden in de Oude Rijnloop,
wat betekent dat de verslibbing van het gebied begonnen was en dat de lagere
rivierdynamiek rietgroei mogelijk maakte. Die moerasvorming zette zich in de
negentiende eeuw langzaam voort (op de kaart van 1865 zijn de randen van de Oude Rijn
deels verland) en kwam pas echt op gang in de twintigste eeuw (op de kaart van 1910 is
de verlanding aanzienlijk toegenomen en op de kaart van 1927 is bijna de hele zuidelijke
arm verland en van de noordelijke strang zijn stukken langs de Grote Ge(dersche Waard
verland). Riet is echter pas echt goed komen opzetten, na afsluiten met Kandia. Daarvoor
had de vegetatie meer het karakter zoals in de strang bij Ewijk met watergentiaan en
moerasbegroeiiing (biezen). Toen kwamen geen uitgestrekte rietvelden voor, daarvoor
was de dynamiek te hoog met o.a. kans op zomerhoogwaters, waardoor riet verdrinkt.
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Het bijzondere van de Rijnstrangen is, dat de bedding van de rivier zelf in een fossiele
vorm nog aanwezig is. Bij de verlaten rivierlopen tussen Lobith en Kandia zijn
normalisatiewerkzaamheden niet uitgevoerd. De geulen, zand- en grindbanken,
steilranden en eilanden van de Rijnstrangen geven een indruk van de natuurlijke toestand
van Hollandse rivieren. (Naar: Haas, juni 2002).
Diagnose
Successie
Het open water in dit van de rivierdynamiek ontdane systeem gaat volgens natuurlijke
processen verlanden met als eindstadium broekbos (vochtig bos). Rietmoeras is een
tussenstadium binnen dit verlandingsproces. Het tussenstadium waterriet is voor de
natuurdoelen het belangrijkst. In de afgelopen 30 jaar (1980 tot nu) zijn er geen grote
ingrepen geweest om de successie terug te zetten. De verlandingsprocessen in de Oude
Rijn en de teruggang in aantallen kritische broedvogels, laten zien dat er een sterk
kwaliteitsverlies van het waterriet en natuurwaarden is opgetreden.
Waterhuishouding
Na sluiten van de Spijkse overlaat, de afsluiting van de Oude Rijn en de bouw van het
gemaal Kandia is de sterke rivierdynamiek uit het gebied verdwenen. In deze situatie is de
ontwikkeling van waterriet langs de oevers van de Oude Rijn pas goed op gang gekomen.
Bij de bouw van gemaal Kandia is afgesproken dat enige rivierdynamiek in de Oude Rijn
gehandhaafd moest blijven door een open verbinding met de rivier, tussen een minimum
en maximum peil. De Oude Rijn blijft de transportleiding voor afwatering van Duits en
Nederlands achterland.
Slibproblematiek
Bij hoge rivierstanden binnen de afgesproken peilen kan rivierwater de Oude Rijn binnen
stromen. Als het maximum peil bereikt is en de rivier nog steeds stijgt, wordt de
verbinding gesloten. De stroming in de Oude Rijn valt dan wegen het rivierslib kan
bezinken. Hierdoor slibt de Oude Rijn vol en verlandt het waterriet. Als de rivier weer zakt
onder het maximum peil wordt de verbinding geopend en kan de Oude Rijn weer
leegstromen. Het bezonken slib achterlatend.
Door het opslibben van de Oude Rijn werd de afwatering van het Nederlands-Duits
achterland steeds moeilijker. In afvoersituaties moest zich een steeds steilere verhanglijn
vormen om het water weg te krijgen. Het waterpeil in het oostelijk deel van de Oude Rijn
ging tijdens afvoersituaties hierdoor extra stijgen. Dit was goed voor het waterriet ter
plaatse want de effecten van de verlanding werden hierdoor gedempt. Dit was echter niet
goed voor de landbouw, die daar vaker met wateroverlast te maken kreeg.
Eind jaren tachtig heeft het waterschap dan ook besloten om de Oude Rijn uit te baggeren
en zo een stroomgeul in het midden van de Oude Rijn te creëren. Hierdoor is de
stremming van de afvoer opgeheven en daarmee is ook de verhanglijn verdwenen. Het
verlande waterriet komt hierdoor droog te staan in het oostelijk deel van de Rijnstrangen.
Uit de waarnemingen van de aantalontwikkeling van het aantal broedparen van Grote
Karekiet en Roerdomp blijkt dat in dit deel de grootste achteruitgang te constateren is in
de laatste 20 jaar.
Aanvullende informatie genoemd tijdens de workshop:
• De Spijkse overlaat is gesloten in 1959, gemaal Kandia is gebouwd in 1968;
• Het riet is tot volle wasdom gekomen na verlies van de grootste dynamiek, na sluiten
van de overlaat in 1959;
Tot ca. 1963 was er een uitgebreide rietcultuur, met 10 fte aan arbeidsplaatsen;
•
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•
•

De rietcultuur verdween in de zeventiger jaren.
De rietcultuur is gestopt door verschillende oorzaken tegelijk: de markt is ingezakt,
het riet werd minder goed van kwaliteit door minder dynamiek, door verdroging, en
ook door minder snijden (zichzelf versterkend effect);
•
De peilfluctuatie was vroeger (niet nader gedateerd, vermoedelijk is bedoeld in de
periode voor de sluiting van de Spijkse overlaat) 8-12 m NAP binnen het jaar;
• In het Erfkamerlingschap is na 1966 geen klei meer gewonnen. Daarna was er veel
riet met Grote Karekiet en Roerdomp;
•
Sinds de toptijd van de moerasvogels eind jaren zestig en in de jaren zeventig is
sprake van een continue achteruitgang van de aantallen.
Samengevatkan de Rijnstrangen gekarakteriseerd worden als een afgesloten verlande
rivierarm, met een gedempte dynamiek.
•
De afsluiting is een feit sinds 1745
• De sterke verlanding is opgetreden na de bouw van Kandia in 1968
•
De sterke achteruitgang van doelsoorten uit het natuurbeleid is opgetreden in de
afgelopen 30 jaar.

3.2

Natura 2000
In het kader van Natura 2000 heeft de rijksoverheid de ambitie uitgesproken in 2010 de
achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Hiervoor is op Europees niveau
een netwerk van gebieden aangewezen binnen de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden: het
Natura 2000 netwerk.
Natura 2000 hanteert een rangordemodel voor maatregelen ten behoeve van duurzame
instandhouding van habitattypen en -soorten. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan
natuurlijke processen. ('Natuurlijk gaat boven beheer.').
In de Habitatrichtlijn staat in artikel 1 de definitie van instandhouding: 'Een geheel van
maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van natuurlijke habitats en
populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding',
waarbij natuurlijke habitats wordt gedefinieerd als 'land- of waterzones met bijzondere
geografische, abiotische en biotische kenmerken, en die zowel natuurlijk als
halfnatuurlijk kunnen zijn'. (EEG, 1992).
Ook de opgenomen algemene doelen in aanwijzingsbesluiten geven hier uitwerking aan
Ministerie van LNV (9-2008). Behoud en indien van toepassing herstel van:
De bijdrage van het Natura2000-gebied aan de ecologische samenhang van
Natura 2000, zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
De bijdrage van het Natura2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de
gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de
Europese Unie, die zijn opgenomen in bijlage t of bijlage II van de Habitatrichtlijn.
Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan het streven naar een op
landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de habitattypen en de
soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
De natuurlijke kenmerken van het Natura2000-gebied, inclusief de samenhang
van de ecologische structuur en functies van de habitattypen en van de soorten
waarvoor het gebied is aangewezen;
De op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de
habitattypen en soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
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Een landelijke kernopgave (sense of urgency *) vanuit Natura 2000 voor het gebied
Gelderse Poort, betreft behoud en ontwikkeling van een tweetal graslandtypen, namelijk
stroomdaigrasland (H6120) en glanshaver- en vossenstaarthooilanden (H6510 A). Verder
is het gebied bekend om en leent zich uitstekend voor rietmoeras en de bijbehorende
moerasvogels, welke tevens de sense of urgency-doelstelling voor het gebied hebben.
Daarnaast zijn ook de jonge verlandingsstadia, zoals Krabbescheervegetaties, aan de
doelen toegevoegd.
Om scenario's op te kunnen stellen voor de Rijnstrangen, zijn door de provincie een
aantal specifieke doelen vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn geselecteerd waarvoor de
Rijnstrangen een grote potentie herbergt en/of waarvoor het gebied al belangrijk is
(Provincie Gelderland, 2008). Deze selectie is startpunt geweest voor deze studie. Enkele
nuanceringen zijn doorgevoerd op grond van inbreng van gebiedsdeskundigheid. Een
volledige lijst met Natura 2000-doelen voor de Gelderse Poort is terug te vinden in bijLige
2.
Hieronder worden de verschillende geselecteerde doelstellingen en randvoorwaarden
voor de doelen nader toegelicht.
* 'Sense of urgency' is een status welke wordt toegekend aan kernopgaven voor Natura
2000-gebieden, welke sterk onder druk staan en waarvoor Nederland (wereldwijd) van
groot tot zeer groot belang is. Deze kernopgaven vergen op landschapsniveau en op
gebiedsniveau een samenhangende aanpak in beheer en inrichting. Een 'sense of
urgency' is aan een kern opga ve toegekend als er voor 2015 mogelijk een onherstelbare
situatie ontstaat. Daarom dienen de doelen van 'sense of urgency' kernopga ven voor
2015 gehaald te zijn. Tijdens de workshop is dit door overheden, beheerders en experts
ook herkend en erkend.

3.2.1

Habitotrichtlijn
H3.t5a Meren met Krabbescheer en fonte,»kruh'en
Kenschets (bron: profieldocument LNV)
Beschrijving: Deze begroeiingen van drijvende en ondergedoken waterplanten komen
voor in matig voedselrijke meren, plassen en andere relatief diepe, vlakvormige
stilstaande wateren. Het water is helder en de vegetatie wordt gevormd door
breedbladige soorten fonteinkruid, Krabbenscheer en/of Groot blaasjeskruid.
Relatief belang binnen Europa: zeer groot.
Het merendeel van de meren en plassen in ons land zijn ontstaan als gevolg van
menselijke activiteiten zoals vervening en bedijking. Desondanks zijn de hierin aanwezige
begroeiingen van internationale betekenis, zowel vanwege hun uitgestrektheid als
vanwege hun representatieve soortensamenstelling. Dit geldt in het bijzonder voor de
waterplantengemeenschappen in de grote laagveenplassen en in de randmeren.
Vegetatietypen
De begroeiingen met grote fonteinkruiden die voorkomen in luwe gedeelten van rivieren,
worden gerekend tot habitattype H3260_B beken en rivieren met waterplanten (grote
fonteinkruiden). Het bestaat uit de volgende associaties: Associatie van Doorgroeid
fonteinkruid, Associatie van Glanzig Fonteinkruid, Associatie van Witte waterlelie en Gele
plomp, Watergentiaanassociatie, Krabbescheer-associatie, Associatie van Groot
blaas jeskruid
Het habitattype meren met Krabbescheer en Fonteinkruiden is een verzameling
vegetatietypen welke vooral tijdens het verlandingsstadium van open wateren voorkomt.
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Zowel de Rijnstrangen als de Groenlanden, gelegen binnen de Gelderse Poort, bevatten
dit verlandingsstadium van open wateren. De abiotisce randvoorwaarden zijn: Zuurgraad
basisch neutraal-a neutraal-b, Vochttoestand diep water, Zoutgehalte zeer zoet,
Voedselrijkdom matig voedselrijk-b.
Voor de Krabbescheer-associatie gaat het in de Rijnstrangen om een aantal snippers
verspreid over het gebied.
Potenties voor deze associatie zijn vooral te vinden in binnendijkse gebieden, waarbij de
waterkwaliteit en waterdiepte toereikend moeten zijn. Deze associatie stelt vooral hoge
eisen aan de nutriëntenrijkdom in het water, die zeker niet te hoog mag zijn. Dit betekent
dat afbraak van organisch materiaal minimaal mag optreden (er vormt zich een
organische, voedselrijke bodem) en dat er ook geen nutriëntenbelasting van buitenaf mag
plaatsvinden (zoals uitspoeling van meststoffen of een te hoge stikstofdepositie). Vooral
het hoge sulfaat- en nitraatgehalte in de Rijnstrangen is een probleem voor dit
habitattype. Het kan daarom niet voorkomen in open water dat wordt beïnvloed door de
Wild en de Rijn. In zijstrangen met minder van deze invloed en meer kwelinvloed zijn deze
typen wel mogelijk. Daarnaast is de associatie niet geschikt voor een situatie met veel
dynamiek.
In een aantal kwelgebieden binnen de Rijnstrangen doet deze associatie het goed, maar
de invloed en kwaliteit van deze kwel is nog onbekend.
De vier minder kritische vegetatietypen binnen dit habitattype kunnen op termijn wel
worden ontwikkeld in het bestaande en te ontwikkelen open water. Hiervoor is nog wel
enige verbetering in de waterkwalteit nodig. In de generieke trend van de waterkwaliteit
zit nog steeds verbetering.

11612OSfroomda1gi-asfand

Kenschets (bron: profieldocument LNV)
Beschrijving: Stroomdaigraslanden zijn soortenrijke, relatief open tot tamelijk gesloten,
grazige begroeiingen op droge, relatief voedselarme, zandige tot zavelige en meestal
kalkhoudende standplaatsen langs de grote en kleinere rivieren. Zij komen voor op
stroomruggen, oeverwallen,rivierduinen en op dijken en soms op erosie-steilrandjes,
terrasranden of langs de winterbedrand.
Relatief belang binnen Europa: zeer groot
De plantengemeenschappen van de stroomdalgraslanden zoals die in ons land
voorkomen, zijn beperkt tot het laagland van Noordwest-Europa (oostelijk tot in de
Baltische Staten). Ze hebben een zwaartepunt in ons land. In andere delen van Europa
hebben droge graslanden langs de rivieren een andere soortensamenstelling.
Stroomdalgraslanden komen als relict voor op de Leuvense dijk (winterdijk) in de
Rijnstrangen, maar hebben grotere oppervlaktes en hogere potenties op zandgronden
(rivierduinen en -ruggen) op plekken elders in de Gelderse Poort.
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6/ans11aver- en vossenstaart/,00//anden

Kenschets (bron: profieldocument LNV)
Beschrijving: Het habitattype betreft soortenrijke, bloemrijke hooilanden op tamelijk
voedselrijke, doorgaans kleihoudende gronden. Deze hooilanden liggen met name in de
uiterwaarden en komgronden van het rivierengebied, in polders met een klei-op-veengrond of op zavelige oeverwallen in beekdalen en op hellingen en droogdalen in het
heuvelland. De begroeiingen van het habitattype komen ook op de kunstmatig
opgebrachte kleihoudende grond van dijken voor. Daar vormen ze linten en Liggen ze
relatief hoog en droog. De lager gelegen hooilanden van dit habitattype worden af en toe
overstroomd. Bermen worden niet tot het habitattypen gerekend, omdat in de Europese
handleiding sprake is van 'meadows'.
De plantengemeenschappen van dit habitattype in ons land worden gerekend tot twee
plantensociologische verbonden. Overeenkomend met deze indeling in verbonden,
worden binnen dit habitattype twee subtypen onderscheiden:
H6510_A Glanshaver- en vossenstaartizooi/anden (glanshaver)

Glanshaverhooiland (verbond Arrheaat/ierion elatioris). Dit type is aanwezig in hoge delen
van de uiterwaarden, op dijken, op oeverwallen langs beken en op hellingen en
droogdalen in het heuvelland.
Glanshaverhooilanden (subtype A) komen wijd verspreid in Europa voor, maar in het
rivierengebied zijn vlakdekkende vormen zeldzaam en juist in Nederland komen deze nog
lokaal voor. Met deze beperking worden met name de vele kilometers bermen met de
Glanshaver-associatie (voorkomend in grote delen van het land) uitgesloten. Dijktaluds
worden hiermee niet uitgesloten voorzover ze als vlak (of als onderdeel van een vlak) op
de topografische kaart 1:25.000 staan (dat is: vanaf 6 meter breed, maar in de praktijk
meestal 20 meter breed). Overigens kunnen bermen wel een belangrijke rol spelen voor
de verspreiding en het,behoud van soorten van habitattype H6510.
H6510 S Glansha ver- en vossenstaarthooi/anden (grote vossenstaart)

Vossen staartgrasland (Afopecurion pratensis). Dit type is aanwezig in lager gelegen
(vaker overstroomde) delen van de uiterwaarden en in polders met een klei-op-veen-dek.
Het omvat ook de graslanden met wilde kievitsbloem en graslanden met weidekervel.
Nederland herbergt binnen dit subtype één van de twee grootste populaties van de wilde
kievitsbloem in Europa (in het Zwarte Water). Om geografische redenen is het grasland
met weidekervel (subtype B) van internationale betekenis: deze begroeiingen vormen een
westelijke voorpost van het areaal.
Relatief belang binnen Europa: zeer groot (subtypen A en B).
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden zijn van oudsher schrale hooilanden en komen
voorin de Rijnstrangen. Type A (Glanshaver) komt vooral voor op armere (zand)gronden,
type B (Grote Vossenstaart) meer op kleigronden. Type B komt veel in het
Rij nstrangengebied voor, maar is niet het door Natura 2000 aangewezen type voor dit
gebied. Type A is dit wel, maar komt echter slechts op twee plekken voor, namelijk ter
hoogte van de Leuvense dijk en bij het Erfkamerlingschap. Het merendeel van het huidig
aanwezige oppervlak aan type A ligt elders in de Gelderse Poort. In het kader van deze
studie is daarom niet expliciet de potentie bepaald voor type A.
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Vogelrichtlijn
A021 Roerdomp
In de Gelderse Poort ligt een opgave van ten minste 20 broedparen Roerdomp. De laatste
15 jaar is het aantal broedparen in de Rijnstrangen erg afgenomen en ligt de laatste jaren
(2002-2007) tussen de 0 en 8 broedparen, met als broedgebied het Bergsche Hoofd en de
Zuidstrang (Majoor et al 3-2008).
De maximale dichtheid van de Roerdomp bedraagt ca. 1 territorium per 10 hectare
moeras (van der Nut 2001). Bauer & Glutz von Blotzheim 1966 komen op 1 territorium per
20 hectare (Schotman & Kwak, 2003). Een geschikt broedgebied voor Roerdompen
bestaat uit een ongemaaide moerasvegetatie van minstens 50 meter breed en een
ouderdom van minstens 3 â 4 jaar, waar periodieke inundatie optreedt of welke
permanent in het water staat (Van der Hut 2001). Bij voorkeur is de waterdiepte ca. 30 cm
in het begin van het broedseizoen, waarbij deze niet te snel moet uitzakken in de loop
van het voorjaar (Beemster et al. 2002). In verband met de broedperiode van de
Roerdomp moet droogval niet eerder dan half juli optreden (med. Nico Beemster).
Wanneer door verruiging en veroudering het riet dicht en gesloten raakt, heeft het zelfs na
peilverhoging geen potentie meer voor de Roerdomp (Beemster 1997). Waterriet volgens
de in 3.2.3 genoemde definitie is voor de Roerdomp dus niet nodig, in tegenstelling tot
Grote Karekiet en in belangrijke mate ook Woudaap.
Naast een geschikt broedgebied hebben Roerdompen ook een geschikt foerageergebied
nodig. Roerdompen foerageren hoofdzakelijk op vissen op de grens van moerasvegetatie
en open water langs beschutte oevers (Beemster 1997, Van der Nut 2001). Hierbij is
minimaal 0,5 tot 1 km geschikte randzone nodig per territorium (Van der Hut 2001). Voor
een gezonde vispopulatie (snoek en ruisvoorn) moet tenminste 10% van het
wateroppervlak van een meer bedekt zijn met vitaal waterriet. Voedselrijker water
betekent meer vis, maar juist in voedselrijker water is de kans op vertroebeling en
ongezonde vispopulaties veel groter bij het gebrek aan helofytenfilters; dit zijn bepaalde
water- en moerasplanten die relatief veel nutriënten opnemen (Schotman & Kwak, 2003).
Aanvullend foerageergebied bestaat uit ruig grasland met veel veldmuizen. Door middel
van zorgvuldig beheer moet voorkomen worden dat de dichtheid van veldmuizen te laag
wordt of de vegetatie te dicht om de muizen te bejagen. Daarnaast jaagt de Roerdomp op
amfibieën, aquatische insecten, andere ongewervelden en kleine watervogels (Van der
Nut 2001).
Broed- en foerageergebied zijn bij voorkeur met elkaar verweven. Omdat Roerdompen op
grote afstand van het nest kunnen foerageren, mag het foerageergebied ook verder weg
liggen. De afstand tot foerageergebieden kan 2 tot 3 km bedragen (Beemster et al. 2002),
Van der Hut 2001).
BEHEER
Eénvormig rietbeheer op grote schaal is nadelig voor de Roerdomp. Er moet altijd een
(relatief beperkt) aandeel overjarig rietland overblijven als broedplaats, liefst op
eilandjes met een minimumomvang van 5000 m 2 . Langs de waterkant moet een kraag
overjarig riet blijven staan om te foerageren (Van der Nut 2001). In moerassen zonder
natuurlijke dynamiek of intensief beheer is met regelmaat krachtig ingrijpen om nieuwe
(riet)verlanding op gang te brengen van levensbelang. (Schotman & Kwak, 2003). Hierbij
valt te denken aan maatregelen als verwijderen van de strooisellaag (met behulp van
water en/of handmatig), gericht baggeren, (opnieuw) aanbrengen van rabatten en gericht
maaien van delen van het riet.

blad 16 van 79

Wateren Klimaat

proiectnr. 184951
9januari 2009,
revisie 07

Optimalisatie natuur- en waterdoelen Rijngtrangen
Provincie Gelderland
Arnhem

oranjewoud

A022 Woudaap

De Woudaap is een kleine reigersoort, nauwelijks groter dan een duif. De vogel leeft
afgezonderd ('solitair'), in dichte moerasvegetaties en voedt zich met kleine waterdieren.
De soort is sinds het midden van de vorige eeuw in Nederland sterk afgenomen doordat
het natuurlijk leefgebied is aangetast door vermesting, (waarschijnlijk) in combinatie met
verminderd doorzicht, en door het gebrek aan natuurlijke peildynamiek. Dit laatste is ook
het geval voor de Rijnstrangen vanaf het moment dat de Rijnstrang in de jaren 70 werd
afgesloten van de Rijn.
In 2002 tot 2007 zijn 0 tot 4 territoria vastgesteld van de Woudaap in de Rijnstrangen bij
het Bergsche Hoofd en in de Zuidstrang (Majoor et al 3-2008). De doelopgave voor de
Gelderse Poort bedraagt 20 paren.
Als leefgebied heeft de Woudaap kleine en grote moerassen (>40 ha) met een afwisseling
van open water, rietkragen, struweel en soms bos. Sleutelfactoren zijn een grote
afwisseling in grenzen tussen water en helofyten (waterriet), veel oevervegetatie, met
name waterriet, ondiep helder water en veel kleine prooien (vis, amfibieën) (Schotmari -.
Kwak, 2003). Brede waterrietzones (meer dan 3 m in dieper dan 20 cm water staand) niel
veel overjarig riet al dan niet vermengd met lisdodde.
Als nestplaats heeft de Woudaap bij voorkeur natte verlandingsstadia (oevervegetatie van
waterriet, Lisdodde, maar ook ruigte). Nest in vegetatie (waterriet) hoofdzakelijk boven
water van gemiddeld 40 cm diep (Schotman & Kwak, 2003).
Foerageren doet de Woudaap vanuit vegetatierijke oevers en vanaf verlandingsvegetaties
als Gele plomp, Waterlelie en Krabbescheer. Een grote grenslengte oever-water met veel
beschutting is cruciaal. Hij foerageert in helder ondiep water en is gebaat bij situaties met
een hoge visproductie (jonge vis) in omstandigheden met helder water. Naast vis bestaat
zijn voedsel uit amfibieën en waterinsecten (Schotman & Kwak, 2003). Aangezien de
Woudaap vanuit het riet jaagt, waar hij zich klimmend verplaatst, heeft deze soort
dikstengelig riet nodig (Schotman en Beemster, mondelinge mededeling tijdens
workshop).
De Woudhip rs )T)U)n(MIUU[ lngenoPg veid.senen uit NedeWinci nUl) duui
klimaatverandering (opwarniing) nemen de kansen voor deze vogel wellicht toe
(Schotman en Beemster, mondelinge mededeling tijdens workshop). In de Rijnstrangen
wordt de Woudaap naar verluid af en toe gezien (mondelinge mededeling W.J. Drok).
A298 Grote Karekiet

De Grote Karekiet broedt in moerassen en oeverzones van wateren met overjarig
waterriet. De minimale waterdiepte aan het begin van het broedseizoen is ongeveer 50
cm, waarbij de nesten boven water worden gebouwd en verlaten worden als het riet droog
valt (Schotman & Kwak, 2003). De broedplaatsen zijn zeer kwetsbaar voor golven van
(recreatieve) boten maar veel minder voor windgolven. De kwetsbaarheid is vooral groot
in het geval van slap riet, door eutrofiëring, veroudering of ophoping van slib en
organische stof. (Schotman et al 2003). De Grote Karekiet begint rond 1 mei te broeden;
deze vogelsoort verlaat het nest als het riet droogvalt (med. W. J. Drok).
Omdat Grote Karekieten in Nederland meestal broeden in smalle stroken waterriet en
behalve hier ook foerageren in daarachter gelegen oudere successiestadia, kan de
dichtheid het best worden uitgedrukt in het aantal territoria per km rietoever (Schotman &
Kwak 2003). In rietkragen is de maximale dichtheid 9 nesten per strekkende kilometer
(vastgesteld in de lJsselde(ta) (Schotman & Kwak 2003). In de noordelijke randmeren was
de dichtheid van Grote karekieten in de beste stukken in de afgelopen jaren 2-4
broedparen per km oever. Gemiddeld was de dichtheid 0,8 broedparen per km oever (van
der Hut et al. 2008). Beemster en Van der Hut adviseren op grond van laatstgenoemd
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onderzoek, om voor Nederland als maximale dichtheid 3 broedparen per km oever aan te
houden.
Uit recent onderzoek in het laatste bolwerk van de Grote Karekiet in de noordelijke
randmeren blijkt dat in oeverzones met minder dan 5 meter waterriet nauwelijks Grote
Karekieten broeden. Pas boven 10 meter waterriet is er sprake van een redelijke dichtheid
(van der Hut et al. 2008). Bij een smalle gordel waterriet is aanwezigheid van
wilgenstruweel en / of ruigte van belang (van der Hut et al. 2008).
Het foerageergebied van de Grote Karekiet bestaat vooral uit waterriet, maar ook
Mattenbies, Kleine Lisdodde, verruigde rietvegetaties, ruigten, struweel en wilgenbroek.
Hij kan hiervoor honderden meters vliegen, maar bij grote afstanden is het broedsucces
wel lager. Nabijheid van bos met predatoren (zoals Havik en Sperwer) werkt nadelig op de
vestiging van de Grote Karekiet. (Schotman et al 2003). Verbossing binnen een afstand
van 500 meter is echter positief volgens recent onderzoek in de Noordelijke Randmeren
(Van der Hut et al. 2008). De Grote Karekiet leeft van onder andere grote insecten en
libellenlarven (Van der Hut et al. 2008, Graveland 1998).
In de Rijnstrangen broedt deze soort alleen nog maar bij het Bergsche Hoofd en de
Zuidstrang (Majoor et al 3-2008). Vroeger kwam deze soort veel meer voor (50 paren in
1991), maar door afname van vitaal waterriet viel deze soort sterk terug in aantal.
De doelpopulatie Grote Karekiet voor de Gelderse Poort is ten minste 40 paren. Van 2002
tot 2007 kwamen er 6 tot 12 paren voor in de Rijnstrangen (Majoor et al 3-2008).

4

BEHEER
De Grote Karekiet broedt in overjarig waterriet, maar tijdig maaien is nodig om een te
dichte structuurvorming met ophoping van oude stengels te voorkomen. Ook loopt de
stevigheid vaak terug (Schotman & Kwak, 2003). Om ophoping van slib en organische
stof te voorkomen is dynamiek in het waterbeheer nodig, of vervangend beheer in de
vorm van maaien en baggeren of uitkrabben.
Aangezien alledrie de hierboven genoemde vogelsoorten rietmoeras als broed- en
foerageergebied overeenkomstig hebben, is in het kader hieronder een beschrijving
gegeven van het huidig en gewenst functioneren van rietmoeras in de Rijnstrangen. Het
aanvullend foerageergebied voor de Roerdomp bestaat uit ruig grasland. Dit wordt gedekt
door de habitattypen 'ruigten en zomen' en de EHS doelstelling botanisch grasland. Door
middel van zorgvuldig beheer moet, omwille van de Roerdompen, voorkomen worden dat
de dichtheid van veldmuizen te laag wordt of de vegetatie te dicht om de muizen te
bejagen.

3.2.3

Rietmoeras
Vanuit Natura 2000 is rietmoeras van belang voor de landelijke kernopgave
moerasvogels. Op dit moment is een oppervlak van ongeveer 60 ha rietmoeras aanwezig.
Een groot deel van dit rietmoeras voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden aan
rietmoeras door Roerdomp, Karekiet en Woudaap. Volgens de huidige plannen voor de
Rijnstrangen zal er nog 120 hectare nieuw rietmoeras worden aangelegd (kernkwaliteiten
EHS Natuurdoeltypenkaart).
Definitie waterriet
Waterriet heeft de volgende kenmerken: dikstengelig (min. 6 mm), lage stengeldichtheid,
kragen van 1,5 m breed, stevig, zeer hoog uitgroeiend (minimale hoogte 2 meter, med.
Olga Clevering), meestal het gehele jaar in het water staand. De bezetting bedraagt
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maximaal 40 stengels kruidachtige planten en maximaal 500 rietstengels per vierkante
meter (Schotman et al 2003). Gezond waterriet heeft hoogstens 50 â 100 stengels per
vierkante meter. Hogere dichtheden duiden op aantasting door bijvoorbeeld vraat. Riet
reageert daarop door meer stengels te maken, die zijn echter vaak dunner en daarmee
ongeschikt voor moerasvogels (med. John Lenssen).
De term waterriet wordt soms ook wel gebruikt om rietland aan te duiden dat het gehele
jaar in het water staat, maar verder niet de bovenstaande uiterlijke kenmerken heeft; dit
duiden we in het vervolg aan als nat rietland'. De term 'rietmoeras gebruiken we voor het
geheel van waterriet en nat rietland.
De doelsoorten Grote Karekiet en Woudaap hebben specifiek dikstengelig waterriet
nodig, de Grote karekiet vooral om in te broeden, de Woudaap waarschijnlijk vooral om in
te foerageren. De Roerdomp broedt in overjarig nat rietland. Doordat de Roerdomp niet
afhankelijk is van waterriet om in te broeden en te foerageren, is de soort minder kritisch
dan Grote Karekiet en Woudaap. Bij onderstaande voorstellen voor rietbeheer is
belangrijk, dat het maaien van het riet op cyclische wijze plaatsvindt, zodat altijd een deel
van het riet overjarig is.
Voor rietmoeras blijkt waterriet één van de belangrijkste elementen, die tegelijk het
lastigst te ontwikkelen en handhaven is.
Bij vitaal waterriet gaat het er om, dat jong riet kan ontstaan en dat de bodem niet zozeer
gereduceerd raakt, dat de wortels zuurstofgebrek krijgen. Het waterriet loopt uit vanaf
half maart en dan met een snelheid van centimeters per dag. Bij het net uitlopen is het
belangrijk dat de uitlopers door het water heen de lucht kunnen bereiken. In die periode
is een hoge waterstand daardoor niet goed (med. Olga Clevering).
Het huidig rietmoeras trekt zich terug. Het heeft last van zogenaamd multiple stress', wat
te zien is aan het riet zelf door vorming van pollen, horsten en plukken en aan de dunne
stengels in plaats van losse dikkere stengels naast elkaar. Deze losse dikkere stengels
zijn van groot belang voor broedende Grote Karekieten en de Woudaap. Er is sprake van
ophoping van organische stof, leidend tot meer zuurstofconsumptie door microorganismen. Dit geeft, samen met een sterk gereduceerde bodem (normaal voor een
kleigebied), zuurstofgebrek in de wortels van het riet. Daarnaast is het water direct
grenzend aan riet op veel plaatsen Vrij diep, terwijl een glooiende oever nodig is zodat
jonge scheuten met de top boven water kunnen groeien (voor voldoende lucht). Waterriet
kan dus floreren in een situatie waar maximaal 50-70 centimeter water staat, met een
glooiende oever en weinig ophoping van organische stof. De oude stengels moeten boven
water steken (med. Olga C(evering).
In natuurlijke situaties is dynamiek nodig voor verwijderen van het organisch materiaal
dat zich tussen het riet ophoopt en op waterbodem in de buurt van het riet. Het gaat
hierbij om een combinatie van stroming en peilverschillen. Deze (water)dynamiek van 50
cm of meer heeft een hoog winterpeil en een laag zomerpeil, waardoor het organisch
materiaal bij hoge peilen afgevoerd wordt en bij droogval afgebroken wordt. Hierdoor
wordt de rietfase verlengd (Schotman & Kwak, 2003). Door stroming alleen kan het
strooisel niet uit het riet verwijderd worden, omdat tussen het riet geen voldoende kracht
overblijft. Een combinatie van hoog peil met stroming en maaien kan een oplossing
bieden voor dit probleem. Daarom wordt als maatregel voorgesteld het kortdurend onder
water zetten van het riet om het organisch materiaal drijvend te krijgen, gevolgd door
afvoer met stroming, om het materiaal te verwijderen. Vooraf afmaaien van het riet is
hierbij waarschijnlijk noodzakelijk, om te voorkomen dat het organisch materiaal tussen
het riet blijft hangen. Het is om verschillende redenen belangrijk dat het peil niet te lang
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hoog staat: voorkomen van zuurstofgebrek in de wortels van het riet, voorkomen van
afbreken van de stengels en voorkomen van opnieuw bezinken van het organisch
materiaal (med. Olga Clevering).
De dynamiek hoog winterpeil, laag (na)zomerpeil geldt voor een gemiddeld jaar.
Daarnaast zijn af en toe lagere peilen nodig om verjonging door kieming en vegetatieve
uitbreiding mogelijk te maken en om afbraak van strooisel in grotere delen van het
rietland toe te staan. Er is dus enige mate van dynamiek nodig binnen een jaar en tussen
jaren (med. John Lenssen).
Machinaal en/of handmatig kan dit organisch materiaal en slib ook verwijderd worden,
maar tussen de stengels is dit moeilijk en het is veel werk. Een andere mogelijkheid is
een groot deel van het verlande waterriet vanuit het water geheel te verwijderen samen
met de opgehoopte strooisellaag. Oplevering met glooiende oever is hierbij van belang.
Aan de landkant wordt het riet niet verwijderd. Vanuit deze natte rietlandstrook kan het
riet het geschoonde open water weer koloniseren. In het gebied werden ook
beheermaatregelen genomen vanaf het land. Ten tijde van de hoge Roerdompstand in de
Rijnstrangen werd gemaaid vanaf land en werkte men met rabatten. Rabatten lijken een
prima foerageergebied voor Roerdompen, aangezien nest en voedsel in dit geval naast
elkaar liggen.
Voor vegetatieve vermeerdering van het riet is droogval in het voorjaar goed (med. Olg
Clevering). Dit is in conflict met de wens voor hogere peilen in het voorjaar voor veilige
broedgelegenheden en het tegengaan van uitloop van wilgen.
Beemster benadrukt het belang van droogval in zomer en het vroege najaar voor de
afbraak van strooisel. De wilg kan niet tegen langdurige overstroming in het voorjaar en
kiemt in mei en begin juni op drooggevallen bodems (med. Willem Jan Drok).
In juli/augustus en vermoedelijk ook later in het seizoen kan het riet zich via
wortelstokken vermeerderen. Kolonisatie van de niet begroeide zone met nieuwe
scheuten zat naar verwachting ook dan plaatsvinden. Vorming van jonge scheuten wordt
onderdrukt bij dichte vegetatie, deze wordt in dat geval bevorderd door afmaaien,
plaggen en schonen (med. Olga Clevering).
De optimale waterdiepte voor waterriet varieert per seizoen. In de winter gaat het erom
dat het riet niet verdrinkt; daarvoor geldt een maximum van 70 cm. In het voorjaar, bij
uitzakkend peil, is een maximale waterdiepte van 50-60 cm nodig vanwege het uitlopen
van jonge scheuten, die zuurstof uit de lucht halen. In de zomer is in principe een wat
Lagere waterstand nodig van maximaal 50 cm. Als minimumwaterdiepte is 10-20
centimeter te beschouwen. In het algemeen geldt, dat waterriet op kleigrond in ondieper
water groeit dan op zandgrond, omdat een kleibodem meer gereduceerd is en daardoor
eerder zuurstofgebrek ontstaat (med. Olga Clevering).
Vraatdruk is in de Rijnstrangen een factor van betekenis bij de realisatie van riet. In het
Erfkamerlingschap vindt enorme ongecontroleerde vraatdruk plaats door grauwe ganzen
en knobbelzwanen (waarneming bij excursie met Olga Clevering, 26-07-2008). Deze
vogels eten graag jong riet en foerageren daarop van ca. half mei tot begin juli (med. Nico
Beemster). De Grauwe Gans komt steeds meer voor in Nederland en overzomert (door
klimaatverandering) ook langer dan vroeger. Knobbelzwanen zijn het hele jaar aanwezig.
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Aanplanten van waterriet lijkt niet nodig waar het gaat om uitbreiding van bestaand
waterriet: spontane vermeerdering heeft de voorkeur en is te verwachten als sprake is van
glooiende oevers en als afscherming tegen vraat gerealiseerd kan worden. Voor nieuw
opgeleverde stukken die niet grenzen aan bestaande rietlanden (bijvoorbeeld
Erfkamerlingschap en Kleine Gelderse Waard) geldt, dat waarschijnlijk nieuwe aanplant
wel nodig is. Een voldoende hoge begindichtheid is daarbij een belangrijk punt van
aandacht (med. John Lenssen).

3.2.4

Overzicht ecologische vereisten
Er blijken veel meningen te bestaan over de ecologische vereisten van de voor de
Rijnstrangen belangrijke soorten, met name over waterriet. Voor dit onderzoek zijn wij
uitgegaan van de onderstaande ecologische vereisten.

Kalender
half maart
1 mei-half juni
mei en begin juni
voorjaar tot half juli
jul/aug/sep
nazomer/herfst
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Eisen vegetatietypen
H3150 Meren met
Krabbescheer en
Fonteinkruiden
Oppervlaktewaterpeil

gehele jaar in het water staand
maximaal 50-70 centimeter water
(wintermaximum 70 cm,
voorjaarsmaximum 50-60 cm,
zomermaximum 50 cm)
minimumwaterdiepte is 10 â 20
centimeter
niet te lang verhoogd peil (vooral
niet in groeiseizoen vanaf maart):
voorkomen zuurstofgebrek in de
wortels, voorkomen afbreken van
stengels en voorkomen van
opnieuw bezinken van het
organisch materiaal

[J

Nutriëntenrijkdom

geen nutriëntenbelasting van
buitenaf (zoals uitspoeling
meststoffen of te hoge
stikstofdepositie)

weinig ophoping van organische
stof (in natuurlijke situaties is
dynamiek nodig voor verwijderen
van het organisch materiaal)

Dynamiek

niet geschikt voor een situatie
met veel dynamiek

(water)dynamiek van 50 cm of
meer met een hoog winterpeil en
een laag zomerpeil (geldt voor
een gemiddeld jaar)
af en toe lagere peilen om
verjonging door kieming en
vegetatieve uitbreiding mogelijk
te maken en om afbraak van
strooisel in grotere delen van het
rietland toe te staan (dynamiek
tussen de jaren is vereist)

Bodem

afbraak van organisch materiaal
mag minimaal optreden (er vormt
zich een organische, voedselrijke
bodem)

bodem niet te zeer gereduceerd
dat wortels zuurstofgebrek
krijgen
waterriet groeit op kleigrond in
ondieper water dan op zandgrond
(een kleibodem is meer
gereduceerd, waardoor eerder
zuurstofgebrek ontstaat)
kragen van 1,5 m breed
glooiende oever gewenst
geen hoge vraatdruk

Overig
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Eisen doetsoorten

Kwantiteit riet

Kwaliteit riet
Oppervlaktewaterpeil

Dynamiek
Fourageergebied

A021 Roerdomp
Algemeen
Beheer
1 terretorium per 10 â 20 ha
Eênvormig rietbeheer op grote
rietmoeras
schaal is nadelig. Altijd een
minimaal 50 m brede rietkragen (relatief beperkt) aandeel
overjarig rietland overhouden als
ongemaaide moerasvegetatie
van ongeveer 3 â 4 jaar oud
riet met periodieke inundatie of
permanent in het water
30 cm in begin broedseizoen,
niet te snel uitzakken in loop
voorjaar
minimaal 0,5 tot 1,0 km geschikte Langs de waterkant dient een
randzone
kraag overjarig riet te blijven
De roerdomp eet hoofdzakelijk
staan om te foerageren
vis: voor een gezonde
vispopulatie (snoek en ruisvoom)
moet tenminste 10% van het
wateroppervlak bedekt is met
vitaal waterriet
Aanvullend foerageergebied
bestaat uit ruig grasland met veel
veldmuizen
Daarnaast jaagt de Roerdomp op
amfibieën, aquatische insecten,
andere ongewervelden en kleine
watervogels
Liefst verweven met
broedgebied, maar afstand tot
foerageergebieden kan 2 tot 3
km bedragen
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A022Woudaap
Kwantiteit riet

Kwaliteit riet
Oppervlaktewaterpeil

Dynamiek
Fourageergebied

Algemeen
Beheer
kleine en grote moerassen (>40
ha) met een afwisseling van open
water, rietkragen, struweel en
soms bos
Brede waterrietzones (meer dan
3 m in dieper dan 20 cm water
staand) met veel overjarig riet al
dan niet vermengd met lisdodde
dikstengelig riet
Nest in vegetatie (waterriet)
hoofdzakelijk boven water van
gemiddeld 40 cm diep
grote afwisseling in grenzen
tussen water en helofyten
(waterriet), veel oevervegetatie
(met name waterriet), ondiep
helder water en veel kleine
prooien (vis, amfibieen,
waterinsecten)
vegetatierijke oevers en
verlandingsvegetaties als Gele
plomp, Waterlelie en
Krabbescheer
grote grenslengte oever-water
met veel beschutting is cruciaal
gebaat bij situaties met een hoge
visproductie (jonge vis) in
omstandigheden met helder
water
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Kwantiteit riet

Kwaliteit riet

Oppervlaktewaterpeil

Dynamiek

Fourageergebied

A298 Grote Karekiet
Algemeen
Beheer
moerassen en oeverzones van
wateren met overjarig waterriet
broedt in smalle stroken waterriet
en erachter gelegen oudere
successiestadia
in rietkragen is de maximale
dichtheid 9 nesten per
strekkende kilometer
(lJsseldelta)
in de beste stukken in de
afgelopen jaren 2-4 broedparen
per km oever en gemiddeld was
de dichtheid 0,8 broedparen per
km oever (Noordelijke
Randmeren)
advies is maximaal 3 broedparen
per km oever aan te houden
10 meter breed waterriet
de kwetsbaarheid van
broedplaatsen is vooral groot in
het geval van slap riet, door
eutrofiëring, veroudering of
ophoping van slib en organische
stof
de minimale waterdiepte aan het
begin van het broedseizoen (rond
1 mei) is ongeveer 50 cm,
waarbij de nesten boven water
worden gebouwd en verlaten
worden als het riet droog valt
de broedplaatsen zijn zeer
kwetsbaar voor golven van boten
(recreatie) maar veel minder voor
windgolven
Waterriet, maar ook Mattenbies,
Kleine Lisdodde, verruigde
netvegetaties, ruigten, struweel
en wilgenbroek
fourageergebied kan op
honderden meters vliegafstand
liggen, maar bij grote afstanden
is het broedsucces lager
Nabijheid van bos met
predatoren (zoals Havik en
Sperwer) werkt nadelig op de
vestiging van de Grote Karekiet
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Kaderrichtlijn Water
Volgens de Kaderrichtlijn Water (K RW) moeten alle wateren in 2015 inde 'goede
ecologische toestand' en de 'goede chemische toestand' verkeren. De KRW vraagt voor
elk waterlichaam concrete ecologische doelen en maatregelpakketten om de ecologische
en chemische doelen te halen. Deze maatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn.
Het waterlichaam de Oude Rijn is door het Waterschap Rijn en Ijssel aangewezen als het
KRW watertype 'langzaam stromend riviertje op zand/klei' (R6). Tijdens de KRWmonitoring (2006) is voorgesteld het gebied te kenmerken als type M5 'ondiep lijnvormig
water, open verbinding met rivier/ geïnundeerd', omdat dit type de meest representatieve
beschrijving zou geven van de huidige situatie in het Rijnstrangengebied. Omdat de Oude
Rijn van oudsher een meestromende geul van de Rijn was, lijkt R6 echter beter aan te
sluiten bij de ontstaansgeschiedenis van het gebied (Witteveen+Bos, 11-2007).

1
•

Het watertype 'langzaam stromend riviertje op zand/klei' (R6) komt vooral op plaatsen
voor met een zwak relief op de hogere zandgronden, met uitlopers in het laagveengebied
en in het rivierengebied. Het betreft hierbij stromend water dat de verbinding vormt
tussen de benedenloop van een beek enerzijds en een grote rivier anderzijds, waarbij er
sprake is van een lage afvoer (waardoor het water langzaam stroomt) en een beperkte
gedempte dynamiek. Zo worden stroomrug-, kom- en overslaggronden gevonden,
waartussen veel oude rivierarmen voorkomen in verschillende stadia van vertanding. Het
merendeel van het afvoerwater is afkomstig van bovenstroomse beken, maar er treedt
ook kwel van diep grondwater op. Het verval is gering in vergelijking met beken en er
vindt hoge afvoer inundatie plaats.
De fysisch-chemische maatlatten die gebruikt worden bij het watertype R6 zijn hieronder
in tabelvorm weergegeven.
Tabel 1
MAATLAT VOOR DE ALGEMENE FYSJSCH-CI*MISÇHE KWALflEITSELEJ,NTEN VAN TYPE Rt

Kwatlleltselement

lndlcator

Eenheid

Zeer goed

Goed

Matig

Ontoereikend

Slecht

Thermische omstandigheden

dagwaarde

't

223

02$

25-27,5

27.5 - 30

u 30

Zuurstofhuishouding

verZadglng

%

70-110

70-120

60-70

50-60

<50

120-130

130-140

<140

Zoutgehalte
Verzuringagsaad

Chlorînileit

mg Cl/P

040

0 150

150- 200

200-250

<250

pH

-

6.5-8.5

5.5-8.5

8.5-9.0

9.0-9.5

<9.5

<5.5

NulriAnten

tolaalP

rngP/i

00.06

00.14

0.14-0.19

0.19-0.42

<0.42

tolaal-N

mgN1

03

04

4-8

8-12

<12

REFERENTIEWAARDEN VOOR oe PARAMETERS VAN NET KWALITEITSELEMENT HYDROLOOISC$ REGIME

Parameter

Eenheid

Laag

Hoog

Stroomsnelheid

m e'

0.2

0,5

1

Afroet

m' i'

0.4

7.4

berekend

t. Voigerm da rypologlo, zoals beschreven doof EIbe,sen er al, (2003).

verantwoording

AOEM Duitse haken (AOEM Consortium.

2002), AOOM Zweedse haken (AOEM Cormorthar. 2002). Poten (natuurlijke rWter1jes A5erra gegevarm)

Bron: STOWA (12-2007), Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen en
maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water.

De status 'sterk veranderd water' en een hoog ecologisch ambitieniveau vormen het
uitgangspunt bij het formuleren van maatregelen. De maatregelen die op dit moment voor
Rijnstrangen in de KRW opgenomen zijn, zijn terug te vinden in bijlage 3.
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EHS
De kernwaarden van de Ecologische Hoofdstructuur in de Riinstrangen kunnen als volgt
beschreven worden:
De combinatie van gedempte rivierdynamiek en kwel zorgen voor unieke natuurwaarden
in de Rijnstrangen. Het is dan ook het belangrijkste rietmoerasgebied van de Gelderse
Poort en omstreken. De geleidelijke overgang van gedempte rivierdynamiek naar kwel
gevoed moeras komt onder andere tot uiting in de aanwezigheid van de zeldzame
waterspitsmuis en bijzonder moerasvogels.
Een kaart met de begrenzing van de EHS is terug te vinden in bijlage 4.
Het gebied met doelstelling EHS-natuur ligt grotendeels tussen de zomerkades. Voor de
rest van de EHS geldt als doel EHS-verweving (afgezien van een stapsteen amfibie). EHSverweving biedt mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer op basis van vrijwilligheid.
Alle nieuwe natuur is dus beoogd tussen de zomerkades. De maatregelen die hiertoe
worden genomen kunnen de omstandigheden in het landbouw en het verweven gebied
wel beïnvloeden.
Essentie van de interpretatie van het natuurgebiedsplan:
• Focus van de EHS-doelen in de Rijnstrangen ligt op moeras en een afgeleide van
moeras, namelijk riet;
• Aangenomen is dat andere onderdelen van het moeras aansluitend aan het
waterriet gerealiseerd kunnen worden;
• De EHS-begrenzing is leidend geweest bij het in beeld brengen van potenties.
Waarbij in eerste instantie de potenties binnen de EHS-natuur onderzocht zijn..

3.5

Onderzoek 'knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen'
Natura 2000 en de KRW stellen naast behoud en ontwikkeling van natuurwaarden ook
eisen aan de waterkwaliteit. Waterschap Rijn en Ijssel en Provincie Gelderland hebben in
dit kader in 2007 een onderzoek laten uitvoeren naar de huidige knelpunten in
waterkwaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat de belasting met nitraat en sulfaat een
bedreiging vormt voor de uitbreiding van Krabbescheer. Nitraat wordt met name
bovenstrooms aangevoerd. Sulfaat wordt vooral via het grondwater aangevoerd. Beide
stoffen zorgen voor de afbraak van organisch materiaal, terwijl Krabbescheer juist groeit
op locaties waar ophoping van organische stof plaatsvindt. Hoge sulfaatgehalten
beperken ook andere water- en oeverplanten en belemmeren daarmee het behalen van de
KRW doelstellingen voor macrofyten.
Er is tevens sprake van incidentele zuurstofproblematiek, waardoor soms vissterfte
optreedt.
Vis en macrofauna blijven achter bij de KRW- doelstellingen vanwege gebrek aan
doorstroming van het voedselrijke water. Voor beide stoffen ligt er vanuit verschillende
doelen een opgave.
Mogelijke oplossingsrichting voor dit probleem is de uitbreiding van Krabbescheer in de
geïsoleerde delen, omdat de nitraatbelasting in deze gebieden veel geringer is dan in de
hoofdgeul of het ontwikkelen van minder gevoelige vegetatietypen binnen dit habitattype.
Het terugdringen van de nitraatbelasting in de hoofdgeul is maar beperkt mogelijk omdat
de bron het Nederlands-Duits achterland is. Met de uitvoering van het GGOR op basis van
het scenario Rietmoeras door Dynamiek' zal het minimumpeil in het groeiseizoen
verhoogd worden. Door deze verhoging kan de invloed van rivierkwel lager worden dan in
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de huidige situatie, maar bij hoge rivierwaterstanden blijft het peilverschil met het
buitenwater dusdanig groot dat de rivierkwel nauwelijks zal afnemen. Vermindering van
de grondwaterkwel in het Erfkamerlingschap is wel te verwachten bil hogere
oppervlaktewaterpeilen in de Oude Rijn. Hierdoor kan de belasting met sulfaat, als die uit
het grondwater komt, verminderen, wat gunstig is. Mogelijk is echter ook de aanvoer van
ijzer vanuit het grondwater lager, wat ongunstig is. Op de belasting met nitraat hebben de
GGOR- maatregelen minder invloed, omdat deze belasting met name wordt bepaald door
aanvoer vanuit het achterland.
Het eens per 3-5 jaar laten uitzakken van het peil leidt tot aërobe condities in het
rietmoeras en vermindert daarmee ophoping van het giftige sulfide en organische zuren
in de wortelzone.
In de Rijnstrangen is tevens sprake van een overschrijding van chemische normen voor
enkele PAKs. De belangrijkste bron voor deze stoffen betreft atmosferische depositie. De
aanpak van dit laatste knelpunt vergt een bovenregionale aanpak. Dit aspect is in het
kader van deze studie niet verder uitgewerkt.

3.6

Reservering als noodberging
De Rijnstrangen zijn aangewezen als retentiebekken. Deze aanwijzing is overgenomen in
het advies van de Commissie Veerman (med. dhr. Havinga - Rijkswaterstaat). Het betreft
een planologische reservering van het gebied voor een lange termijn visie.
Concreet gebruik van de Rijnstrangen voor noodberging zou inhouden, dat eens in de 30
tot 50 jaar het hele gebied tussen de (dan versterkte) winterdijken enkele meters onder
water loopt, met een duur van een aantal weken. Het gaat dan om tijdelijke berging van
enkele honderden miljoenen kuubs water. Dit vergt versterking van dijken, aanleg van
grote regelwerken, boerderijen op terpen en isolatie van woonkernen. Investeringen van
ca. 400 miljoen euro worden voorzien. Bij het laten vollopen zat een debiet in de orde van
500 m3/s binnen gelaten worden. Hoe vaak op termijn het gebied voor hoogwaterberging
gebruikt zou gaan worden, is nog niet te voorzien. Bij regelmatig gebruik zijn veel meer
inrichtingsmaatregelen nodig, dan als alleen sprake is van noodoverloop.
Als het gebied Rijnstrangen ingezet kan worden als retentiebekken, heeft Rijkswaterstaat
meer mogelijkheden om de afvoerverdeling te sturen.
Voor deze studie is het voldoende te benoemen dat deze reservering voor het gebied
bestaat, want deze aanwijzing is niet sturend voor de keuzes in de
instandhoudingsmaatregelen en de ontwikkeling van habitattypen en soorten in de
komende decennia
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Afweging keuze scenario's
Het hoofddoel voor de scenario's is behoud van het verlandingsstadium rietmoeras
binnen het systeem Rijnstrangen met aanwezigheid van gezond waterriet, met daarin
ingepast het habitatdoel "krabbescheerverbond" en de KRW-doelen voor de Oude Rijn
zelf. In het open water van het krabbescheerverbond moet ruimte blijven voor de Zwarte
stern.
Water en natuurbeheer staan in dienst van behoud van het verlandingsstadium
rietmoeras binnen het ecosysteem oude rivierarm.

4.1

Randvoorwaarden en uitgangspunten
De volgende punten zijn aangenomen als kaders voor beide scenario's (uit
Bouwstenennotitie, zie bijlage 1). Vooralsnog wordt er geprobeerd om de doelen binnen
deze kaders gerealiseerd te krijgen. Er is dus geen scenario geformuleerd puur vanuit een
lege kaart, dus zonder rekening te houden met andere functies in het gebied.
Binnen het aandachtsgebied van deze studie (bijlage 4) is en blijft er ruimte voor
landbouw. De begrenzing EHS-natuur is sturend voor de keuze van
natuurontwikkeling. Voor het verbeteren van de natuurkwaliteit kan het zijn, dat er
effecten in EHS-verweven en landbouw gebied optreden. Voor deze effecten worden
mitigerende maatregelen voorzien. Dit kan via kavelruiL en technische maatregelen.
De opgave voor Natura2000 betreft een ontwikkelopgave voor rietmoeras met een
aantal moerasvogelsoorten (vooral Roerdomp, Grote Karekiet en Woudaap).
Aandachtspunt zijn: foerageermogelijkheden voor de moerasvogels en mogelijke
win/win situaties voor kwartelkoning en porseleinhoen in het geval van plas/dras
situaties. Daarnaast is er een ontwikkelopgave voor jonge verlandingsstadia (met
name Krabbescheer); deze vegetaties zijn ook van belang voor de Zwarte Stem. Voor
stroomdalgraslanden geldt een behoudsopgave. Moeras als doel is niet verder
uitgewerkt, omdat de focus in deze studie ligt op de primaire opgaven.
In de stromende delen (met name de Oude Rijn) gaat het om rietmoeras en
moerasvogels, de doelen voor Krabbescheer betreffen stilstaande wateren in de rest
van het gebied.
De focus bij de scenario's ligt op de strangen. Gevolgen voor de stilstaande wateren
in de rest van het gebied (en daarmee de kansen voor Krabbescheer) worden wel
meegenomen in de beschouwing.
Voor het riet is verwijdering van de strooisellaag op gezette tijden noodzakelijk
De hoeveelheden water die maximaal beschikbaar kunnen komen via verdeelwerk
Netterden en gemaal Kandia leveren een onvoldoende doorstroming om het strooisel
uit het riet te verwijderen.
Eventuele waterinlaat via de Spijkse overlaat vindt plaats onder vrij verval.
Kandia blijft als kunstwerk bestaan.
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De hoogte van de winterdijken verandert niet. De zomerdijken zijn eventueel wel
aanpasbaar, qua hoogte en/of locatie.
Het GGOR wordt gerealiseerd (zie 4.2).
Met dynamiek wordt zowel verticale als horizontale dynamiek bedoeld. Verticale
dynamiek betekent variatie in peilen, horizontale dynamiek betreft stroomsnelheden.
Zo min mogelijk peilvakken.
Zo min mogelijk pompen.

4.2

GGOR-peilbesluit en de N2000 opgave
Voor Rij nstrangen is een GGOR-studie uitgevoerd, waarin het peilbeheer is uitgewerkt
voor de GGOR tot 2014. In dit traject is door het algemeen bestuur van het waterschap
gekozen voor het scenario rietmoeras door dynamiek'. Dit scenario waarborgt de
voorgestelde peildynamiek voor de instandhouding van het aanwezige rietmoeras en
Landbouw zoals deze nu aanwezig zijn in het gebied. Maatregelen voor het huidige
rietmoeras zijn een hoger peil in het groeiseizoen, een extra stuw halfweg bij de
Eendepoelsebuitenpolder en droogval eens in de 4 jaar aan het eind van de zomer. Voor
landbouw en bewoning is het maximum peil begrensd voor zowel het zomer- als het
winterhalfjaar. Dit betekent dat het besluit dicht bij de reeds aanwezige functies in het
gebied is gebleven.
Ook al wordt het peilbeheer van het GGOR gerealiseerd, wordt opgemerkt dat het
maximale waterpeil en de stroomsnelheid bij deze piekafvoeren niet voldoende zijn om
afgestorven riet (strooisellaag) af te voeren. Hierdoor blijft, zonder maatregelen,
hoogstwaarschijnlijk verdere verlanding van het rietmoeras optreden in dit scenario. Door
droogvat eens in de 4 jaar treedt er wel mogelijk enige verjonging van het rietmoeras op.
Maatregelen GGOR
Om de voorgestelde grondwatersituatie te bereiken wordt het peilbeheer aangepast en
zijn inrichtingsmaatregelen vereist. Deze zijn hieronder kort samengevat.
Peilbeheer:
• minimumpeil Oude Rijn 10.00m, minimum peil bovenstrooms nieuwe stuw
Eendepoelsebuitenpolder 10.20m, stuw in Erfkamerlingschap blijft op 10.60 m.
•
pieken toegestaan tot 10.40 m. in periode 15 mrt.-1 okt., tot 10.70 m. van 1 okt. 15 mrt.
•

eens per 4 jaar is uitzakken van peil tot 9.00m toegestaan; dit betreft gedeelte
tussen drempel in Eendepoelsebuitenpolder en Kandia

Inrichtingsmaatregelen:
plaatsen van stuw in de Oude Rijn bij de Eendepoelsebuitenpolder (peil ca.
10.20 m); t.b.v. verhoging minimumpeil
ter plaatse van Noordstrang drempel nabij Berghoofdseweg, om 10.00m, als
minimumpeil te garanderen, t.b.v. Rosandse polder en Groote Gelderse Waard
tijdens droogval perioden.
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Resultaten GGOR
Uiteindelijk is het effect van de GGOR verder gekwantificeerd. Hieruit blijkt dat het
gewijzigde peilregime de onderstaande resultaten heeft:
•
in totaal treedt op 46 hectares landbouwgrond een extra structurele vernatting
op. Van deze 46 hectares hebben 33 hectares de toekomstige functie natuur.
• in totaal treedt op 21 hectares landbouwgrond minder droogteschade op.
In het GGOR-rapport is een inschatting opgenomen over de te bereiken situatie in 2014 na
realisatie van het GGOR. Dit is echter een modeluitkomst. De werkelijke resultaten van de
GGOR zullen pas na monitoring in 2013 bekend zijn. Voor het onderzoek wordt uitgegaan
van de modeluitkomst. Naast de bovengenoemde realisatie van het GGOR zijn ook
inspanningen vereist voor de realisatie van de Natura 2000 doelen. Tijdens het GGOR
traject waren de N2000 doelen formeel nog niet bekend. De doelsoorten vanuit Natura
2000 vergen vooral periodieke peitwijzigingen gedurende korte perioden of in bepaalde
seizoenen. Of de mogelijkheden voor peilregulering zoals geformuleerd in het GGORtraject te combineren zijn met de eisen die voortkomen uit de Natura 2000 doelen, is een
vraag die beantwoord moet worden.

4.3

De scenario's benoemd
Op basis van de randvoorwaarden en uitgangspunten vanuit de verschillende
beleidsvelden is geconcludeerd dat het wezenlijke onderscheid in de doelen scenario's
voor de Rijnstrangen ligt in de factor waterdynamiek door stroming en peilfluctuatie. Aan
het onderscheid doorstroming en peilfluctuatie is een tweede onderscheid gekoppeld,
namelijk het type beheer. Onderstaand worden beide factoren toegelicht.
De factor 'doorstroming en peilfiuctaties'
Voor een vitaal rietmoeras, dat geschikt is voor de primaire vogelsoorten in de
Rijnstrangen, is te veel strooisel- en slibophoping negatief. De rietvegetatie wordt
pluksgewijs met dunne stengels, waardoor nestelgelegenheden verminderen. Om dit
proces te vertragen wordt vaak maaibeheer uitgevoerd. Daarnaast bestaat er de
natuurlijke wijze van schoning door (sterke) stroming tijdens overstroming vanuit de
Rij nstrang.
De factor doorstroming heeft directe relatie met de schoning van de strooisellaag. Een
doorstroming van de Rijnstrangen met een hogere snelheid heeft naar verwachting het
gewenste effect van 'schoning' op de strooisellaag, mits hierbij de waterstand voor een
korte periode stijgt totdat het riet geheel onder water staat. Hierdoor gaat het strooisel
drijven en kan vervolgens met stroming en/of wind tot afvoer komen. Dit vraagt om
voldoende aanvoer van water om deze stroming en de tijdelijke peilstijging te
veroorzaken. Vooraf het riet maaien, zodat minder peitstijging nodig is om het riet onder
water te zetten, is geen bezwaar, mits een deel van het riet hoog blijft ten behoeve van de
moerasvogels.
In combinatie met maaibeheer, is een lichte overstroming en enige stroomsnelheid
voldoende om de strooisellaag af te kunnen voeren.
Voor een hoogwatergolf is het nodig om bepaalde gebieden af te sluiten of te
compartimenteren. Hiervoor zijn extra kunstwerken vereist, die slechts laag frequent
nodig zijn (bijv. kades), maar wel goed moeten worden onderhouden. Eventueel kunnen
simpele constructies en tijdelijke maatregelen (bijv. schotbalken, mobiele pompen)
uitkomst bieden.
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Bij het aren toe (eens in de 5 tot 10 jaar) inlaten van een hoogwatergolf gaat het niet om
herstel van de oude situatie, maar om een gedeeltelijke doorspoeling van de Oude Rijn en
aangrenzende gronden tussen de zomerdijken (buitendijks).
Het rietmoeras heeft enige peilfluctuatie nodig, met name af en toe droogval in het juiste
seizoen, voor vermeerdering van het riet. De diepte van de waterlaag waar het waterriet in
staat, is hierbij de bepalende factor, waarbij te veel water leidt tot verdrinking van het riet
(zie ook 3.2.3). Voor de moerasvogels is van belang, dat tijdens hun broedtijd het riet in
het water staat, om predatie te voorkomen. Hierbij gelden minimale waterdieptes, vooral
aan het begin van de broedtijd. Uitzakken van het peil is geen bezwaar, maar stijging van
het waterpeil in de broedperiode moet worden voorkomen (zie ook 3.2.2, med. Gijs
Kurstjens).

Vr

De factor 'beheer'
Voor de factor beheer wordt onderscheid gemaakt tussen 'begeleid natuurlijk beheer' en
halfnatuurlijk beheer'.
Binnen begeleid natuurlijk beheer wordt gekozen voor een actieve, maar beperkte rol van
de mens. In deze typen natuur worden grootschalige processen beïnvloed (gestimuleerd),
wat leidt tot variatie in het landschap. Het menselijk ingrijpen in deze natuur beperkt zich
tot activiteiten die geen of weinig effect hebben op de natuurlijke processen die
voorkomen. In begeleid natuurlijke typen is na de inrichting wel enige vorm van beheer
noodzakelijk om de natuur in stand te kunnen houden. Dit beheer beperkt zich tot het
sturen in de grootschalige maatregelen, wat tegelijk betekent dat lokaal soort- of
vegetatiegericht ingrijpen géén deel van het beheer uitmaakt. Het sturen in grootschalige
maatregelen kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het herstellen van stroming.
Bij halfnatuurlijke natuur staat het kleinschalig bevorderen van specifieke stadia van
vegetaties en de daarvan afhankelijke soorten centraal. Dit leidt tot een
Landschapspatroon dat tot op kleinschalig niveau door de mens wordt bepaald. Inrichting
en beheer worden afgestemd op de gemeenschappelijke eisen van de nagestreefde
soorten, maar desondanks blijft natuurlijke vestiging van planten en dieren ook hier het
uitgangspunt. Voor de meeste halfnatuurlijke typen is een actief beheer nodig.
Maatregelen zijn enerzijds gericht op het beïnvloeden van de abiotische
omstandigheden, zoals graven, ophogen of stuwen van het waterpeil. Anderzijds grijpen
de beheermaatregelen direct in op de natuurlijke successie door maaien, afplaggen en
kappen.
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Uitwerking scenario's
Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven factoren zijn twee scenario's onderscheiden. In
de volgende paragrafen worden de combinatie van de doelen, het te verwachten
eindbeeld en de benodigde maatregelen en ingrepen per scenario nader uitgewerkt.
Behoud van het vertandingsstadium rietmoeras binnen het systeem Rijnstrangen met een
gezond waterriet daarbinnen is het hoofddoel, met daarin ingepast de KRW-doeten voor
de Oude Rijn zelf.
De benodigde condities voor vitaal waterriet zijn weliswaar vrij goed bekend, maar het
terugkrijgen van vitaal waterriet op plekken waar het is verdwenen of in conditie achteruit
is gegaan, is moeilijk. Daarom wordt in elk geval aanbevolen te beginnen met lokale
experimenten met het ontwikkelen van waterriet, waarbij goede monitoring van de
effecten van de maatregelen essentieel is. De voorgestelde maatregelen moeten ook in
dat licht worden gezien. Hierbij moet bedacht worden dat niet al het riet dat 'natte voeten'
heeft waterriet is (dikstengelig, lage stengeLdichtheid, zeer hoog); meestal is alleen de
zone langs het open water echt waterriet. Waterriet is belangrijk voor de Grote Karekiet
en de Woudaap en niet voor de Roerdomp (de Roerdomp heeft genoeg aan nat rietland om
te broeden en nat rietland langs open water om te foerageren).
Binnen de uitwerking van de scenario's worden de habitattypen en habitatsoorten
afzonderlijk beschreven. De voorgestelde habitateisen vanuit een soort zullen altijd
binnen het systeem als geheel een plek en functie krijgen. Ook bij een vergaand
beheerscenario.

5.1

Werkwijze
De potenties die in het gebied aanwezig zijn voor de natuurdoelen zijn met een GISanalyse bepaald. De hierbij gehanteerde uitgangspunten en aannames staan in de
volgende paragraaf beschreven. Uit de potentiekaart zijn hectares voor het waterriet
berekend, van waaruit de inschatting is gemaakt voor de te realiseren aantallen
broedparen moerasvogels.
De maatregelen die volgens de actuele inzichten noodzakelijk zijn om de potenties te
realiseren, zijn voor beide scenario's geformuleerd, redenerend vanuit de uitgangspunten
en randvoorwaarden van de scenario's.

5.2

Uitgangspunten en aannames bij bepalen van de potenties
Potenties voor Rietmoeras zijn uitgewerkt als potenties tot aan de grens van
inundatie, dit is inclusief het bestaande areaal. Dit betekent dus een samenvoeging
van de zone waterriet langs het open water en daar achter nat rietland. Het water dat
dieper is dan 70 cm, is buiten dit areaal gehouden;
Hardhoutooibos is niet aanwezig en niet gewenst, dus niet meegenomen;
Zachthoutooibos is wel aanwezig, maar heeft geen ontwikkelingsdoelstelling in de
Rijnstrangen.
Stroomdatgraslanden zijn alleen als relict aanwezig op winterdijken. Elders in de
Gelders Poort zijn meer potenties, dus is dit habitattype niet meegenomen;
Zwarte stern lift mee met het habitattype van Krabbescheer;
Peilen: de situatie na realisatie van de GGOR (2013) is genomen;
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Benodigde breedte van het waterriet: minimaal 5 meter, optimum is minimaal 10
meter (voor Grote Karekiet); hierbij is voor de Roerdomp mogelijke verstoring een
aandachtspunt;
EHS-begrenzing: potenties zijn alleen binnen het gebied met EHS-functie natuur'
bepaald. (zie kaart bijlage 4)
Bij de berekening is uitgegaan van de huidige hoogteligging volgens AHN.

5.2.1

Potentie waterriet
Randvoorwaarden
•

Waterriet dient het hele jaar (of in elk geval een groot deel van het jaar) in het water te
staan, maximaal 70 cm in de winter, 50 cm in de zomer.

Aannames bij potentiebepaling
• Potentie is bepaald uitgaande van de AHN-gegevens van de bodemhoogte.
•
Waterriet komt alleen voor bij 'natte voeten'; in geval van gerealiseerde GGOR dus bij
een waterstand van 10,0 m/10,20 NAP of lager, dat is respectievelijk beneden/boven
de nog aan te leggen stuw;
• Volgend uit bovenstaande: de zone in en langs oppervlaktewater met bodemhoogtes
tussen 9,3 en 10,0 m NAP is beschouwd als goede potentie voor waterriet. In die
zone staat namelijk water tot maximaal 70 cm. Hierbij is geen rekening gehouden met
lokale verschillen in peil door opstuwing en evenmin met glooiing in de oever.
•
Het gebied dat inundeert bij een peil van 10,4 m NAP, dat af en toe optreedt, biedt
niet zonder meer voldoende potentie voor waterriet. Dit oppervlak is wel berekend,
omdat als mogelijke maatregel gedacht wordt aan verlagen van het maaiveld in deze
gebieden. De potentie is uitgedrukt als range, met als minimum het gebied tussen 9,3
en 10,0 m NAP en als maximum het gebied tussen 9,3 en 10,4 m NAP;
• Het gebied dat inundeert bij een peil tussen 10,4 en 10,7 m NAP is beschouwd als
onvoldoende potentie hebbend, omdat dit slechts af en toe voorkomt, zodat het te
droog wordt geacht voor waterriet;
•
De mogelijkheid tot het creëren van droogval eens per 3-5 jaar is niet als essentieel
beschouwd voor de potentie voor waterriet, dus de potentie is niet beperkt tot de
peilvakken waar (in de beide scenario's) droogval mogelijk is;
•

Mogelijke verschillen tussen de scenario's in de te verwachten kwaliteit van het
waterriet, zijn niet beschouwd;

• Potentie is bepaald ongeacht het waterkarakter (regenwater/grondwater/
oppervlaktewater) en ongeacht de kwaliteit van het water.
• Voor de ontgrondingen met beoogde functie natuur na oplevering die momenteel in
uitvoering zijn of gepland, is aangenomen dat deze voor 30% potentie zullen krijgen
voor waterriet; of dit werkelijk het geval zal zijn hangt af van de opleverhoogte van
deze ontgrondingen; gegevens over deze hoogtes waren tijdens dit onderzoek niet
beschikbaar.
•

De potentie zoals berekend is beschouwd als potentie voor waterriet.

Resultaten
Aan de hand van de eerdere en hierboven genoemde randvoorwaarden en aannames is er
via een GIS-analyse een benadering van de potentie van waterriet gegeven. Voor de
Noordstrang is apart nog een potentieberekening uitgevoerd, aangezien de invulling van
de Noordstrang per scenario kan verschillen.
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Het bodemtype blijkt binnen in het EHS-gebied geen belemmeringen te vormen voor
waterriet.
De AHN werkt met hokken van 5 x 5 meter als eenheid; hierdoor is overal waar sprake is
van potentie, minimaal een strook van 5 m breed beschikbaar en de breedte neemt toe in
stappen van 5 meter.
Hieronder is schematisch voor alle potentiebepalingen het betreffend aantal hectares
gegeven, te beginnen bij het startareaal EHS (natuur).
Tabel 2: Berekende oppervlakte met potenties voor waterriet bil verschillende
oppervlaktewaterpeilen.
Actuele potentie

Actuele plus mogelijke potentie

Volledig

Noordstrang

Erfkamerlingschap

Volledig

areaal EHS
(natuur)

1064
ha

136
ha

46 ha

1064
ha

136
ha

46 ha

potentie
waterriet
strangen

86 ha

4 ha

6 ha

180 ha

17 ha

6 ha

potentie
waterriet
ontgrondingen

38 ha*

n.v.t.

n.v.t.

38 ha*

n.v.t.

n.v.t.

totaal potentie
waterriet

124 ha

4 ha

6 ha

218 ha

17 ha

6 ha

______________

Noordstrang

Erfkamerlingschap

* Genoemde 38 ha betreft de ontgrondingen met functie natuur (na inrichting), zoals die
momenteel op kaart staan. Totaal heeft 128 ha bestemd ontgrondingsterrein een
natuuropleveringsdoel. Aan de hand van de inrichtingsplannen zoals in de Kleine
Gelderse Waard wordt geschat dat voor deze totale 128 ha ongeveer 30% omgevormd kan
worden naar waterriet, oftewel, 38 ha.
De berekende potenties voor waterriet staan op kaart weergegeven in bijlage 5. De
lichtblauwe zone heeft actuele potentie, de groene betreft gebied dat in het scenario niet
vaak genoeg inundeert. Door maatregelen kan deze zone potentie krijgen (zie 6. 2).
De Noordstrang en het Erfkamerlingschap hebben in principe ook potentie voor
Krabbescheer (zie ook 5.22). Omdat Krabbescheer en waterriet verschillend beheer
vergen, moet voor een van beide worden gekozen. Hier is ervoor gekozen deze gebieden
mee te tellen bil de potentie voor Krabbescheer. Voor waterriet geldt dan een actuele
potentie van 124 -4-6=114 ha en een actuele plus mogelijke potentie van 218- 17 -6 =
195 ha, afgerond dus respectievelijk 110 en 200 ha.

5.2.2

Potentie H3150 Meren met Kro bbescheer en Fonteinkruiden (Krabbescheerassociatie)
Randvoorwaarden
Waterdiepte van minimaal 50 cm
Laagdynamisch milieu met (in de huidige situatie) zo goed mogelijke waterkwaliteit;
hierdoor is het beschouwde gebied beperkt tot Noordstrang en Erfkamerlingschap
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Aannames bij potentiebepaling
• Krabbescheer heeft weliswaar organisch materiaal nodig, maar het onderliggend
bodemtype speelt geen rot bij dit habitattype (drijvend);
• Een maximumwaterdiepte is niet beschouwd; deze geldt weliswaar voor
fonteinkruiden, maar de focus lag in deze potentiebepaling op Krabbescheer zelf;
Resultaten
Aan de hand van de eerdere en hierboven genoemde randvoorwaarden en aannames is er
via een GIS-analyse een benadering van de potentie gegeven.
Hieronder is schematisch voor alle potentiebepalingen het betreffend aantal hectares
gegeven, te beginnen bij het startareaal EHS (natuur).
Tabel 3: Berekende oppervlakte met potenties voor Krabbescheer.
In Noordstrang
areaal EHS (natuur)
potentie KRABBESCHEERASSOCIATIE

136,4 ha
7,0 ha

Bij Erfkamerlingschap
46,0 ha
10,3 ha

De berekende potentie voor de krabbescheer associatie binnen het habiattype H3150
Meren met Krabbescheer en Fonteinkruiden staat op kaart weergegeven in bijlage 6.
Als kansen vanuit waterkwaliteit worden meegenomen, beperkt de potentie voor
Krabbescheer zich tot de poelen die geïsoleerd zijn van de Oude Rijn en in extensief
beheerd gebied liggen (enkele ha). In de Noordstrang en het Erfkamerlingschap is naar
verwachting Krabbescheer zelf niet haalbaar, maar wel de minder kritische vegetatietypen
binnen het habitattype Krabbescheer". Opgemerkt is, dat potentie voor habitattype
Krabbescheer in het Erfkamerlingschap vooral het noordelijk deel betreft. Het open water
van de Oude Rijn en aangesloten plassen in de Jezuïetenwaai heeft geen potentie voor
Krabbescheer zelf.

5.3

Scenario 1: Procesmatige benadering
Bij dit scenario is een dynamische omgeving uitgangspunt, waarbij de vegetatie het
resultaat is van een relatief natuurlijke waterdynamiek. Hierbij zat hetzelfde type natuur
niet altijd op dezelfde plek voorkomen, maar kan door verandering van de abiotische
situatie (temperatuurverschillen per jaar, wel of geen doorstroming Rijnstrang per jaar,
sedimentatie, enz.) steeds op de plekken terug komen waar het milieu geschikt is.
Uitgangspunt bij dit scenario is dat er voldoende water aangevoerd kan worden om de
stroming te veroorzaken die nodig is voor schoning van de strooisellaag.
In dit scenario zijn aanpassingen op de GGOR en voorstellen voor functieaanpassing
bespreekbaar, in ieder geval na 2013.
Om het systeem te kunnen realiseren gelden verschillende voorwaarden. Hieronder zijn
de belangrijkste kort opgesomd
- Voldoende stroomsnelheid voor afvoer van de strooisellaag
Voor de ontwikkeling van een gezonde rietvegetatie, is periodieke afvoer van
strooisellaag noodzakelijk. In dit scenario wordt dit gerealiseerd door een combinatie
van maaien en doorspoelen. Door het riet eerst te maaien, kan vervolgens met een
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beperkte peilverhoging (tot 11,20 m NAP) de strooiseltaag worden opgetild en
vervolgens worden afgevoerd met een stroomsnelheid van 1 mis in de hoofdloop. Ten
tijde van hoge rivierwaterstanden kan gebruik worden gemaakt van het
oorspronkelijke inlaatwerk van de Spijkse overlaat. Hiermee kan het gewenste peil en
debiet binnen enkele uren worden bereikt. Afhankelijk van de doorspoeltrajecten is
een debiet vereist variërend van 35 tot 95 m 3 /5 voor de waterloop en de
aangrenzende rietzone. Gezien het aanwezige verhang bij hoge rivierwaterstanden is
dit haalbaar. Als gevolg van verouderingen de sturing (inlaat nu bij N.A.P.+14,00m)
zal de overlaat bij Spijk echter wel aangepast moeten worden.
Voldoende snelle afvoer
Het peil moet in beperkte tijd (1-2 dagen) teruggebracht kunnen worden naar het
streefpeil. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van gemaal Kandia. Uitgaande van
een week is een pompcapaciteit van circa 7 m 3 is vereist om de benodigde 4.500.000
M3
af te voeren. Het gemaal heeft in de huidige situatie een maximale capaciteit van
600 m 3 /min, oftewel 10 m 3 is (mondelinge informatie waterschap). Om afvoer
binnen 1-2 dagen mogelijk te maken, zou de capaciteit van het gemaal vergroot
moeten worden tot ca. 20 m 3 /s. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat het lukt om al
het water via het gemaal af te voeren.
Beperken invloedsgebied hoogwatergolf
Om de invloed van de hoogwatergolf naar het Duitse gebied te beperken, zal de Oude
Rijntak die aansluit aan de Wild tijdens de golf afgesloten moeten kunnen worden. Dit
vereist inrichtingskosten. Ook zullen enkele bestaande gemalen moeten worden
aangepast. Er wordt wel vanuit gegaan dat de golf niet door de Oude Rijn gelaten zal
worden onder omstandigheden die natter zijn dan normaal.

Aannames indicatieve debietberekeningen
De debietberekeningen zijn gedaan onder de volgende aannames:
Het rietmoeras is aan één oever gemaaid en de hoofdloop is volledig vrij van riet;
De gemiddelde breedte van de waterloop is 6 m en van het rietmoeras is 40 m,
waarbij eenzijdig is gemaaid, dus 20 m is doorstroombaar;
Het waterpeil mag stijgen tot maximaal 11,20 m.
Het debiet is berekend voor het kleinste en het grootste profiel
Hieruit volgt dat:
Voor het benodigde debiet geldt een bandbreedte van 35 - 95 m3/s;
Stroomsnelheid in de hoofdloop 1,0 mis en boven het rietmoeras circa 0,3- 0,5 m/s
Bij de opstuwing die in de Oude Rijn ontstaat ten gevolge van de inlaat van de
hoogwatergolf blijft inlaat Vanuit de Rijn onder vrij verval mogelijk.
Kaderricht/ijn water-doel:
langzaam stromend riviertje op zand/klei (R6)
Bevoordeelde EHS en Natura 2000-doelen:
rietmoeras, ruigten en zomen
riet-, struweel- en bosvogels
stromingsminnende vissoorten
Te verwachten eindbeeld
Door flinke herstelmaatregelen aan het bestaande rietmoeras en de ontwikkeling van
nieuwe locaties is na verloop van jaren vitaal waterriet ontstaan van minimaal 5 meter
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breed, Langs beide oevers van de Oude Rijn, voornamelijk in het gedeelte ten westen van
de Aerdtseweg. Een oppervlakte waterriet van 76 ha (86 ha minus 4 ha Noordstrang
minus 6 ha Erfkamerlingschap) is gerealiseerd (zie tabel 2). Als door maatregelen de zone
met mogelijke potentie eveneens geschikt is gemaakt, is een oppervlakte waterriet van
157 ha (180 ha minus 17 ha Noordstrang minus 6 ha Erfkamerlingschap) gerealiseerd.
Daarnaast is 38 ha waterriet gerealiseerd in drie ontgrondingen, waarvoor als einddoel
de functie natuur en water geldt (zie potentiekaart in bijlage 5 en een kaart met alle
ontgrondingen in bijlage 7). De ontgrondingen die dicht bij de hoofdstrangen zijn
gelegen, staan in open verbinding met de hoofdstrang.
Er wordt eens per 3-5 jaar een periode van droogval gecreëerd, ten behoeve van het
uitlopen van nieuwe scheuten en afbraak van strooisel. In eerste instantie wordt de
droogval in september gepland omdat dit naar verwachting landbouwkundig de minste
problemen geeft. Naar verwachting kan het riet zich dan nog vermeerderen via
wortelstokken; daarnaast is deze periode gunstig voor afbraak van strooisel. Door
monitoring wordt vastgesteld of dit voldoende verjonging oplevert.
Voor de afvoer van strooisel wordt eens per 5-10 jaar in de winter een hoogwatergolf
ingelaten. Deze inlaat vindt alleen plaats als de golf voorbijkomt op een moment dat dit
landbouwkundig relatief weinig problemen geeft. Met dit water wordt het riet in hoog
tempo onder water gezet, het strooisel gaat drijven en door de stroming wordt dit naar
gemaal Kandia weggevoerd.
Het inlaten van de hoogwatergolf is onderdeel van cyclisch beheer van het waterriet. Het
terugzetten van de successie gebeurt door maaien (van delen van het riet), aanleg van
rabatten in gedeelten (lijnvormig verwijderen van nat rietland ten behoeve van waterriet)
en baggeren.
Om de habitat van met name de Grote Karekiet veilig te stellen, wordt aanbevolen altijd
een gedeelte van het waterriet op minimaal 2 meter hoogte te laten.
De Oude Rijn stroomt permanent met een snelheid tussen 0.2 en 0.5 mis, door
inpompen/inlaat vanuit de Rijn bij Spijk. Inrichtings- en beheersmaatregelen behorende
bij de KRW-doelstelling worden door het waterschap genomen in de periode tot 2027. De
trend in verbetering van de waterkwaliteit heeft zich doorgezet tot 2027.
De moerasvogels broeden in het riet en foerageren in en langs het water. Doordat de Oude
Rijn functioneert als een langzaam stromend riviertje, vormt de aanwezige vispopulatie
voldoende voedsel voor de vogels. Het water is helder genoeg voor de Woudaap. Doordat
voldoende vis aanwezig is, hoeft geen extra foerageergebied op het land (muizen) veilig
gesteld of ingericht te worden. N.B.: deze condities zijn naar verwachting nog niet allen
gerealiseerd in 2015.
Via het rietherstelplan 2009 is verdere achteruitgang van het waterriet voorkomen,
waardoor voor wat betreft broedgebied invulling is gegeven aan de sense of urgency'
voor het gebied. Foerageergebied voor de moerasvogels kan een knelpunt worden als het
water niet helder genoeg wordt.
Krabbescheer ontwikkelt zich in het Erfkamerlingschap, de Noordstrang en in geïsoleerde
poelen. Hiermee wordt tegelijk leefgebied voor de Zwarte Stern behouden en uitgebreid
op een meer natuurlijke manier (momenteel broedt de Zwarte Stern voornamelijk op
kunstmatige vlotjes bij afwezigheid van Krabbescheer).
De potenties liggen met name aan de noordkant van het gebied, vanwege het daar
beschikbare schone kwelwater. Recente (nog niet gevalideerde) metingen van het
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waterschap duiden echter op problemen met de waterkwaliteit in zowel
Erfkamerlingschap als Noordstrang. Onderzoek naar mogelijke maatregelen lijkt
geboden.
In een deel van de Noordstrang en in de Jezuïetenwaai komt de Zwarte Stern momenteel
voor. Hier is de waterkwaliteit nog steeds ontoereikend voor Krabbescheer, maar de
minder kritische plantensoorten uit de rompgemeenschap komen hiervoor.
Natuurdoelen
Er is 110 ha waterriet beschikbaar, als het gebied met mogelijke potentie door
maatregelen tevens geschikt is gemaakt, 200 ha waterriet en nat rietland. Daarbinnen is
over een lengte van 8.6 km een strook van minimaal 5 m breed vitaal waterriet aanwezig
(over ca. 3 km minimaal 10 meter breed, zie 5.2.1 voor berekening). Deze lengte is de
lengte van de hoofdstrang tussen Kandia en de Aerdtseweg, met de veronderstelling dat
steeds langs één van de oevers waterriet met de voor Grote Karekiet benodigde
kenmerken, aanwezig is. Daarnaast biedt het waterriet in de ontgrondingen (38 ha) naar
verwachting potentie voor Grote Karekiet.
Het waterriet biedt broedgelegenheid voor moerasvogels. Dit betekent op grond van
literatuurwaarden (zie ook 3.2.2) kansen voor:
Roerdomp: 5 tot 11 territoria (broedende vrouwtjes) bij 110 ha waterriet, 10 tot 20
territoria bij 200 ha waterriet. Berekend op grond van in literatuur genoemde range van 1
territorium per 10 tot 20 hectare (zie ook 3.2.2); range betreft lage tot hoge
voedselbeschikbaarheid.
Grote Karekiet: maximaal 25 + X paren, op basis van de lengte beschikbaar waterriet (op
basis van de aanname van maximaal 3 paren per km langs 8.6 km lengte van de Oude Rijn
en Y kilometer waterriet in de ontgrondingen). 10 meter breed is optimaal; aangezien dit
op ca. 3 km realiseerbaar is (vooral in de jezuïetenwaai), zal het genoemde
maximumaantal naar verwachting niet gehaald worden.
Woudaap: hiervoor kan geen uitspraak gedaan worden, vanwege de geringe
aanwezigheid van de soort tegenwoordig in Nederland (in heel Nederland gemiddeld 1020 roepende mannetjes per jaar).
Er is 17 ha. water met het habitattype KRABBESCHEER-ASSOCIATIE Meren met
Krabbescheer en Fonteinkruiden.
Door realisatie van de GGOR geeft de voorjaarsgrondwaterstand in het gehele gebied in
principe potenties voor de habitattypen H3270 (slikkige rivieroevers), H6430 (ruigten en
zomen) en H9IE0 (vochtige alluviale bossen).
Voor H6510 (glanshaver- en vossenstaarthooitanden) is potentie aanwezig, mits extensief
beheer plaatsvindt.

Praktische uitwerking
Het bestaande waterriet dat momenteel in slechte conditie is, vitaliseren door
fysieke ingrepen als baggeren (vlak naast het riet), deels maaien, rabatten
aanleggen, eventueel (delen van) het waterriet dat nu op horsten staat,
verwijderen.
Langs oevers van de Oude Rijn en ontgrondingen een voor waterriet geschikte
glooiing maken.
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Uitgaan van rietuitbreiding via spontane verjonging via nieuwe scheuten. Als
aanvullend wordt gekozen voor riet aanplanten, dit uitvoeren volgens goed
doordacht plan, om slagingskans te maximaliseren. Aandachtspunt hierbij is
langzaam laten uitzakken van het peil in het voorjaar.
Droogval van het waterriet eens per 3-5 jaar realiseren in september;
Doorstroming van grote hoeveelheden water in korte tijd; enkele dagen, ééns
in de 5-10 jaar. Hiervoor de golf gebruiken die twee keer per jaar voorbijkomt
(zie rapport Bergende stroming). Inlaten bij Spijk; bestaande inlaat renoveren.
Voorafgaand aan het inlaten van de hoogwatergolf, dus aan het begin van de
winter in een jaar dat inlaat aan de orde is, het riet (deels) maaien tot net onder
het te verwachten waterniveau, zodat het zover mogelijk onder water komt te
staan als de hoogwatergolf binnen komt.
Permanente stroming van 0.2 - 0.5 m/s in de Oude Rijn realiseren door
regelbare inlaat bij Spijk en terugvoer naar de rivier via Kandia. Een deel van
het jaar zal pompen noodzakelijk zijn, dus het uitgangspunt van inlaten bij
Spijk onder vrij verval is niet haalbaar voor het creëren van permanente
stroming. (Wellicht kan gebruik gemaakt worden van zonne- of windenergie
voor het aandrijven van de pomp.)
Bestaande inlaat renoveren. In het zomerseizoen is pompen noodzakelijk voor
doorspoeling. Netterden heeft te weinig afvoer en het peil in de Rijn is te laag
om onder vrij verval te kunnen aanvoeren. Indien in de zomer gepompt wordt,
kan worden volstaan met een debiet variërend van 1,0 tot 10 m 3 Is om de
gewenste stroomsnelheid van 0,2- 0,5 m/s in respectievelijk de hoofdloop
(breedte ca. 3,0 m) of het gehele natte profiel te behalen (breedte ca 50 m).
Toelichting
Sleutelprocessen bij dit scenario:
•
Hoeveelheid en periode inlaat Spijk, Kandia
• Hoogte en ligging zomerkades
• Stroming in waterlichaam Oude Rijn
Als eenmalige maatregel is het nodig de stuw bij Spijk aan te passen om de mogelijkheid
te creëren voor een grote waterinlaat bij hoog water. Het is ook nodig eventueel gemaal
Kandia aan te passen om de mogelijkheid te creëren voor een grote waterafvoer.
Bij het uitwerken van de maatregelen is aandacht nodig voor mogelijke variatie in breedte
en peil van de overlaat in relatie tot benodigd debiet.
Door inslijting van de Rijn (ca. 2 cm! jaar), maar op gelijke NAP-hoogte blijven van de Oude
Rijnstrang cq. hoger komen te liggen van de Oude Rijnstrang door slib, zal de Oude
Rijnstrang eventueel uitgebaggerd moeten worden om doorstroming van grote
hoeveelheden water te vergemakkelijken.
Effectbeheersing bij veel water is mogelijk door de hoogte en ligging van zomerkades,
herstel van oude ontwateringsvoorzieningen en ophoging van lokale laagten.
De zomerkades hebben volgens tekening een hoogte van 12.5 m NAP, maar tijdens de
veldexcursie is gezien dat lokaal deze kades niet intact zijn. Problemen met lokale
inundatie door inlaat van de hoogwatergolf zouden opgelost kunnen worden door de
zomerkades op die plekken te verleggen.
Een stroomsnelheid van 0,2 -0,5 m/s is niet realiseerbaar door alleen gebruik te maken
van het gebiedseigen water dat vanaf stuw Netterden het gebied in komt. Daarom is een
inlaat van Rijnwater bij Spijk opgenomen als maatregel.
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Voordelen
Geschoonde Rijnstrang dankzij piekafvoer en van strooisel ontdaan riet door
korte maar heftige overstroming.
Geen eutrofiëringsproblemen door doorstroming in de Rijnstrangen.
De strooisellaag zal grotendeels spontaan verwijderd worden door de
periodieke doorspoeling.
Gevolgen voor EHS en Natura 2000 doelen
Het habitattype H91EO_A Vochtige alluviale bossen zal in oppervlakte verminderen ten
gunste van H3270 Slikkige rivieroevers en Rietmoeras en de daaraan gebonden
vogelrichtlijnsoorten.
Effecten 9_p de omgeving
Het inlaten van een hoogwatergolf kan een kortdurende overschrijding van de binnen het
GGOR afgesproken peilen tot gevolg hebben. Een maximum peil van 11.20 m NAP is
berekend; in de GGOR is een maximum van 10.70 m NAP overeengekomen. De hoogte van
de zomerdijken is 12.50 m NAP.
In het rapport Bergende Stroming zijn effecten van het inlaten van verschillende
hoogwatergolven in beeld gebracht. Op grond daarvan is gekozen voor de kleinste
hoogwatergolf, omdat hierbij in principe geen inundatie binnen de zomerkades optreedt.
Omdat lokaal wellicht toch wateroverlast zal ontstaan, bijvoorbeeld doordat op enkele
punten de zomerkades in de praktijk lager zijn, kan lokale verlegging van zomerkades aan
de orde zijn. Daarnaast kan verleggen van zomerkades overwogen worden als laagten
binnen de huidige kades nodig zijn om voldoende hectares voor natuur te creëren. Een
klein gedeelte van de EHS-natuur bevindt zich niet tussen de huidige zomerkades. Om
ook daar ontwikkeling van nieuwe natuur mogelijk te maken kan verleggen van de
zomerkades een goede maatregel zijn, zodat ook dit gedeelte ertussen komt te liggen.
Zie kaarten in bijlage 8 voor de te verwachten waterdiepten, stroomsnelheden, gebied dat
inundeert en inundatieduur. Er is risico op extra grondwateroverlast in de kernen als
gevolg van het inlaten van de hoogwatergolf, maar dit zal van korte duur zijn en is slechts
eens per 5.10 jaar voorzien. Verondersteld is dat bij een duur van enkele dagen en een
goede timing, de effecten verwaarloosbaar zullen zijn. Dit is bevestigd tijdens de
workshop.
Knelpunten/dilernmas/aandachtspunten
Overstroming van de ingesloten delen kan ervoor zorgen dat er een langere tijd
water in de laagten blijft staan. Inundatie-effecten zijn van belang, ook voor het
stilstaand water (poelen) en in relatie tot waterkwaliteit. Achterblijven van slib
(van onbekende kwaliteit) op land dat geïnundeerd is geweest, is een van die
effecten.
•
Om inundaties tussen de zomerdijken (dus in buitendijks gebied) in EHS natuur
te houden, kan verlegging van zomerdijken nodig zijn.
•
Hoeveel vrijheid nemen qua dynamiek, ruimtebeslag en functiewijziging?
Verleggen van zomerdijken?
• Technisch ontwerp afvoer via Kandia
•
Eenmalig hoge kosten voor stuwen e.d. en inrichting.
• Waterkwaliteit in gebieden met potenties voor Krabbescheer
• Stroomgeul verondiepen om langzamer uitzakken van het peil te realiseren t.b.v.
het waterriet? Onder betrokkenen uit het gebied bestaat namelijk de indruk dat
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de huidige stroomgeul drainerend werkt op het grondwater bij laag peil, met
name sinds het baggeren in de jaren tachtig.
Opgemerkt is, dat 35 tot 98 m3/s waarschijnlijk onvoldoende is, omdat een
stroming van minimaal 1 m/s nodig zou zijn.

5.4

Scenario 2: Patroonbeheer
Bij dit scenario zal er één manier van beheren per natuurdoel gekozen worden en zullen
de natuurdoelen voor het gebied op de vestigingslocatie vastliggen. Dit beheer zal er voor
moeten zorgen dat de natuurdoelen in stand worden gehouden. Dit betekent dat er elk
jaar duidelijk is waar men aan toe is en dat men kiest voor een semi-natuurlijke situatie.
De Rijnstrangen en omgeving zal een relatief intensief beheerd gebied worden, waarbij
grote natuurwaarden behaald kunnen worden, die afhankelijk zijn van een specifiek
beheer of gedijen bij een gebrek aan dynamiek.
Eventueel vindt afgraven plaats om de vegetatie dicht bij het grondwater te brengen.
Overstroming en doorstroming van de Rijnstrangen zal in dit scenario niet gebeuren, dus
onderhoud van de Rijnstrangen en de omringende wateren zal in grotere mate moeten
blijven plaatsvinden. Het gewenste beheer (maaien, kappen, plaggen) zal relatief meer
gaan kosten dan bij de procesmatige benadering, waar accent gelegd wordt op natuurlijk
processen als (winter)overstroming en hoge voorjaarspeilen.
In dit scenario is realisatie van de GGOR en handhaving van de huidige landbouwpraktijk
het uitgangspunt.
Kaderric/t///nwaterdoel:
- grote ondiepe kalkrijke plassen (M23)
Bevoordeelde EHS en Natura 2000-doelen:
- Krabbescheervegetatie, zachthoutooibos
- riet-, struweel- en bosvogels
- vissen behorend bij stilstaand water
Te verwachten eindbeeld
Door flinke herstelmaatregelen aan het bestaande rietmoeras en de ontwikkeling van
nieuwe locaties is na verloop van jaren vitaal waterriet ontstaan van minimaal 5 meter
breed, langs beide oevers van de Oude Rijn, voornamelijk in het gedeelte ten westen van
de Aerdtseweg. Een oppervlakte waterriet van 76 ha (86 ha minus 4 ha Noordstrang
minus 6 ha Erfkamerlingschap) is gerealiseerd (zie tabel 2). Als door maatregelen de zone
met mogelijke potentie eveneens geschikt is gemaakt, is een oppervlakte waterriet van
157 ha (180 ha minus 17 ha Noordstrang minus 6 ha Erfkamerlingschap) gerealiseerd.
Daarnaast is 38 ha waterriet gerealiseerd in drie ontgrondingen, waarvoor als einddoel
de functie natuur en water geldt (zie potentiekaart in bijlage 5 en een kaart met alle
ontgrondingen in bijlage 7). De ontgrondingen die dicht bij de hoofdstrangen zijn
gelegen, staan in open verbinding met de hoofdstrang.
Er wordt eens per 3-5 jaar een periode van droogval gecreëerd, ten behoeve van het
uitlopen van nieuwe scheuten en afbraak van strooisel. In eerste instantie wordt de
droogval in september gepland omdat dit naar verwachting landbouwkundig de minste
problemen geeft. Naar verwachting kan het riet zich dan nog vermeerderen via
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wortelstokken; daarnaast is deze periode gunstig voor afbraak van strooisel. Door
monitori ng wordt vastgesteld of dit voldoende verjonging oplevert.
Voor de verwijdering van strooisel wordt eens per 10-20 jaar in de winter handmatig
onderhoud gepleegd vanaf het water. Dit is onderdeel van cyclisch beheer van het
waterriet, in de vorm van terugzetten van de successie. Hier hoort bij maaien en
uitkrabben (van delen van het riet), aanleg van rabatten (door gefaseerd plaggen) en
baggeren. Om de habitat van met name de Grote Karekiet veilig te stellen, wordt
aanbevolen altijd een gedeelte van het riet op minimaal 2 meter hoogte te laten.
De watervoerendheid van de Oude Rijn blijft ongewijzigd, dat wil zeggen dat geen extra
water wordt doorgevoerd om meer stroming te realiseren. De Oude Rijn wordt als M-type
beschouwd, een stilstaand watertype. Sturing op verblijftijd vindt plaats met de aanvoer
via Netterden. Inrichtings- en beheersmaatregelen behorende bij de KRW-doelstelling
worden door het waterschap genomen in de periode tot 2027. De trend in verbetering van
de waterkwaliteit heeft zich doorgezet tot 2027.
De moerasvogels broeden in het riet en foerageren in en langs het water. Door
visstandbeheer (met name wegvangen van bodemwoelende vis), wordt zomogelijk
voldoende helderheid van het water gecreëerd voor met name de Woudaap. Het water
levert in principe voldoende voedsel voor de vogels. Hierdoor hoeft geen extra
foerageergebied op het land veilig gesteld of ontwikkeld te worden. N.B.: deze condities
zijn naar verwachting nog niet allen gerealiseerd in 2015. Dit is een knelpunt bil sense of
urgency.
Krabbescheer ontwikkelt zich in het Erfkamerlingschap, de Noordstrang en in geïsoleerde
poelen. Hiermee wordt tegelijk leefgebied voor de Zwarte Stern gerealiseerd. De potenties
liggen met name aan de noordkant van het gebied, vanwege het daar beschikbare schone
kwelwater. In de zijstrangen van de Jezuïetenwaai komt de Zwarte Stern momenteel voor.
Hier is de waterkwaliteit nog steeds ontoereikend voor Krabbescheer, maar de minder
kritische plantensoorten uit de rompgemeenschap komen hiervoor.
Natuurdoelen
Er is 110 ha waterriet beschikbaar, als het gebied met mogelijke potentie door
maatregelen tevens geschikt is gemaakt, 200 ha waterriet en nat rietland. Daarbinnen is
over een lengte van 8.6 km een strook van minimaal 5 m breed vitaal waterriet aanwezig
(over ca. 3 km minimaal 10 meter breed, zie 5.2.1 voor berekening). Deze lengte is de
lengte van de hoofdstrang tussen Kandia en de Aerdtseweg, met de veronderstelling dat
steeds langs één van de oevers waterriet met de voor Grote Karekiet benodigde
kenmerken, aanwezig is. Daarnaast biedt het waterriet in de ontgrondingen (38 ha) naar
verwachting potentie voor Grote Karekiet.
Het waterriet biedt broedgelegenheid voor moerasvogels. Dit betekent op grond van
literatuurwaarden (zie ook 3.2.2) kansen voor:
Roerdomp: 5 tot 11 territoria (broedende vrouwtjes) bij 110 ha waterriet, 10 tot 20
territoria bij 200 ha waterriet. Berekend op grond van in literatuur genoemde range van 1
territorium per 10 tot 20 hectare (zie ook 3.2.2); range betreft lage tot hoge
voedselbeschikbaarheid.
Grote Karekiet: maximaal 25 + X paren, op basis van de lengte beschikbaar waterriet (op
basis van de aanname van maximaal 3 paren per km langs 8.6 km lengte van de Oude Rijn
en Y kilometer waterriet in de ontgrondingen). 10 meter breed is optimaal; aangezien dit
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op ca. 3 km realiseerbaar is (vooral in de jezui'etenwaai), zal het genoemde
maximumaantal naar verwachting niet gehaald worden.
Woudaap: hiervoor kan geen uitspraak gedaan worden, vanwege de geringe
aanwezigheid van de soort tegenwoordig in Nederland (gemiddeld 10-20 roepende
mannetjes per jaar).
Er is 17 ha. water met de krabbescheer-associatie van het habitattype F13150 Meren met
Krabbescheer en Fonteinkruiden.
Door realisatie van de GGOR geeft de voorjaarsgrondwaterstand in het gehele gebied
potenties voor de beschouwde habitattypen, op plekken waar patroonbeheer plaatsvindt.
Praktische uitwerking
Het bestaande waterriet dat momenteel in slechte conditie is, revitaliseren
door fysieke ingrepen als baggeren (vlak naast het riet), deels maaien,
rabatten aanleggen, eventueel (delen van) het waterriet dat nu op horsten
staat, verwijderen.
Langs oevers van de strangen en ontgrondingen een voor waterriet geschikte
glooiing maken.
C.

Uitgaan van rietuitbreiding via spontane verjonging via nieuwe scheuten. Als
aanvullend wordt gekozen voor riet aanplanten, dit uitvoeren volgens goed
doordacht plan, om slagingskans te maximaliseren. Aandachtspunt hierbij is
langzaam laten uitzakken van het peil in het voorjaar.
Droogval van het waterriet eens per 3-5 jaar realiseren in september;
Cyclisch beheer van het riet uitvoeren eens per 10-20 jaar (maaien, rabatten
schonen, strooisel verwijderen, baggeren).
Waar relevant, maatwerk in lokaal peilbeheer mogelijk maken, om zo de
belangen van zowel natuur als landbouw te bedienen.
Rijnstrang regelmatig geheel baggeren en (zo mogelijk) visstandbeheer
uitvoeren ten behoeve van waterkwaliteit en foerageergebied voor
moerasvogels.
Als dit voor de realisatie van overige natuurdoelen nodig is, aanvullende
maatregelen op het gebied van peilbeheer formuleren.
Vermoedelijk nodig: maatregelen t.b.v. waterkwaliteit

Toelichting
Sleutelprocessen:
maaien, kappen, plaggen, afgraven/ophogen
Relatief intensief beheer van vrijwel alle typen natuur, mcl. verwijderen van strooisel uit
riet via beheer. Vitalisering van het huidige riet is een benodigde maatregel.
Gevolgen voor EHS en Natura 2000 doelen
Het habitattype H9IE0 A Vochtige alluviale bossen zal in oppervlakte verminderen ten
gunste van F13270 Slikkige rivieroevers en Rietmoeras en de daaraan gebonden
vogelrichtlijnsoorten.
Effecten op de omgeving
Effecten anders dan die van invoering van de GGOR worden verwacht, zijn in dit scenario
niet voorzien.
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Çpu rite n/d item ma's/aandachtspunten
Structurele beheerkosten.
•

Risico op eutrofiëringsproblemen in de Rijnstrangen door weinig stroming; helder
water wellicht niet te realiseren; dit belemmert foerageermogelijkheden van met
name Roerdomp en Woudaap

•

Versnelde vertanding Rijnstrangen; versneld kwaliteitsverlies van waterriet en op
termijn zelfs verslechtering van afvoer van oppervlaktewater voor de landbouw
door de verlanding.

• Als maatwerk in lokaal peilbeheer wordt toegepast: hoe robuust is het systeem
en heeft het voldoende flexibiliteit als er veranderingen in landbouwkundig
gebruik optreden?
• Waterkwaliteit in gebieden met potenties voor Krabbescheer
•
•

KRW type R6 is niet mogelijk.
Stroomgeul verondiepen om langzamer uitzakken van het peil te realiseren t.b.v.
het waterriet? Onder betrokkenen uit het gebied bestaat namelijk de indruk dat
de huidige stroomgeul drainerend werkt op het grondwater bij laag peil, met
name sinds het baggeren in de jaren tachtig.

•

Handmatig onderhoud van riet blijkt in andere gebieden problematisch.
Periodiek uitgraven (bijv. elk jaar 5 ha) werkt mogelijk beter (dhr. Schotman,
Alterra, mondelinge mededeling workshop)

• Visstandbeheer wordt door het waterschap weinig kansrijk geacht doordat de
Oude Rijn in open verbinding staat met ander brasemrijk water. De Oude Rijn
hermetisch afsluiten voor vissen is niet mogelijk: vissen kunnen over de stuw
komen en mogelijk ook het gemaal passeren als dit niet maalt.

5.5

Kosten scenario's
In beide scenario's zat eerst herstelbeheer van het riet plaats moeten vinden. Die kosten
zijn gelijk.
In scenario 1 zullen, om het procesbeheer mogelijk te maken, éénmalige
inrichtingskosten nodig zijn voor aanpassing van stuwen/gemalen/verdeelwerken.
In scenario 2 is deze voorinvestering niet nodig, maar zullen de onderhoudskosten hoger
zijn, omdat vaker gemaaid, gekapt en geplagd zal moeten worden.
In scenario 1 wordt de successie van riet naar wilgenbos vertraagd door
winteroverstroming met een ftush.
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Overzicht vergelijking scenario's
In onderstaande matrix staat de praktische betekenis van de beide scenario's naast
elkaar weergegeven.

1

Scenario 1

Sc e nario2

Het bestaande waterriet dat momenteel in slechte conditie is, vitaliseren door fysieke ingrepen
als baggeren (ook vlak naast het riet), deels maaien, rabatten aanleggen, eventueel (delen van)
het waterriet dat nu op horsten staat, verwijderen.
Langs oevers van de strangen en ontgrondingen een voor waterriet geschikte glooiing maken.
Uitgaan van rietuitbreiding via spontane verjonging via nieuwe scheuten. Als aanvullend wordt
gekozen voor riet aanplanten, dit uitvoeren volgens goed doordacht plan, om stagingskans te
maximaliseren. Aandachtspunt hierbij is langzaam laten uitzakken van het peil in het voorjaar.
Droogval van het waterriet eens per 3-5 jaar realiseren in september.
Doorstroming van grote hoeveelheden water
in korte tijd; enkele dagen ééns in de 540
jaar. Hiervoor de golf gebruiken die twee keer
per jaar voorbijkomt.
Inlaten bij Spijk; bestaande inlaat renoveren.
Capaciteit gemaal Kandia verhogen tot ca. 20
m3/s.

Cyclisch beheer van het riet uitvoeren eens

Voorafgaand aan het inlaten van de

Waar relevant, maatwerk in lokaal peilbeheer
mogelijk maken, om zo de belangen van zowel
natuur als landbouw te bedienen.

hoogwatergolf, dus aan het begin van de
winter in een jaar dat inlaat aan de orde is, het
riet deels (aan één oever) maaien tot net onder
het te verwachten waterniveau, zodat het
zover mogelijk onder water komt te staan als
de hoogwatergolf binnen komt.
Permanente stroming van 0.2 0.5 m/s in de
Oude Rijn realiseren door regelbare inlaat bij
Spijk. Bestaande inlaat renoveren. In het
zomerseizoen is pompen noodzakelijk voor
doorspoeling. Netterden heeft te weinig afvoer
en het peil in de Rijn is te laag om onder vrij
verval te kunnen aanvoeren. Indien in de
zomer gepompt wordt, kan worden volstaan
met een debiet variërend van 1,0 tot 10 m3 /s
om de gewenste stroomsnelheid van 0,2- 0,5
m/s in respectievelijk de hoofdloop (breedte
ca. 3,0 m) of het gehele natte profiel te
behalen (breedte ca 50 m).
-

per 10-20 jaar (maaien, rabatten schonen,
strooisel verwijderen, baggeren).

Rijnstrang regelmatig geheel baggeren (wel
ondiep houden) en (zo mogelijk)
visstandbeheer uitvoeren ten behoeve van
waterkwaliteit en foerageergebied voor
moerasvogels.

Als dit voor de realisatie van overige
natuurdoelen nodig is, aanvullende
maatregelen op het gebied van peilbeheer
formuleren.
Vermoedelijk nodig: maatregelen t.b.v.
waterkwaliteit

blad 46 van 79

Water en Klimaat

projectnr. 18951
9januari 2009,
revisie 07

6

6.1

Optimalisatie natuur- en waterdoelen Rijnstrangen
Provincie Gelderland
Arnhem

oranjewoud

Discussie

Workshop
In een workshop met betrokken partijen zijn de conceptresultaten van deze studie
besproken. Een verslag van deze workshop Staat in bijlage 9. Hierin zijn tevens losse
opmerkingen en aandachtspunten opgenomen die tijdens de workshop zijn genoemd. Uit
de workshop kan geconcludeerd worden, dat aanwezigen de urgentie onderschrijven voor
herstelmaatregelen voor het bestaande riet op korte termijn. Daarnaast is actief
meegedacht over de gepresenteerde scenario's.

6.2

Maatregelen voor zone met mogelijke potentie (Maaiveld 10.00-10.40 cm
+NAP)
De zone die op de potentiekaart is aangegeven als 'mogelijke potentie, staat in de
huidige situatie te weinig onder water om mogelijkheden te bieden voor waterriet en/of
nat rietland. Om de opgaven voor de moerasvogels te kunnen behalen, is het ontwikkelen
van deze potentie naar verwachting echter wel nodig, volgens de potentieberekeningen
zoals in het kader van dit onderzoek uitgevoerd:
Zonder deze extra potentie is de verwachting voor Roerdomp 5 tot 11 paren, waarde
opgave 20 is. Voor Grote Karekiet is maximaal 25 paren (vermoedelijk minder) berekend,
aangevuld met mogelijkheden die het waterriet in de ontgrondingen biedt. De opgave van
40 paren zou onder optimale omstandigheden mogelijk gehaald kunnen worden. Hierbij
moet worden aangetekend, dat bij de potentieberekeningen geen rekening is gehouden
met de mogelijkheden voor periodieke droogval. Als die wel worden verdisconteerd,
neemt de potentie aanzienlijk af (zie 6.3). Concluderend is het van belang om
maatregelen te overwegen, om het gebied met 'mogelijke potentie geschikt te maken
voor waterriet en moerasvogels.
Een mogelijkheid is, voldoende natte condities te creëren voor moerasvogels en waterriet
door afgraven van het gehele gebied met mogelijke potentie. Een alternatief is het
vasthouden van het maximum voorjaarspeil van 10,40 m NAP tot half juli, zoals in
paragraaf 3.2.2 als gunstig peilbeheer is aangegeven door de vogeldeskundige. Dit
peilbeheer is een mogelijke oplossing voor de verbetering van rietmoeras- en
moerasvogelomstandigheden. Het vast houden van een hoger waterpeil gedurende het
broedseizoen, terwijl tussentijdse verhogingen voor broedende vogels ongewenst is, is in
de uitvoering een punt van aandacht. Mogelijke schade wordt in het kader van het
beheerplan Natura 2000 besproken (haalbaar/betaalbaar).
Als het voorjaarspeil wordt vastgehouden tot half juli, is het broedseizoen is geweest en
ontkieming van wilgen is voorkomen. Dit hogere peil is tevens gunstig voor de
graslanden. Onderzocht zou moeten worden of vasthouden van dit peil mogelijk is, gezien
de veronderstelde sterk drainerende werking van de stroomgeul die is aangelegd in de
jaren tachtig ten behoeve van snelle afvoer.
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Als het peil van 10,40 m wordt vastgehouden tot half juli en daarna vindt uitzakking
plaats, dan zat naar verwachting voor waterriet een te lange periode van droogvat
optreden in de zone met mogelijke potentie. In dat gevat is alleen een extra areaal nat
rietland te verwachten, wat alleen voor de Roerdomp extra mogelijkheden biedt.
Om ook extrapotentie voor waterriet te creëren, zou het langer vasthouden van het hoge
voorjaarspeil gecombineerd moeten worden met afgraven van de overgangszone naar het
water, zodat voor het waterriet altijd een waterlaag van minimaal 10-20 centimeter
beschikbaar is.

6.3

6.3.1

Discussiepunten bij dit onderzoek

Verkennend karakter
Dit onderzoek betrof een verkennende studie. Hierdoor zijn gegevens over de abiotische
randvoorwaarden, zoals maaiveldhoogtes en waterstanden, in grote lijnen betrokken. Er
is uitgegaan van snel beschikbare basisinformatie, die onvoldoende nauwkeurige data
bevatte. De ecologische vereisten van het waterriet en de moerasvogels blijken echter
relatief nauw te luisteren. Hierdoor is de potentiekaart zoals die onder diverse aannames
voor deze verkenning is gemaakt, onvoldoende gedetailleerd. Hierdoor moeten de
berekende potenties voor waterriet en de daaruit afgeleide te verwachten aantallen
broedparen moerasvogels als indicatief worden beschouwd.
Over de ecologische vereisten van met name waterriet blijkt discussie te bestaan tussen
de deskundigen: dit betreft het vereiste peilbeheer, de mogelijkheden om vermeerdering
te realiseren en de mogelijke manieren van strooiselverwijdering. De noodzaak van
droogvat is nog niet expliciet bediscussieerd.
In het kader van dit onderzoek zijn aannames gedaan voor de ecologische vereisten van
waterriet en de moerasvogels. Ten aanzien van waterbeheer is wel duidelijk:
• voor de vogels moet het riet in de broedperiode nat zijn (minimumdiepte)
• voor het waterriet is de diepte van de waterlaag van belang, met variërende eisen
door het jaar heen
• voor vegetatie en landbouw is het peil in de oude Rijn van belang (in NAP) t.o.v.
hoogte van het maaiveld

6.3.2

Effect van mogelijkheden voor droogval op potentieberekeningen
De vraag of periodieke droogval essentieel is voor vitaal waterriet kon binnen de
afronding van dit onderzoek niet meer bediscussieerd worden. Deze factor is dus een
onzekerheid. Als functie van periodieke droogval is genoemd: vermindering van ophoping
van het giftige sulfide en organische zuren in de wortelzone, enige afbraak van strooisel
en vermeerdering van het waterriet via wortelstokken. Vermeerdering van het waterriet
kan op twee manieren: via jonge scheuten die uitlopen in het voorjaar en via
wortelstokken bij droogval. Vermeerdering via wortelstokken kan ook later in het seizoen
optreden.
Mogelijk kunnen de genoemde functies van periodieke droogval voor het waterriet ook
met behulp van beheer worden opgevangen. In dat geval zou dan ingezet moeten worden
op vegetatieve vermeerdering via jonge scheuten in het voorjaar.
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Bij het schetsen van de beide scenario's is periodieke droogval wel meegenomen als
maatregel, echter nog niet uitgewerkt naar locatie. De mogelijkheden voor het realiseren
van droogval verschillen tussen de scenario's, doordat in de GGOR expliciet is gesteld in
welk gedeelte droogval acceptabel is en doordat de GGOR in scenario 2 een harde
randvoorwaarde is en in scenario 1 niet.
In de potentieberekeningen zijn de mogelijkheden voor het realiseren van periodieke
droogval niet verdisconteerd. Hierdoor wordt voor beide scenario's hetzelfde areaal
berekend. Onderstaande tabel geeft een illustratie van de effecten als droogval wel wordt
meegewogen. Hierbij is verondersteld dat droogval in het traject boven de drempel in het
Erfkamerlingschap niet realistisch is, gezien de grotere waterdiepten daar.
Tabel 4:
Illustratie van potenties waterriet per scenario bij meewegen van mogelijkheden voor
droogval (zone met potentie, inclusief Noordstrang en Erfkamerlingschap):
Traject Kandia
tot stuw
Eendepoelsebuitenpolder
____________________
Scenario 1
Scenario 2
Zonder meenemen
van droogval
(tabel 2)

6.3.3

40 ha/6.2 km
40 ha/6.2 km
40 ha/6.2 km

Stuw
Eendepoelsebuitenpolder
tot drempel Erfkamerlingschap
23 ha/2.4 km

Boven drempel
Erfkamer
lingschap

23 ha/2.4 km

23

Totaal

63 ha/8.6 km
40 ha/6.2 km
86 ha/8.6 km

Maatregelen voor het oostelijk deel van het gebied
Meer potentie voor (water)riet kan mogelijk gecreëerd worden door in het oostelijk deel
een glooiende land-water overgang aan te leggen:
Op dit moment is de ruimte voor riet beperkt tussen het (buitendijkse) grasland
en de waterloop. Het waterriet kan niet opschuiven omdat de oevers te steil zijn.
Via reliëfvolgende ontkleiing kan naar verwachting het areaal aan rietmoeras en
nat grasland worden uitgebreid. De mogelijkheden hiertoe zouden nader
onderzocht moeten worden (met name de diepte van de zandondergrond in
relatie tot de gewenste hoogteligging van het rietland).
Opgemerkt is, dat de stroomgeul in de Oude Rijn in het oostelijk deel dicht tegen
de zomerkade aanligt, waardoor de oever daar te steil is voor waterriet. Tevens is
gemeld dat de stroomgeul diep is gebaggerd. Wellicht is het mogelijk de oever in
dat diepe gedeelte te verflauwen en zo extra potentie voor waterriet te creëren.
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Conclusies en aanbevelingen
Onderstaand staan de conclusies en aanbevelingen uit deze studie opgesomd. Als
hoofdlijn hierin geldt:
De huidige oppervlakte (water)riet in de Rijnstrangen is onvoldoende voor behoud en
uitbreiding van het aantal moerasvogels. Zowel conditie als omvang van het rietareaal
zijn ontoereikend. Opstellen en uitvoeren van een rietherstelplan is dus nodig op korte
termijn.
Er is sprake van onzekerheden in de potentieberekeningen, vanwege het niet eenduidig
zijn van de ecologische vereisten van met name waterriet en vanwege beperkt
beschikbare watersysteeminformatie. Dit heeft geleid tot aanbevelingen voor onder
andere nulmeting en monitoring, wat het op korte termijn uitvoeren van maatregelen niet
hoeft te belemmeren.
Bij opstelling van het Beheerplan Natura 2000 geldt voorts, dat aandacht voor de
redeneerlijn, afpellend vanuit een gekozen referentiesituatie, belangrijk is. Daarnaast is
er behoefte aan duidelijkheid over de manier waarop het behalen van de 'sense of
urgency-doelen wordt beoordeeld.

7.1

Conclusies
Als sense of urgency'-doelen voor de Rijnstrangen gelden de doelen voor de
moerasvogels met het bijbehorend rietmoeras. De doelen voor
stroomdalgraslanden en glanshaver- en vossenstaarthooilanden hebben ook het
predicaat 'sense of urgency' voor het gebied Gelderse Poort. In het kader van
deze studie is verondersteld dat deze doelen voor het overgrote deel buiten de
Rijnstrangen gerealiseerd kunnen worden.
Het is gelukt om twee doelenscenarios te formuleren binnen de gegeven kaders.
Combinatie van elementen uit de verschillende scenario's is mogelijk,
bijvoorbeeld permanente doorstroming van de Oude Rijn toevoegen aan scenario
2. Ook volgordelijkheid is denkbaar, bijvoorbeeld beginnen met scenario 2 en
later alsnog de in scenario 1 voorgestelde inlaat van een hoogwatergolf
toepassen.
Beide scenario's leiden tot onder de gehanteerde aannames tot dezelfde
potenties voor de natuurdoelen, maar verschillen in de wijze van instandhouding.
De huidige oppervlaktes riet zijn onvoldoende, bovendien is het riet in slechte
conditie. Er is dus herstel van het huidige riet nodig en daarnaast uitbreiding van
het areaal, dat eveneens vitaal zal moeten worden en blijven. Dit urgentiebesef
wordt door alle betrokkenen gedeeld.
Voor beide scenario's is aangenomen dat om te beginnen forse ingrepen worden
gedaan om het bestaande riet te herstellen (er is reeds budget beschikbaar voor
50 ha). De maatregelen waarin de scenario's verschillen betreffen de
onderhoudsmaatregelen, niet de herstelmaatregelen. Er is behoefte aan een
rietbeheerplan op korte termijn, waarbij (voorlopige) consensus wordt bereikt
over de ecologische vereisten en inclusief een inschatting in hoeverre
rietmaatregelen bijdragen aan de natuurdoelen met 'sense of urgency'.
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Er is consensus over de noodzaak van snel ingrijpen, met name om de nog
aanwezige paren Grote Karekiet voor het gebied te behouden. Herkolonisatie zal
namelijk zeer moeilijk zijn, gezien de geïsoleerde ligging van de Rijnstrangen.
Hiervoor is om te beginnen op korte termijn rietonderhoud nodig. Daarnaast is
helderheid nodig over wat precies nodig is voor de Grote Karekiet op het gebied
van waterbeheer en of dat realiseerbaar is binnen de GGOR.
Uitvoering van de GGOR is voor de natuurontwikkeling een stap in de goede
richting: het peil in het voorjaar wordt hoger dan in de huidige situatie (per 15
maart, 25 cm hoger)en dat is gunstig voor vrijwel alle natuurdoelen. De GGOR
voorziet niet in langer vasthouden van het peil van 10,40 m NAP in het voorjaar
en ook niet in periodieke droogval van de Oude Rijn oostelijk van de nieuwe stuw
in de Eendepoelsebuitenpolder.
De potentieberekening voor areaal rietmoeras levert onder de gehanteerde
aannames en uitgangspunten voor de potentie bij huidig maaiveld de volgende
kansen voor moerasvogels: 5 tot 11 paren Roerdomp en maximaal 25 paren
Grote Karekiet langs de Oude Rijn (afhankelijk van de breedte van het waterriet)
vermeerderd met een aantal broedparen in de 38 ha te realiseren waterriet in
drie ontgrondingen, afhankelijk van de rietrandlengte. Over het te verwachten
aantal paren Woudaap kan geen uitspraak worden gedaan, gezien het zeer
beperkte voorkomen van deze soort in Nederland. Dit betekent dat de
Natura2000-opgaven voor de Gelderse Poort voor wat betreft Roerdomp (20
paren) niet gerealiseerd kunnen worden en voor Grote Karekiet (40 paren) alleen
onder optimale omstandigheden. De realiseerbaarheid van de opgave voor
Woudaap (20 paren) is ongewis.
Onzeker is nog of de sense of urgency-doelen per se in 2015 gehaald moeten
zijn. Al het mogelijke moet zijn gedaan, maar wat daar precies onder wordt
verstaan is vanuit de Europese Commissie nog niet duidelijk. Het is dus van
belang op korte termijn landelijk aandacht te vragen voor deze onduidelijkheid
en aan te sturen op een snelle uitspraak hieromtrent van de Europese Commissie.
Duidelijk is, dat het niet eenvoudig lijkt om deze doelen in de Rijnstrangen te
realiseren in 2015.
Als de mogelijkheden voor het realiseren van periodieke droogval in de potentie
worden verdisconteerd, worden de berekende potenties aanzienlijk lager, vooral
omdat binnen de GGOR alleen is voorzien in periodieke droogval van het laagst
gelegen peilvak. Het is dus van belang om bij de opstelling van het
rietbeheerplan overeenstemming te bereiken over de noodzaak van periodieke
droogval voor de conditie van het waterriet en voor de vermeerdering.
Gezien de berekende potenties lijken extra maatregelen voor het gebied dat qua
maaiveldligging nu als gebied met mogelijke potentie is gekwalificeerd, nodig.
Geheel afgraven is een mogelijkheid, maar deze maatregel lijkt zeer kostbaar.
Een alternatief is langer vasthouden van het peil van 10,40 m in het voorjaar,
gedurende het broedseizoen. Dit zou meer potentie voor nat rietland opleveren
en daardoor meer mogelijkheden voor de Roerdomp. Deze maatregel zou
waarschijnlijk gecombineerd moeten worden met afgraven van een zone nabij de
waterloop, omdat naar verwachting voor waterriet een (te snel) uitzakkend
voorjaarspeil tot een te lange periode van droogval zou leiden. Langer
vasthouden van het peil van 10,40 m is niet voorzien in het GGOR. Het is dus van
belang om bij de opstelling van het rietbeheerplan de noodzaak van genoemde
extra maatregelen af te wegen en onderbouwd te adviseren over de optimale
invulling.
Als belangrijkste foerageergebied voor de moerasvogels kan het watersysteem
van de Oude Rijn dienen. Verondersteld is dat creëren en in stand houden van
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helder water alleen essentieel is voor de Woudaap. Voor het realiseren van de
genoemde aantallen broedparen, is een goed foerageergebied randvoorwaarde.
Het is dus van belang in het kader van de nulmeting die is voorzien voor 2009,
aandacht te besteden aan de kwaliteit van het foerageergebied en een
inschatting te maken of het voedselaanbod de beoogde verhoging van de
aantallen broedvogels aankan.
12. Het detailniveau van de beschikbare watersysteeminformatie bleek relatief
globaal in relatie tot de specificiteit van de ecologische vereisten. Daarnaast
bleek onder de deskundigen verschil van inzicht te bestaan over de ecologische
vereisten van met name waterriet. Door deze twee factoren blijft de opgestelde
potentiekaart een globaal karakter houden. Hierdoor moeten de berekende
potenties voor waterriet en de daar uit afgeleide te verwachten aantallen
broedparen moerasvogels als indicatief worden beschouwd. Het is derhalve
belangrijk, de nulmeting, die is voorzien in 2009, te benutten om de kwaliteit van
de watersysteeminformatie op het gewenste niveau te brengen.

7.2

Aanbevelingen richting Beheerplan
Behalve de onderstaand genoemde aanbevelingen, zijn tijdens de workshop door diverse
deelnemers aanbevelingen gedaan, die van belang zijn voor het beheerplan Natura 2000
en het toekomstig rietbeheer. Deze aandachtspunten zijn opgenomen in bijlage 9.

7.2.1

Praktische uitwerking op korte termijn en nulmeting
Het is belangrijk snel mogelijk concreet aan het werk te gaan met het riet, ook al is de
nu beschikbare watersysteeminformatie niet uitputtend. Prioriteit ligt derhalve bij het
rietbeheerplan, de nulmeting en monitoring tijdens en na het uitvoeren van
maatregelen.
Aandachtspunten bij het rietbeheerplan zijn: overeenstemming over de noodzaak van
periodieke droogval en het vereiste peilbeheer, een advies over de noodzaak van
extra maatregelen om het gebied met potentie te vergroten en de optimale invulling
van die maatregelen.
Aanbevelingen voor de nulmeting:
inventarisatie van de kwaliteit van het foerageergebied voor de moerasvogets
en een inschatting maken of het huidige voedselaanbod de beoogde
verhoging van de aantallen broedvogels aankan en zo nee, hoe dit kan
worden vergroot.
inventarisatie van alle doelsoorten
inventarisatie van het huidig aanwezige waterriet en nat rietland: locatie en
conditie, met speciale aandacht voor plekken waarde Grote Karekiet
voorkomt
opname van dwarsprofielen van de waterlopen
gedetailleerde inventarisatie van slibdiktes in de waterlopen, met speciale
aandacht voor de oeverzone waar waterriet voorkomt of zich kan ontwikkelen
in kaart brengen van de huidige hydrologische randvoorwaarden; dit vergt
continu-meting van waterstanden en debieten in elk peitvak over een langere
periode (liefst een jaar rond)
ten behoeve van Krabbescheer: grondwaterkwaliteitsmetingen op kansrijke
locaties
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Het kostenaspect verdient nadere uitwerking.
Creëren van nieuw vitaal waterriet is moeilijk en vergt dus zorgvuldig en
weloverwogen te werk gaan. Zoeken naar plekken die reeds vergaand de juiste
condities hebben, is aan te bevelen. De Kleine Gelderse Waard is in dit licht
interessant. Denk hierbij ook aan potenties voor waterriet in oude meanders en te
ontgraven locaties. Afschermen van het jonge riet tegen vraat van Grauwe Gans en
Knobbelzwanen is een aandachtspunt;
De ontgrondingen die nog gaande en in voorbereiding zijn, kunnen verschillend benut
worden. Mogelijk kan hier aanvullende potentie voor (water)riet en daarmee voor
moerasvogels worden gecreëerd. Voordat geïnvesteerd wordt in ontgrondingen is het
van belang dat er duidelijkheid is over het (voorjaars)peil. Er vinden momenteel
ontgrondingen plaats en er zijn een aantal voorzien, dus de actuele situatie verandert
snel;
Beschouw bij nadere uitwerking de aandachtspunten genoemd tijdens en naar
aanleiding van de workshop (zie bijlage 9).

7.2.2

Overige aanbevelingen bij praktische uitwerking
Gezien de specificiteit van de ecologische vereisten is een meer gedetailleerde
potentiekaart nodig, gebaseerd op meer gedetailleerde watersysteeminformatie. Hier
hoort herberekening bij van de te verwachten aantallen broedparen moerasvogels.
Wellicht is dit pas mogelijk na de eerste ervaringen met het rietherstel en de
gegevens uit de integrale nulmeting.
De beste schatting van de maximale dichtheid van moerasbroedvogels in de
Rijnstrangen is waarschijnlijk de maximale dichtheid zoals die er in de beste jaren
(zeventiger jaren) was; wellicht niet overal in dezelfde periode optimaal. Daarom
wordt aanbevolen om de moerasvogelsexperts te vragen de oude
broedvogelgegevens te analyseren, zoals zij reeds hebben gedaan voor de
noordelijke randmeren.
Inlaten van water uit de Rijn ten behoeve van stroming in de Oude Rijn, kan in de
zomer theoretisch tot relevante waterstandsdaling leiden en daarmee tot een
schadepost voor de scheepvaart. Dit is een punt waar Rijkswaterstaat aandacht voor
vraagt. Daarnaast wordt het uit de Rijn ingelaten water via gemaal Kandia uitgelaten
op het Pannerdens Kanaal, terwijl Rijkswaterstaat er de voorkeur aan geeft dat dat
water teruggevoerd wordt naar de Waal. Gezien het in verhouding zeer kleine
inlaatdebiet waar sprake van is (minder dan 10 m31s), is dit punt in deze studie niet
verder beschouwd;
Het positieve effect van het in scenario 2 voorgestelde visstandbeheer (t.b.v. helder
water) wordt sterk betwijfeld, aangezien de Oude Rijn in open verbinding staat met
ander water, waar vandaan herkolonisatie door brasem kan plaats vinden;
Voor experimenten met rietbeheer en een flush zou een goed plan gemaakt moeten
worden. Het is belangrijk hier op korte termijn mee te starten en daar de diverse
deskundigen bij te betrekken. Aandacht voor onderlinge effecten van de
verschillende maatregelen is hierbij van belang. In het gebied rond de jezuïetenwaai
kan in principe op korte termijn, met behulp van inlaat door gemaal Kandia,
geëxperimenteerd worden. De verwachting is uitgesproken dat 1 keer per 10 jaar een
flush voldoende is. Inventarisatie van ervaringen onder natuur- en waterbeheerders
met herstel en ontwikkeling van waterriet is aan te bevelen. Aanbevolen wordt in
genoemd rietbeheerplan de ecologische vereisten voor (water)riet op te nemen,
waarbij feiten goed van meningen worden onderscheiden.
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Inlaat van een hoogwatergolf zoals is voorzien in scenario 1, leidt naar verwachting
tot een terugstuwing richting Duitsland. Om overlast aan Duitse zijde te voorkomen,
is het belangrijk deze golf niet in te laten in periodes dat reeds sprake is van een
extreem natte situatie. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen in welke
omstandigheden een dergelijke inlaat acceptabel is voor de Duitse partners. Ook voor
Nederlands grondgebied geldt dat het inlaten van een hoogwatergolf in een situatie
met waterverzadigde bodem niet gewenst is. Opgemerkt is, dat regelmatig
Rijnstanden voorkomen van 12,50 m NAP en hoger, ook in de zomer. Het zou dus
goed mogelijk zijn om een flush in te laten als de bodem niet waterverzadigd is en er
geen negatieve effecten optreden. Om een hoogwatergolf zoals bedoeld in te kunnen
laten, zou aanpassing van de Oude Rijn nodig zijn. De stuwen zijn hierbij een
aandachtspunt;
In de discussie over hogere peilen is 11 m NAP een kritische grens: daarboven is er
angst voor het ontstaan van grote schades, ook aan de woonkernen. Een kort durende
golf van bijvoorbeeld 2-5 dagen levert naar verwachting geen knelpunten op; Binnen
het GGOR zijn er twee scenario's met 12 m pieken doorgerekend. De effecten naar de
omgeving van deze scenario waren beperkt.
Ga na of KRW op het gebied van grondwater in de beschouwing betrokken moet
worden;
Stem goed af met Duitse partners. Aandachtspunt bij de plannen is het feit dat Duitse
partners voor 40% meebetalen aan de kosten van gemaal Kandia;

7.2.3

Conceptueel
Laat bij aanvang van het proces voor het opstellen van het beheerplan Natura 2000
het nationale beleid in gedachten even los. Vertrekpunt moet zijn wat eigenlijk nodig
is puur voor de natuur, zonder rekening te moeten houden met (verweving met)
andere functies in het gebied. Dus eerst het systeem bekijken en daarna afwegingen
maken. Belangrijk is namelijk dat inzichtelijk wordt waar compromissen zijn
gesloten; Wat nodig is, is een goede beschrijving van een referentie situatie.
Werk aan het helder krijgen van de manier waarop de Europese Commissie het
behalen van de sense of urgency-doelen beoordeelt, bijvoorbeeld door Landelijk aan
te dringen op het benaderen van de Commissie hierover.
De gehanteerde beheerfilosofie bepaalt de maatregelen die acceptabel worden
geacht, deze moet dus duidelijk worden beschreven. Vanuit de filosofie van de
natuur zoveel mogelijk zelf het werk laten doen zou focus moeten liggen op
hydrologische maatregelen (conform het rangordemodet). Dit zou peilverhoging en
stroming betekenen in plaats van maaiveld afgraven. Ook bij voorkeur verbossing
voorkomen door hogere waterstanden, in plaats van door kappen en maaien.
Aandacht voor korte en lange termijn effecten is daarbij van belang, evenals te
verwachten snelheid van het bereiken van de doelen. Belangrijk is namelijk of de
doelen met sense of urgency op tijd behaald kunnen worden. Daarnaast of de
behaalde resultaten qua natuur ook op langere termijn tegen aanvaardbare kosten en
inspanningen behouden kunnen blijven;
Loslaten van de combinatie van landbouw en natuur op gebiedsniveau is (in elk geval
voor sommigen) bespreekbaar, als dat nodig is om de vereiste natuurdoelen te
bereiken;
Benoem welke (natuurlijke) processen je de ruimte wilt geven; de Natura2000 opgave
betreft niet puur het creëren van resultaat in termen van aantallen, maar gaat ook
over het herstel en behoud van het complete ecosysteem. De flush is bijvoorbeeld
niet een puur technische maatregel voor het rietonderhoud, maar zorgt ook voor
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andere processen, zoals erosie en zaadverspreiding. Naast periodieke (winterse)
doorstroming wordt als natuurlijk proces ook aan een langzaam uitzakkend peil in het
voorjaar gedacht.
Maak onderscheid naar maatregelen die gericht zijn op instandhouding van de
huidige natuurwaarden van maatregelen en die gericht zijn op verbetering van de
omstandigheden voor nieuwe natuur. Kijk daarbij wat vanuit de huidige abiotiek
mogelijk is en focus op het gebied tussen de zomerkades (dus het buitendijkse
gebied; hierbij is niet gezegd dat de zomerkades niet verplaatst kunnen worden);
Toets de te verwachten effecten van de scenario's voor het gebied als geheel. Focus
op rietmoeras betekent minder aandacht voor andere natuurdoeltypen. Bekijk waar
het Rijnstrangengebied sterk in is;
Overweeg op korte termijn te beginnen met uitvoering van scenario 2 en later (bijv. na
2013) over te schakelen naar scenario 1 als dit nodig blijkt te zijn. Tijdens de
uitvoering van scenario 2 kan geëxperimenteerd worden met het laten opdrijven en
afvoeren van rietstrooisel door (beperkte) peilvariatie via Kandia. Een dergelijk
experiment vergt goede voorbereiding en overleg over goede planning (niet in een
reeds natte situatie met verzadigde bodem) en hoe om te gaan met eventuele schade;
Aanbevolen wordt de ecologische vereisten via een goede systeembeschrijving en
referentiesituatie in het kader van het beheerplan Natura 2000 definitief te
benoemen.
Aanbevolen wordt in 2013 opnieuw de situatie in het gebied te bezien en niet nu al
richting en maatregelen voor de periode daarna te kiezen.
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Inleiding
Kader van deze notitie

Deze bouwstenennotitie voor uit te werken doelenscenarios is opgesteld op grond van
bestudering van de basisinformatie, onze gesprekken met leden van de
begeleidingsgroep en het veldbezoek.
De bedoeling is, om tijdens het tussenoverleg overeenstemming te bereiken over de
uitgangspunten en kaders bij de scenario's. Als we de beeldspraak hanteren dat we
gezamenlijk een schilderij maken, gaat het nu om de lijst van het schilderij.
Dus de keuzes waar we van uitgaan en wat we wel en niet betrekken in de beschouwing.
In de periode tot aan de workshop in september werkt Oranjewoud vervolgens de
scenario's volgens de vastgestelde kaders en uitgangspunten uit.
Waarin de scenario's verschillen

Om tot twee varianten van een mogelijke mix van de natuur- en waterdoelen te komen,
zijn de volgende stappen aan de orde:
Om welke soorten gaat het en waarom zijn de Rijnstrangen voor die soorten
aangewezen?
Wat is nodig qua omstandigheden om die soorten instand te houden/te
ontwikkelen?
Hoe creëren we die omstandigheden? Dit gaat om de filosofie van beheer.
Punt 1. is beleid, voor punt 2. moeten we kennis ontsluiten. Punt 3. is een keuze.
Op grond van de tot nu toe verkregen informatie hebben wij geconcludeerd dat het
wezenlijke onderscheid voor de doelenscenarios voor de Rijnstrangen ligt in de factor
doorstroming. Door te redeneren vanuit veel of weinig doorstroming hebben wij twee
scenario's gedefinieerd.
Aan het onderscheid veel/weinig doorstroming hebben wij een tweede onderscheid
gekoppeld dat het principe van de werkwijze karakteriseert, respectievelijk: zoveel
mogelijk de natuur zijn gang Laten gaan (procesmatig beheer) of sterk inzetten op beheer
(patroonbeheer).
Kaders, uitgangspunten en aannames

De volgende punten hebben wij aangenomen als kaders voor beide scenario's:
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De functie voor het gebied Rijnstrangen is en blijft verweving van landbouw en
natuur.
De opgave voor Natura2000 betreft een ontwikkelopgave voor rietmoeras met
een aantal moerasvogelsoorten (vooral Roerdomp, Grote Karekiet en Woudaap).
Aandachtspunt zijn: foerageermogelijkheden voor de moerasvogels en mogelijke
win/win situaties voor kwartelkoning en porseleinhoen in het gevat van plas/dras
situaties. Daarnaast is er een ontwikkelopgave voor jonge verlandingsstadia (met
name krabbescheer). Voor stroomdalgraslanden geldt een behoudsopgave.
Kwelmoeras als doel werken we niet uit.
In de strangen gaat het om rietmoeras en moerasvogels, de doelen voor
krabbescheer betreffen stilstaande wateren in de rest van het gebied.
De focus bij de scenario's ligt op de strangen. Gevolgen voor de stilstaande
wateren in de rest van het gebied (en daarmee de kansen voor krabbescheer)
worden wel meegenomen in de beschouwing.
Voor het riet is verwijdering van de strooisellaag opgezette tijden noodzakelijk.
De hoeveelheden water die maximaal beschikbaar kunnen komen via
verdeelwerk Netterden en gemaal Kandia leveren een onvoldoende doorstroming
om het strooisel uit het riet te verwijderen.
Eventuele waterinlaat via de Spijkse overlaat vindt plaats onder vrij verval.
Kandia blijft als kunstwerk bestaan.
De hoogte van de winterdijken verandert niet. De zomerdijken zijn in principe wel
aanpasbaar, qua hoogte en/of locatie.
Realisatie van het GGOR houdt in:
minimumpeil Oude Rijn 10.00m, maximum 10.70m (benedenstrooms
regelbare stuw in Erfkamerlingschap, die op 10.60 m. blijft)
pieken toegestaan tot 10.40 m. in periode 15 mrt.-1 okt., tot 10.70 m.
van l okt. -l5mrt.
plaatsen van regelbare stuw in de Oude Rijn bij de Eendepoelse
buitenpolder (peil ca. 10.20 m); t.b.v. hoog voorjaarspeil
eens per 4 jaar is uitzakken van peil tot 9.00m. toegestaan voor gedeelte
tussen drempel in Eendepoelse buitenpolder en Kandia
ter plaatse van Noordstrang beweegbare drempel nabij Berghoofdseweg,
om 10.00m. als minimumpeil te garanderen, t.b.v. Rosandse polder en
Groote Gelderse Waard
Ter vergelijking:
AGOR: min 9,75+, max 10,70+ (boven drempel min 10,60+)
OGOR: min 10,00+, max 12,00+
Met dynamiek wordt zowel verticale als horizontale dynamiek bedoeld. Verticale
dynamiek betekent variatie in peilen, horizontale dynamiek betreft
stroomsnelheden.
Zo min mogelijk peilvakken.
Zo min mogelijk pompen.

blad 60 van 79

Water en Klimaat

projectnr. 184951
9 januari 2009.
revisie 07

Optimalisatie natuur- en waterdoelen Rijnstrangen
Provincie Gelderland
Arnhem

oranjewoud

Twee scenario's
Zoals reeds vermeld in de inleiding, onderscheiden we twee doelenscenario's qua
doorstroming, gecombineerd met procesmatig beheer resp. patroonbeheer als principe.
Procesmatig beheer levert natuurontwikkeling die begeleid natuurlijk beheer wordt
genoemd, patroonbeheer is een vorm van natuurontwikkeling die wordt aangeduid als
'hatfnatuurlijk beheer'.

Begeleid ofhalfnatuurlijk beheer
Binnen begeleid natuurlijk beheer wordt gekozen voor een actieve, maar beperkte rol
van de mens. In deze typen natuur worden grootschalige processen bern vloed, wat leidt
tot variatie in het landschap. Het menselijk ingrijpen in deze natuur beperkt zich tot
activiteiten die geen of weinig effect hebben op de natuurlijke processen die
voorkomen. In begeleid natuurlijke typen is na de inrichting wel enige vorm van beheer
noodzakelijk om de natuur in stand te kunnen houden. Dit beheer beperkt zich tot het
sturen in de grootschalige maatregelen, wat tegelijk betekent dat lokaal soort- of
vegetatiegericht ingrijpen géén deel van het beheer uitmaakt. Het sturen in
grootschalige maatregelen kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het bepalen van het
aantal grazers voor jaarrond begrazing of het herstellen van stroming.
Bij halfnatuurlijke natuur staat het kleinschalig bevorderen van specifieke stadia van
vegetaties en de daarvan afhankelijke soorten centraal. Dit leidt tot een
landschapspatroon dat tot op kleinschalig niveau door de mens wordt bepaald.
Inrichtingen beheer worden afgestemd op de gemeenschappelijke eisen van de
nagestreefde soorten, maar desondanks blijft natuurlijke vestiging van planten en
dieren ook hier het uitgangspunt. Voor de meeste halfnatuurlljke typen is een actief
beheer nodig. Maatregelen zijn enerzijds gericht op het beinvloeden van de abiotische
omstandigheden, zoals graven, ophogen of stuwen van het waterpeil. Anderzijds
grijpen de beheermaatregelen direct in op de natuurlijke successie door maaien,
afplaggen en kappen.

Onderstaand schetsen wij de basiselementen van de beide scenario's, zoals we die nu
zien.
Per scenario benoemen wij:
• schets combinatie van doelen beargumenteerd
• te verwachten eindbeeld
• schets benodigde maatregelen/ingrepen
•
knelpunten/dilemma's
•
lijstje van nader uit te werken aspecten
Een aantal sowieso nog nader uit te werken aspecten staan na de schets van de
scenario's genoemd, evenals relevante aspecten voor de nulmeting die wij op dit moment
voorzien.
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Scenario 1: Procesmatige benadering
Schets combinatie van doelen beargumenteerd
Bij dit scenario is een dynamische omgeving uitgangspunt, waarbij de vegetatie het
resultaat is van een relatief natuurlijke waterdynamiek. Hierbij zal hetzelfde type natuur
niet altijd op dezelfde plek voorkomen, maar kan door verandering van de abiotische
situatie (temperatuurverschillen per jaar, wel of geen doorstroming Rijnstrang per jaar,
sedimentatie, enz) steeds op de plekken terug komen waar het milieu geschikt is. Er is
sprake van ruimtelijke verweving.
Uitgangspunt bij dit scenario is dat de doorstroming van de Rijnstrangen met een hogere
snelheid ook het gewenste effect van schoning op de strooisellaag heeft en dat er
voldoende water aangevoerd kan worden om deze stroming te veroorzaken. Tegelijk met
dynamisch peitbeheer ontstaat dus schoning. De Rijnstrangen hebben het hete jaar door
een stromend karakter.
Hierbij zal beheer minder geld kosten, maar zal natschade (op lage delen van de
landerijen) vaker op kunnen treden. Daarnaast zullen er inrichtings- en onderhoudskosten
voor de stuwen/gemalen/verdeelwerken bij kunnen komen.
In dit scenario zijn aanpassingen op de GGOR en voorstellen voor functieaanpassing, incl.
andere vormen van landbouw, bespreekbaar.
Kaderrichtlijn water-doel.

- langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand (R5), of
- langzaam stromend riviertje op zand/klei (R6)
Bevoordeelde Natura 2000-doelen: stromingsindicatoren
- rietmoeras, ruigten en zomen en zachthoutooibos
- riet-, struweel- en bosvogels
• stromingsminnende vissoorten

Te verwachten eindbeeld
Doorstroming van grote hoeveelheden water in korte tijd; x dagen ééns in de y jaar.
Geschoonde Rijnstrang dankzij piekafvoer en van strooiset ontdaan riet door korte maar
heftige overstroming.
Geen eutrofiëringsproblemen door doorstroming in de Rijnstrangen.
De stiblaag zal grotendeels spontaan verwijderd worden door de periodieke doorspoeling.
Geleidelijke variatie in het landschap. Mogelijk rivierduinen.
Schets benodigde-maatregelen/ingrepen
Sleutelprocessen:
inlaat Spijk, Kandia, zomerkades (hoogte en locatie), jaarrond begrazing
Stuw bij Spijk aanpassen (mogelijkheid creëren voor een grote waterinlaat bij hoog water)
en gemaal Kandia aanpassen (mogelijkheid creëren voor een grote waterafvoer).
Aandacht voor mogelijke variatie in breedte en peil van de overlaat in relatie tot benodigd
debiet.
Door inslijting van de Rijn, maar op gelijke NAP-hoogte blijven van de Oude Rijnstrang cq
hoger komen te liggen van de Oude Rijnstrang door slib, zal de Oude Rijnstrang eventueel
uitgebaggerd moeten worden om doorstroming van grote hoeveelheden water te
vergemakkelijken.
Effectbeheersing bij veel water: zomerkades, herstel oude ontwateringsvoorzieningen.
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Korte maar heftige overstroming kan schade aan gewassen veroorzaken, dus zal in de
winterperiode bij hoog water plaats moeten vinden.
'

Wat te doen als natuurlijk verval niet lukt bij langdurig hoog Rijnpeil? Pompen?
Overstroming van de ingesloten delen kan ervoor zorgen dat er een langere tijd water in
de laagten blijft staan. Inundatie-effecten zijn van belang, ook voor het stilstaand water
(poelen) en in relatie tot waterkwaliteit.
Hoeveel vrijheid nemen qua dynamiek, ruimtebeslag en functiewijziging?
Andere begrenzing van peilgebieden mogelijk?
Afvoer via Kandia zelfregulerend (bijv. via vaste overlaat) of meer gereguleerd?
Eenmalig hoge kosten voor stuwen e.d. en inrichting.
Lijstje van nader uit te werken apecten
Uitbaggeren vanwege slibvorming/verlanding nodig en in welke orde van grootte?
Effect van kortdurende afvoerpiek? lnvloedsgebied, peilstijging, grondwater,
wegspoelen van soorten, schade aan habitats.
Welke duur van overstroming is gewenst? (1 dag voldoende of meerdere dagen?)
Slib op land? Hoeveel, effecten?
Haalbaarheid KRW-doelen.
Waterkwaliteit belemmerend voor ontwikkelingskansen?
Indicatie van consequenties voor de landbouw.

1

Scenario 2: Patroonbeheer
Schets combinatie van doelen beargumenteerd
Bij dit scenario zal er één manier van beheren per natuurdoel gekozen worden en zullen
de natuurdoelen voor het gebied op de vestigingslocatie vastliggen. Dit beheer zal er voor
moeten zorgen dat de natuurdoelen in stand worden gehouden. Dit betekent dat er elk
jaar duidelijk is waar men aan toe is en dat men kiest voor een semi-natuurlijke situatie.
Er is sprake van ruimtelijke scheiding.
Overstroming en doorstroming van de Rijnstrangen zal niet gebeuren, dus onderhoud van
de Rijnstrangen en de omringende wateren zal moeten blijven plaatsvinden. Het gewenste
beheer (maaien, kappen, plaggen) zal relatief meer gaan kosten dan bij de procesmatige
benadering.
In dit scenario is realisatie van de GGOR en handhaving van de huidige landbouwpraktijk
uitgangspunt.
Kaderrfchtl/jnwaterdoel:
- grote ondiepe kalkrijke plassen (M23)
Bevoordeelde Natura 2000-doelen: verlandingsstadia
- Krabbescheervegetatie, zachthoutooibos en hardhoutooibos
- riet-, struweel- en bosvogels
- (stroomdal)grasland?
Te verwachten eindbeeld
De Rijnstrang en omgeving zal een relatief intensief beheerd gebied worden, waarbij grote
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natuurwaarden behaald kunnen worden, die afhankelijk zijn van een specifiek beheer of
gedijen bij een gebrek aan dynamiek.
Eventueel vindt afgraven plaats om de vegetatie dicht bij het grondwater te brengen.
Afhankelijk van de hoogte van het peil zal er geen wateroverlast zijn vanuit de Rijnstrang,
maar er zullen wel meer peilvakken gemaakt moeten worden om voor elk doel het
gewenste grondwaterpeil te realiseren. Er komen nieuwe peilvakken bij. Het waterbeheer
wordt versnipperd, met ingenieuze systemen om verschillende peilen op korte afstand
van elkaar te realiseren. Er is relatief veel variatie in landschap, met veel overgangen.
Schets benodigde maatrege(enJingren
Sleutelprocessen:
maaien, kappen, plaggen, afgraven/ophogen, stuwen plaatsen
Plaatsen stuwen/dammen voor gewenst grondwaterpeil.
Relatief intensief beheer van vrijwel alle typen natuur, incl. verwijderen van strooiset uit
riet via beheer.
Inzet van uitwateringsvoorzieningen, drainage, onderbemaling.
Vermoedelijk: maatregelen t.b.v. waterkwaliteit
Kunten/di(emma
Structureel hoge beheerkosten.
Veelheid aan peilen realiseerbaar? Vrijwaring landbouw van droogteschade realistisch?
Semi-natuur.
Risico op eutrofiëringsproblemen in de Rijnstrangen door weinig stroming.
Waterkwaliteit wellicht ongeschikt voor Krabbescheer.
Versnelde verlanding Rijnstrangen, dus slechte afvoer van oppervlaktewater voor de
landbouw.
Peilbeheer veel werk en complex.
Voldoende flexibiliteit bij veranderingen in landbouwkundig gebruik?
Ljjstje vamnader uit te werken aspecten
Uitbaggeren vanwege slibvorming nodig en in welke orde van grootte?
Beheerskosten voor rietonderhoud, maaibeheer, houtkap, afplaggen/uitgraven?
Ophogen waterpeil versus uitgraven.
Haalbaarheid KRW-doelen.
Waterkwaliteit belemmerend voor ontwikkelingskansen?
Wie gaat wat beheren?

Nader uit te werken:
Nadere duidelijkheid over de nu aanwezige habitattypen.
Wat hebben de beoogde moerasvogelsoorten precies nodig qua habitat? Dus qua
broedplaats, bescherming tegen predatoren en foerageermogelijkheid. Deze
factoren ook zoveel mogelijk kwantitatief uitgedrukt (aantal has riet bijv.)
Welke omstandigheden zijn precies nodig voor de vereiste kwaliteit(en) aan
rietmoeras?
Hoe omgaan met successie? Wat is gewenst/noodzakelijk?
T.a.v. GGOR: nadere onderbouwing van de stellingen, aannames en keuzes.
Grondwatermodel?
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N.B.: Overblijvende onzekerheden en onderzoeksvragen kunnen meegegeven worden
voor het Beheerplan Natura 2000.
Belangrijk voor nulmeting:
Verdeelwerk Netterden: waterkwantiteit en waterkwaliteit
Grondwater: gehalten sulfaat, nitraat en ijzer, mcl. lokale variatie.
In de strangen: stroomsnelheid (jaarrond)
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Habitattypen
H31 50 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
H3270 Slikkige rivieroevers
H6120 Stroomdagraslanden
H6430A Ruigten en zomen
H6430_C Ruigten en zomen
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H9IE0 A Vochtige alluviale bossen
F191F0 Droge hardhoutooibossen
Habitatrichttijnsoorten
F11014 Nauwe korfslak
F11095 Zeeprik
H1099 Rivierprik
F11102 E(ft
F11106 Zalm
F11134 Bittervoorn
F11145 Grote modderkruiper
F11149 Kleine modderkruiper
F11163 Rivierdonderpad
F11166 Kamsalamander
F11318 Meervleermuis
F11337 Bever
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Vogelrichttijnsoorten
A005 Fuut- n
A017 Aalscholver- b,n
A021 Roerdomp - b
A037 Kleine zwaan - n
A038 Wilde zwaan - n
A041 Kolgans - n
A043 Grauwe gans - n
A050 Smient - n
A051 Krakeend - n
A052 Wintertaling - n
A054 Pijlstaart - n
A056 Slobeend - n
A059 Tafeleend - n
A068 Nonnetje - n
A119 Porseleinhoen - b
A122 Kwartelkoning - b
A125 Meerkoet - n
A142 Kievit - n
Al 56 Grutto - n
A160 Wulp - n
A197 Zwarte stem - b
A229 Ijsvogel- b
A272 Blauwborst- b
A298 Grote karekiet - b
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
A004 Dodaars - b 6
A022 Woudaap - b 6
A249 Oeverzwaluw - b 6
Voorstel voor verwijderen uit database:
A004 Dodaars - n 24
A039 Toendrarietgans - n 24
A094 Visarend - n 22
A103 Slechtvalk - n 23
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Bijlage 3 - Maatregelen KRW waterlichaam 'Oude Rijn'
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Bijlage 4 - Begrenzing EHS, zomerdijken en ontgrondingen
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Bijlage 5
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BijLage 6 - Potenties H3150 Meren met Krabbenscheer en
Fonteinkruiden

blad 72 van 79

Water en Klimaat

-

1

\_•

Q
'4)

el

1

L

•

/

c
o
'4-

0

-

o2

0 D

2

j222

0

D\fl'Ç

-

-

1

-

»ç

•

,. Ç&ui•

\
•
/

/

S

•

•.

S

Ç
-

—:--

Tfr-+

l'

2

?i

fqJ

Jq)
kr-

cJ

'

projectnr. 184951
9 januari 2009.
revisie 07

Optimalisatie natuur- en waterdoelen Rijnstrangen
Provincie Gelderland
Arnhem

Bijlage 7 Ontgrondingen in het Rijnstrangengebied
-
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Bijlage 8- Kaarten uit het rapport 'Bergende Stroming' (SBB,
2005)
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theoretisch conflicterend zijn met de scheepvaart, maar dit wordt in de praktijk niet
verwacht gezien de verhoudingen in afvoer.
20. Specifiek ten aanzien van beheersmaatregelen zijn de volgende aandachtspunten
genoemd:
Genoemd is rietmoeras eerst afmaaien, dan water opzetten en met de nodige
stroming het water met strooisel uit laten stromen. Om dit te realiseren heb je nodig:
Een waterstand van 9,25 of lager om goed te kunnen maaien vanaf
land (proeven gedaan), dus je hebt laag water nodig met een
hoogwatergolf in het verschiet in de luiste periode (winter i.v.m.
afsterven van de vegetatie); dit vraagt goede afstemming met het
waterschap op een moment dat deze samen komen.
Soms kan (eenmalig) branden als maatregel in deze situatie mogelijk
beter zijn. De diepte van het afbranden is immers in goed overleg met
het juiste waterpeil af te stemmen, alleen kan mogelijk de as nog nadelig
zijn. Überhaupt zijn de mogelijkheden van branden onderbelicht. Het riet
hier heeft geen economische waarde; het beheer is dus volledig gericht
op soorten, dus waarom niet meer branden?
Wat betreft rabatten:
Het klopt dat de Roerdomp hier profijt van kan hebben, maar weet dat eilanden en
dus ook rabatten in ons klimaat bos worden waarmee niet is gezegd dat we het niet
moeten doen, maar het kost meer beheer. Je kunt deze (fourageer) overgangen ook
zoeken in de meer natuurlijke overgang van nat naar droog en dat zijn o.a.
natte graslanden.
Overige punten:
Bij het verjongen van riet zou ik zeker
inbrengen de coulissenkap methode van rietmoeras, dus niet alleen
van nat naar droog.
De rol van bloemrijke graslanden (insecten) is van belang, net zoals
helder water voor de oogjagers.
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