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Aanleiding

In het kader van ruimte voor de rivier is in het verleden het kwelmoeras gerealiseerd in de Amerongse Bovenpolder.
Destijds zijn hier geen concrete ecologische doelen aan verbonden. Binnen NAGW is in 2018 en 2019 gekeken wat
de ecologische effectiviteit van de maatregel is ofwel welke natuurwaarden zijn in het kwelmoeras e.o. aangetroffen?

Vissen

in totaal zijn 20.196 vissen gevangen en in het kwelmoeras is de
meest voorkomende vis de exotische blauwband (n 13.345), die
verspreidt door het hele gebied in hoge dichtheden voorkomt.
Daarnaast zijn het voornamelijk giebels, witvingrondels en karpers.
En 929 bittervoorns. Typische soorten voor kwelmoeras zoals grote
modderkruiper, zeelt en rietvoorn ontbreken in het kwelmoeras.
Blad 1 van 3.
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Bever & Otter

Er zijn minimaal drie beverburchten aanwezig en
de bever heeft hier vaste voet aan wal gekregen.
Rondom het kwelmoeras is voldoende voedsel,
voornamelijk in de vorm van wilg, aanwezig om
jaarrond hier te verblijven. De otter is niet in de
Amerongse Bovenpolder aangetoond.

Vegetatie

In de onderzone van de Utrechts Heuvelrug/stuwwal
wordt een strook grasland gemaaid om kwel
beïnvloedend grasland te ontwikkelen (dotterbloem
hooilanden) met soorten als echte koekoeksbloem
en scherpe zegge. Heel lokaal begint dit type te
ontstaan, maar er is een lange adem nodig om via
hooilandbeheer een soortenrijke vegetatie te
ontwikkelen.
Iets hoger in de zonering bevindt zich een strook
hardhout ooibos die op dit moment van goede
kwaliteit is met soorten als gewone vogelmelk en
slangenlook. Voor dit habitattype 91F0 is het
belangrijk om langdurig de ontwikkelingen te
volgen om te weten of er positieve of negatieve
ontwikkelingen plaats vinden. De ontwikkeling
van het kwelmoeras in de uiterwaard zelf komt
qua typische kwelvegetatie niet opgang,
waarschijnlijk door de voedselrijke en
dynamische omstandigheden (invloed van de
rivier). De enige kwelindicatoren die zijn
aangetroffen bij de waterplanten groeien in de
aanwezige kleine poelen. Het gaat hier
voornamelijk om waterviolier.

Blad 2 van 3.
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Amfibieën

Voor de Amerongse Bovenpolder geldt dat hier een grote
paddentrek (gewone pad) van enkele tienduizenden dieren aanwezig
is en zich voortplanten in de poelen rondom en in het kwelmoeras.
Daarnaast zijn vooral in het oosten
en meer richting de rivier
rugstreeppadden aangetroffen,
evenals groene- en bruine kikkers.

Inrichting i.r.t. tot droogte en intensiteit van begrazing
In de Amerongse Bovenpolder is een hoge begrazingsdruk van
Konikpaarden en Galloways. Dit viel vooral op rondom de Put van
Schoonhoven waar nauwelijks oevergebonden flora aanwezig is.
Aanbevolen wordt om hier dynamisch uit rasteren toe te passen.
Ondanks de hoge veedichtheid in het gebied zorgt de schaal van het
gebied ervoor dat grote delen van de Amerongse Bovenpolder minder
te leiden hebben van de grazers.

Vogels

Het kwelmoeras in de Amerongse Bovenpolder is eigenlijk
meer een rietmoeras met grotere waarden voor moerasvogels,
dan voor kwelgebonden vegetaties en vogelsoorten.
Kenmerkend is de grote kolonie lepelaars (n 90) die vanuit de
Blauwe kamer komen foerageren in de Amerongse
Bovenpolder. Meer richting de rivier in het natte begraasde
grasland broeden weidevogels, graspiepers en pleisteren veel
watersnippen. In de rietkragen zitten zowel broedende als
overwinterende waterrallen. (n 5).

Blad 3 van 3.

