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Figuur 1. Overzichtskaart van de Stiftse Uiterwaarden en Varikse Plaat met toponiemen
en de actuele beheervorm. Witte vlakken zijn extensief agrarisch beheer.
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1.1

GEBIEDSBESCHRIJVING

De Stiftse Uiterwaarden liggen tussen Varik en Ophemert aan de noordoever van
de Waal (figuur 1). De naam Stift houdt verband met een binnendijks gelegen
abdij ten zuiden van Ophemert. In de Middeleeuwen was hier een commanderij
gevestigd van een geestelijke ridderorde die tal van bezittingen in het gebied
had (Abtsakkers, Stiftse Uiterwaarden).
De Kil is een voormalige loop van de Waal uit de 17 e eeuw. Op kaart van 1767 en
1768 zijn de Kil en andere voormalige rivierlopen zichtbaar (figuur 2 en 3). Deze
laatste zijn nog steeds herkenbaar als laagtes in het hooilandgedeelte van de
Stiftse Uiterwaarden. De Waal heeft daarna zijn loop in zuidoostwaartse richting
verlegd. Tussen de dijk en de strang lagen graslanden terwijl grienden en
zandbanken het beeld in de zone tot aan de rivier bepaalden; vandaar de naam
Griendsteeg voor de hoofdentree van de uiterwaard. Tegenover Varik is al vanaf
1767 een groot eiland (Middelweert) zichtbaar in de Waal (figuur 2‐4).
In 1830 is de Kil bovenstrooms ter hoogte van Zennewijnen afgesloten door een
dam richting de oeverwal. Halverwege de 19 e eeuw is de open verbinding tussen
de Kil en de Waal benedenstrooms nabij Varik ook gedicht (figuur 4). Het
zuidelijk deel dat ligt ingeklemd tussen de Kil en de rivier is dan in gebruik als
griend. De Varikse Plaat ligt nog steeds midden in de rivier. Door de aanleg van
een grote krib om de rivier bij Varik weg te houden, ontstaat door sedimentatie
geleidelijk een nieuwe zandplaat: de (nieuwe) Varikse Plaat.
Eind 19 e eeuw is de Waal genormaliseerd en van kribben voorzien. Hierbij is het
eiland deels weg gegraven. Een groot deel van de eigenlijke Varikse Plaat ligt
sinds de normalisatie op de oostoever van de Waal bij Heerewaarden. In die tijd
werd ook de zomerkade tussen Zennewijnen en Varik gecompleteerd. Aan de
bovenstroomse kant van deze kade werd destijds een inlaatwerk aangelegd.
Hiermee kon bij dreigende overstroming water worden ingelaten om
beschadiging van de kade te voorkomen.
Door de aanleg van lange kribben vanaf de zomerkade bij Varik groeit de nieuwe
Varikse Plaat steeds verder aan. Tegen de zomerkade aan ligt nog een restant
van een deel van de voormalige Waalloop. De laaggelegen delen bestaan
grotendeels uit wilgengriend, maar deze worden in de jaren '30 omgevormd tot
weiland. De rest van de Stiftse Uiterwaarden blijft in gebruik als grasland.
Geleidelijk aan verlanden delen van de Kil, vooral in het centrale deel van het
gebied.
Deze situatie blijft in hoofdlijnen tot ca. 1970 in stand. Toen is in de zone tussen
de dijk en de Kil begonnen met de eerste perceelsgewijze kleiwinning. Veel van
deze gronden zijn inmiddels weer gehercultiveerd voor de landbouw (o.a. ook de
percelen nabij de Kapelhof). Op één locatie resteert een diepere plas, waar ook
zand is gewonnen. Gezien het intacte reliëf in de ondergrond is de zone tussen
de Kil en de Waal nooit vergraven (figuur 6), met uitzondering van enkele
percelen nabij Zennewijnen.
In 1996 zijn de Varikse Plaat en het meest zuidelijke deel van de Stiftse
Uiterwaarden omgevormd tot natuurgebied. Ten behoeve van kleiwinning voor
de versnelde dijkverbetering in de regio zijn twee geulen gegraven en is het
maaiveld verlaagd (van der Perk, 1997).
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Figuur 2. Kaart uit 1768 (Nationaal
Archief): De Kil was deels nog een
meestromende nevengeul van de Waal.

Figuur 3. Kaart uit 1767 gemaakt in opdracht van de directeur van het Stift Zennewijnen
(traject Tiel‐Varik met zuidoost boven). De Kil en de Griendsteeg zijn zichtbaar. Het
gebied waar nu de hooilanden liggen was toen nog een dynamische zandplaat
doorsneden met dwarsgeulen. Ook de Varikse Plaat (Middelweert) is uiterst rechts
afgebeeld. Tenslotte zijn de schuine kribben goed zichtbaar.
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Figuur 4. Topografische Militaire Kaart uit 1850 (Nationaal Archief). De Varikse Plaat ligt
aan de oostzijde van de hoofdloop van de Waal. Later zal een nieuwe Plaat aan de
westzijde ontstaan.

Inmiddels vindt momenteel opnieuw kleiwinning plaats in de zone tussen de dijk
en de Kil; dit met het oog op de aanleg van een meestromende nevengeul op
termijn. Reeds in 1994 is hiervoor door het toenmalige RIZA (Waterdienst) een
ontwerp opgesteld (Schropp & Bakker, 1994). De Stiftse Uiterwaarden maken
onderdeel uit van het Strategisch Groenproject Fort Sint Andries en de realisatie
van een nevengeul past in de visie voor dit gebied (DHV/HNS, 1994).
In 2000 zijn het hooilandencomplex en de Varikse Plaat formeel omgevormd van
agrarisch gebied in natuurgebied; de eigenaar ‐ het landgoed Linschoten ‐ heeft
toen functieverandering aangevraagd en verkregen.
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1.2

INRICHTING

In 1995 en 1996 is klei gewonnen in het zuidelijk deel van het gebied. Daarbij is
een deel van de oude Waalloop aan de noordkant van de Varikse Plaat open
gegraven; deze geul staat in permanente verbinding met de rivier. Bovendien is
er nog een geulvormige plas met een eiland op de Varikse Plaat aangelegd. De
bij dit project vrijgekomen onbruikbare en vervuilde specie is in depot gezet in
het zuidelijk deel van de plaat.
Ook in het zuidelijk deel van de bekade Stiftse Uiterwaarden is klei gewonnen
waardoor het maaiveld is verlaagd en er enkele plassen zijn ontstaan. Via een
nieuw aangebrachte duiker in de zomerkade stroomt het bekade deel van de
uiterwaard in bij een peil van ca. 9,3 m +NAP bij Lobith (figuur 5). Dit gebeurt
gemiddeld ongeveer 200 dagen per jaar.
Het voornemen om in 1998, vooruitlopend op de realisatie van een lange
nevengeul via een deel van de bestaande strang (Kil), alvast een korte
meestromende geul langs de zomerkade in de Varikse Plaat aan te leggen (van
der Perk, 1997), is niet uitgevoerd (zie figuur 15).
In de zone tussen de strang en de winterdijk heeft ‐ aanvankelijk door de
steenfabriek Korevaar BV en later door de firma Wienerberger ‐ de afgelopen 10
jaar op beperkte schaal kleiwinning plaatsgevonden. Deze putten zijn niet
gehercultiveerd, mede omdat ze op termijn onderdeel gaan uitmaken van de
beoogde nevengeul.

Figuur 5.
Benedenstroomse
instroom van de Kil
in de Stiftse
Uiterwaarden via
een nieuwe duiker
in de zomerkade.
De duiker stroomt
in bij een stand
van ca. 9,3 m +NAP
bij Lobith; dit komt
neer op gemiddeld
ca. 200 dagen per
jaar (foto: Gijs
Kurstjens).

pagina 8

Rijn in Beeld: Stiftse Uiterwaarden

1.3

BEHEER

• Binnen het onderzoeksgebied vinden in hoofdlijnen vier vormen van beheer
plaats (figuur 1):
¾ hooilandbeheer (zonder bemesting) in het centrale deel (geel),
¾ extensieve zomerbeweiding op de Varikse Plaat (groen),
¾ spontane vegetatieontwikkeling elders (oranje) en,
¾ regulier agrarisch beheer op resterende particuliere enclaves (overige
delen).
• Enkele wilgengrienden die aan de zuidzijde van de zomerkade liggen worden
bovendien periodiek geknot. Deze hebben een omvang van ca. 3 ha.
• Het centrale deel van het gebied is al geruime tijd in beheer als hooiland.
Tussen 1991 en 2000 viel dit deel onder de Relatienota met als voorwaarden:
niet bemesten (m.u.v. ruige mest) en niet maaien voor 15 juni. Vanaf 2000 is
het hooiland officieel natuurgebied en valt het onder de Subsidieregeling
Natuur. In feite is het beheer van het voorgaande decennium voortgezet:
gestreefd wordt om tweemaal per jaar te maaien (en af te voeren). Vanwege
de bescherming van territoriale Kwartelkoningen zijn delen van het hooiland
tussen 2001 en 2010 (met uitzondering van de jaren 2008 en 2009 toen
roepende vogels ontbraken) pas na 1 augustus gemaaid (figuur 7). Die delen
worden slechts één keer per jaar gemaaid. Sinds 2005 worden stroken langs
de rand van percelen pas aan het eind van het seizoen gemaaid ten behoeve
van onder meer broedende vogels. Deze stroken hebben zich tot ruigtes
ontwikkeld (figuur 7).
• De beweiding op de Varikse Plaat is rond 1997 gestart; in de periode 1997‐
2001 liepen er gemiddeld 28 runderen op 36 ha begraasbaar gebied (dit komt
neer op een dichtheid van ca. 1,4 dier per ha) (Pelsma e.a., 2003). Tijdens het
onderzoek in 2010 liepen er naast ca. 20 runderen ook een tiental pony's met
veulens.
• Lokaal worden delen binnen het begrazingsgebied geklepeld (o.a. ruigte op
depot).
• Spontane vegetatieontwikkeling is aan de orde rondom de recente
kleiputten, langs de oever van de zandplas en de Kil als ook op de oever van
de Waal ter hoogte van het hooilandencomplex. Dit heeft langs de kleiputten
tot ooibosvorming geleid. De oeverwallen langs de Waal hebben een vrij ruig
karakter, met lokaal wat struweel en riet.
Beweiding met pony's op de Varikse
Plaat (foto Pepijn Calle).
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Spontane
vegetatieontwikkeling
rondom recente
kleiputten (foto Gijs
Kurstjens).

Figuur 6. Hoogtekaart van de Stiftse Uiterwaarden waarop goed de Kil en de ontkleide
percelen tussen de dijk en de strang en op de Varikse Plaat zijn te zien. Ook het reliëf
van oude geulen in het hooilandencomplex is nog enigszins te herkennen.
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Figuur 7. Overzicht van maaibeheer van het hooilandencomplex. Hier het jaar 2007 toen
een drietal rood gearceerde percelen pas na 1 augustus zijn gemaaid ter bescherming
van de Kwartelkoning. Groene stroken betreffen ruigtestroken van ca. 5 m breed die pas
aan het eind van het seizoen worden gemaaid.

Ruig karakter van de (onbegraasde) oeverwallen langs de Waal; met hier veel Rietgras
en Late guldenroede (foto Gijs Kurstjens).
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1.4

RESULTATEN

1.4.1 Flora
Situatie voor natuurontwikkeling (1970 t/m 1995)
Van de situatie voor 1970 zijn geen floristische gegevens bekend. Alleen is
bekend dat vroeger op de oude zomerkade in het noordelijk deel Veldsalie
groeide (Verbeek & Scherpenisse, 2005). In 1984 is door de Provincie Gelderland
uitgebreid vegetatieonderzoek uitgevoerd in de uiterwaard tussen de strang en
de rivier (hooilandencomplex en de onvergraven Varikse Plaat). Naast deze
gegevens zijn er uit de jaren ´70 en ´80 diverse vegetatieopnamen van Alterra
(vegetatiedatabank) beschikbaar. Voorts zijn er losse gegevens van de provincie
Gelderland, FLORON en de Universiteit Nijmegen (Van den Brink, 1995) uit de
periode 1992‐1994.
Hieruit is het volgende beeld te construeren: alleen op de hoge oeverwal in het
noordoostelijke deel van het hooilandcomplex kwam een redelijk soortenrijke
stroomdalvegetatie voor met soorten als Beemdkroon, Echte kruisdistel,
Geoorde zuring, Goudhaver, Kattendoorn en Sikkelklaver. De overige hooilanden
bestonden overwegend uit vrij soortenarme Glanshavergraslanden. In 1981 is
het voorkomen van Veldgerst opgegeven, maar Echte karwij niet. Kamgras is in
1984 gemeld voor een kilometerhok waarin de kade ter hoogte van Zennewijnen
ligt, maar deze groeiplaats ligt waarschijnlijk buiten het onderzoekgebied.
Alleen in het meest zuidelijke deel van de Kil groeiden waterplanten waaronder
Watergentiaan. Ook de kwelindicator Holpijp werd daar toen op enkele locaties
aangetroffen.
De Varikse Plaat bestond grotendeels uit soortenarm Kweekgrasland; alleen het
meest noordelijk deel van de oeverwal langs de rivier was iets soortenrijker met
o.a. Engelse alant (1973) en Hopwarkruid (1975). Langs de oevers van het
restant van de Waalstrang dat zomers droogvalt, groeide in 1992 en 1993 een
pioniervegetatie met o.a. Slijkgroen.
In totaal zijn uit de periode 1970‐1985 ca. 14 bijzondere plantensoorten
gevonden (tabel 1) en dit beeld lijkt behoorlijk compleet. Mogelijk kwamen
Echte karwij en Zachte haver indertijd ook al (lokaal) voor in de hooilanden.
Bijzondere plantensoorten Stiftse
Uiterwaarden
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Figuur 8. Aantalsontwikkeling van bijzondere plantensoorten in de
Stiftse Uiterwaarden gedurende drie tijdsperioden.
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Beelden van de hooilanden in de Stiftse Uiterwaarden in juni 2010 (foto's Bart Peters).
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Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1996)
Periode 1996 t/m 2007
Het natuurontwikkelingsproject Varikse Plaat is sinds 1998 uitgebreid
onderzocht door het RIZA (inmiddels Waterdienst). In dat jaar is onder meer een
vegetatiekaart samengesteld (Remmelzwaal e.a. 1999). Door FLORON zijn
meerjarig drie kilometerhokken in de uiterwaarden geïnventariseerd, te weten
in 1998/1999, 2002/2003 en in 2007. Daarnaast is het eigendom van het
Landgoed Linschoten in 2004 gekarteerd op indicatieve soorten voor het
Programma Beheer (Verbeek & Scherpenisse, 2005). Daarbij zijn ook alle soorten
van de Rode Lijst meegenomen. Tenslotte zijn in deze periode door de Provincie
Gelderland ook nog enkele vegetatieopnamen gemaakt.
In het noordelijk deel van het hooilandencomplex op de zomerkade zijn door
FLORON in 1999 drie bedreigde soorten vastgesteld: Moeslook, Ruige
leeuwentand en Ruige weegbree. De laatste twee zijn later niet meer
teruggevonden. Daarnaast wordt melding gemaakt van soorten als Dubbelkelk,
Mierik, Tripmadam en Vijfdelig kaasjeskruid; maar deze groeiplaatsen waren
vrijwel zeker op de taluds van de winterdijk. In ieder geval groeien Mierik en
Tripmadam daar in 2010 nog steeds.
In het hooilandcomplex wordt in 2004 opvallend veel Echte karwij aangetroffen
(figuur 8b). Ook Beemdkroon is talrijk gevonden (> 1000 ex.). Daarentegen is het
voorkomen van Goudhaver waarschijnlijk onderschat doordat in 2004 alleen in
mei en de nazomer is gekarteerd. Goudhaver bloeit pas in juni. Ook andere
typische bloeiers van de maand juni (zoals Veldgerst) zijn toen gemist. Bijzonder
zijn twee groeiplaatsen van Grote pimpernel in de oeverwalruigte.
Het jonge natuurontwikkelingsgebied Varikse Plaat wordt gedomineerd door
pioniers als Bruin cypergras, Engelse alant, Riviertandzaad en Slijkgroen.
In de periode 1996 t/m 2007 is het aantal bijzondere soorten toegenomen tot 25
á 27 (figuur 8).
Actuele situatie (2008 t/m 2010)
Gedurende de laatste jaren heeft alleen onderzoek plaats gevonden in het kader
van Rijn in Beeld (2010). Hieruit blijkt het aantal bijzondere soorten nog verder
te zijn gegroeid (figuur 8). De meeste nieuwe soorten ‐ waaronder enkele
bedreigde ‐ zijn aangetroffen op de zandige, deels begraasde oeverwal. Het gaat
onder meer om Brede ereprijs, Harige ratelaar, Hertsmunt, Viltganzerik en Wilde
marjolein (tabel 1, figuur 9). Op het meest dynamische deel van de oeverwal/
zomerkade in de noordoosthoek van het onderzoeksgebied groeien soorten als
Echte kruisdistel, Kattendoorn en Sikkelklaver vrij talrijk (figuur 9b).
In grote delen van de hooilanden ontbreken bijzondere soorten geheel; alleen
waar het hooiland langzaam overgaat in de meer zandige en hoger gelegen
oeverwal is het beeld soortenrijker met o.a. Beemdkroon, Goudhaver en Zachte
haver. Nieuw zijn de vondsten van enkele exemplaren Grote ratelaar en
Karwijvarkenskervel. Lokaal is wat Veldgerst gevonden, met name in de vochtige
hooilandgronden naar de Kil toe. Groot streepzaad is in sommige delen
algemeen. In de hooilanden is de abundantie van Echte karwij sterk afgenomen
ten opzichte van 2004. Mogelijk heeft dit te maken met het specifieke beheer
ten behoeve van de Kwartelkoning de afgelopen 10 jaar. Omdat de hooilanden
vaak maar eenmaal per jaar zijn gemaaid, is er een zekere mate van verruiging
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Wede en Muurpeper op oeverwal (foto Bart Peters).

opgetreden. Kiemplanten van de tweejarige Echte karwij zijn mogelijk daardoor
weggeconcurreerd. In grote delen van het hooiland bereiken wat 'ruigere'
soorten als Fluitenkruid, Gewone berenklauw, Vogelwikke, Heermoes,
Haagwinde en Smeerwortel betrekkelijk hoge dichtheden.
Het voorkomen van Watergentiaan is beperkt tot een poeltje nabij de
zomerkade en zeer lokaal in de Kil tussen Ophemert en Zennewijnen. In het
zuidelijk deel van de Kil is de soort helemaal verdwenen, mogelijk door de
toegenomen inundatiefrequentie via het nieuwe inlaatwerk door de zomerkade.
Holpijp komt lokaal nog steeds voor, daar waar periodiek rivierkwel optreedt
onder de zomerkade.
Pioniersoorten als Slijkgroen (talrijk) en Bruin cypergras (één locatie) zijn in
2010 uitsluitend gevonden in de jonge kleiputten. Bijzonder was het voorkomen
van enkele exemplaren van de Bleekgele droogbloem op een zandig deel van een
kleiput. De laaggelegen delen van de Varikse Plaat stonden in de nazomer van
2010 langdurig onder water, waardoor er daar nauwelijks geschikte
omstandigheden voor pioniers waren. Mogelijk zijn hierdoor Riviertandzaad en
andere pioniers gemist. Engelse alant is bijzonder talrijk op de verlaagde delen
van de Varikse Plaat en hiermee behoort dit terrein tot een van de rijkste
groeiplaatsen van het Nederlandse rivierengebied.
Geconcludeerd kan worden dat de Stiftse Uiterwaarden aanzienlijk soortenrijker
zijn geworden sinds de herinrichting halverwege de jaren ´90. De meeste winst
is geboekt in de dynamische oeverwal langs de Waal. De kwaliteit van de
hooilanden is momenteel matig en bijzondere soorten ontbreken in het
merendeel van de percelen.
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Tabel 1. Voorkomen van bijzondere plantensoorten gedurende
verschillende tijdsperioden in de Stiftse Uiterwaarden.
Soort
1970-1995
1996-2007
2008-2010
Aardbeiklaver
*
*
*
Beemdkroon (RL)
*
*
*
Brede ereprijs (RL)
*
Bruin cypergras
*
*
Echte karwij (RL)
?
*
*
Engelse alant
*
*
*
Geoorde zuring
*
*
*
Goudhaver (RL)
*
*
*
Grote pimpernel
*
*
Harige ratelaar (RL)
*
Hertsmunt
(?)
*
Holpijp
*
*
*
Hopwarkruid
*
*
*
Karwijvarkenskervel (RL)
*
Kattendoorn (RL)
*
*
*
Moeslook (RL)
*
*
Riviertandzaad (RL)
*
?
Ruige leeuwentand (RL)
*
?
Ruige weegbree (RL)
*
?
Sikkelklaver
*
*
*
Slijkgroen
*
*
*
Smalle aster
*
*
Veldgerst (RL)
*
*
*
Viltganzerik
(?)
*
Watergentiaan
*
*
*
Wede
*
*
Wilde marjolein
*
Wit vetkruid
*
*
Zachte haver
?
*?
*
Zacht vetkruid
*
*
Zomerfijnstraal
*
*
Totaal
12-14
25-27
28
(4-5 RL)
(9 RL)
(9 RL)

Engelse alant
groeit massaal op
zandige delen van
de Varikse
Plaat (foto Gijs
Kurstjens).
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Figuur 9a. Overzicht
van pioniers,
waterplanten en
soorten van vochtige
graslanden (2010).

Figuur 9b. Overzicht
van stroomdalflora
van oeverwallen
(2010).
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Figuur 9c.. Overzicht van
graslandsoorten in de hooilanden
en op de oeverwal (2010).
Van Echte Karwij is globaal de
verspreiding in 2004 aangegeven.

Figuur 9d. Overzicht van bijzondere
planten van ruigten en zomen
(2010).
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Echte karwij is in het hooilandcomplex sterk
achteruitgegaan (linksboven). Het zeldzame
Moeslook heeft zich recent vrij massaal gevestigd
op de zandige oeverwal (rechtsboven). (foto’s Gijs
Kurstjens).

Slijkgroen domineert de drooggevallen
oevers van jonge kleiputten
domineert (rechtsonder, foto Gijs Kurstjens).

Harige ratelaar op de
hoge rivieroever van de
Varikse Plaat
(linksonder, foto Bart
Peters).
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1.5

VOGELS

1.5.1 Situatie 1970 (terugblik)
Het complex Stiftse Waard‐Varikse Plaat was in de jaren zeventig een typische
hooilanden uiterwaard met 5‐10 Kwartelkoningen en 10‐25 Grauwe Gorzen (25‐
30 in 1968), die het terrein deelden met 20‐30 veldleeuweriken en 5‐10
Grutto’s. Natte jaren waren gunstiger voor de broedvogels van hooilanden dan
droge. Pioniersoorten ontbaken vrijwel en moerasvogels kwamen alleen langs de
strang voor (Waterral), maar er was geen rietland van betekenis. Veel
eendensoorten waren destijds vrij zeldzaam, zowel de Sahel‐overwinteraars
Zomertaling en Slobeend als de vanuit Midden–Europa in opkomst zijnde
Kuifeend en Krakeend. Bos speelde amper een rol voor broedvogels (Meijer
1977, van de Bergh et al. 1979).
1.5.2 Situatie 1990‐nu (recent)
De situatie twintig jaar later wijkt hier flink van af: geen Kwartelkoning meer en
veel minder en Grauwe Gorzen, maar dat verschil gold bij deze soorten voor alle
Waaluiterwaarden. Tabel 2 geeft een beknopt overzicht van de ontwikkelingen
sinds begin jaren negentig. Er zijn voor broedvogels twee bepalende
beheerstrategieën; extensief hooilandbeheer in het noordelijk deel en sinds
1996 natuurontwikkeling met zomerbegrazing in het zuidelijk deel. Weidevogels
van voedselrijker grasland zijn sinds midden jaren negentig marginaal
vertegenwoordigd en soorten van kruidenrijk hooiland namen het laatste
decennium versneld af en maakten deels plaats voor soorten van ruigte.
Natuurontwikkeling bracht open pionierhabitat, waarvan het meeste inmiddels
is bedekt met wilgenopslag. Moeras was vanouds al niet van grote betekenis en
dat is nog steeds zo. Daarmee is de broedvogelfauna van het gebied als geheel
wat meer divers geworden maar bevat in geen der habitattypen een complete of
vitale gemeenschap. Soorten van ruigte, struweel en bos zijn het best af.
Soorten van kruidenrijk grasland gaan achteruit en pionierhabitat raakt besloten
en functioneert daardoor niet optimaal.

Tabel 2. Overzicht van bijzondere soorten (kenmerkend voor systeem of van
belang in verband met Rode Lijst). Soorten van de Rode Lijst zijn vet gedrukt.
Gegeven is het gemiddelde aantal in een bepaalde periode, de eerste periode is
deels op maar één telling gebaseerd, de latere op respectievelijk 5, 4 en 3
tellingen. Bijzonderheden die maar één of twee maal voorkwamen, bleven
buiten de tabel: Dodaars, Wintertaling, Tafeleend, Bruine Kiekendief,
Porseleinhoen, Waterral, Steenuil, Gekraagde Roodstaart, Buidelmees,
Wielewaal en Huismus. Kolom Ontw.type geeft het type ontwikkeling aan.
•
•
•
•
•
•

*
betekent korte termijn profijt van herinrichting (termijn van 5
jaar)
**
betekent langere termijn profijt van herinrichting (termijn van 10
jaar)
+
betekent toegenomen (zonder directe relatie met herinrichting
of beheer)
‐
betekent afgenomen (zonder directe relatie met herinrichting of
beheer)
‐*‐
betekent afgenomen; relatie met herinrichting of beheer
?
geen duidelijke trend herkenbaar
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Bijzondere soorten
Bergeend
Zomertaling
Slobeend
Boomvalk
Patrijs
Kwartelkoning
Kluut
Kleine Plevier
Grutto
Visdief
Zomertortel
Koekoek
Ransuil
IJsvogel
Groene Specht
Grauwe Vliegenvanger
Veldleeuwerik
Graspieper
Gele Kwikstaart
Blauwborst
Roodborsttapuit
Sprinkhaanzanger
Rietzanger
Spotvogel
Matkop
Kneu
Grauwe Gors

1992‐96
2
0
1
0
3.5
0
0.0
1.5
8
0
0
1
0
0
0
?
22
21
11
0
0
0
0
0
0
15
2.5

1997‐
2001
10
4
8
0
3.8
5
1.6
4.1
0.2
2.6
0
1.6
0
0
0.6
3.2
16
17
12
0.8
0
0.2
0.2
0.8
1.2
35
5.8

2002‐
2005
8
1
8
0.25
2.0
4
4.3
4.3
0.0
1.8
0.5
1.3
0.6
1
2
3.8
6
33
6
3.3
0
5.2
0.8
1.8
2.8
15
0

2007‐
2010
7
0.3
5
1.3
1.7
0.2
1.5
3.3
0.2
3.3
2
1.3
0.3
1
2
4.3
5
17
2
3
1.7
3.7
0
4
3.3
12
0

Ontw.type

**
*
**
+
‐
?
**
**
‐*‐
**
*
*
?
+
+
+
‐ / ‐*‐
?
‐ / ‐*‐
**
**
**
?
**
+
*
‐

Situatie kort voor herinrichting (1992 en 1996)

In 1992 werd het gebied voor het eerst sinds de jaren zeventig gekarteerd. Het
gebied was toen al even scherp in tweeën gedeeld als na de ingreep van 1996,
maar de grens liep over de zomerkade. Pioniersoorten kwamen niet voor.
Water‐ en moerasvogels zijn matig vertegenwoordigd. Langs het zuidelijk deel
van de Kil liep een verbrokkelde zoom van lage moerasvegetatie of rietland,
waar Kleine Karekiet, Bosrietzanger en Rietgors voorkwamen, met
(waarschijnlijk niet jaarlijks) Waterral. In 1996 was in de moeraszomen al
vergaande successie met wilgenopslag merkbaar (geen typische rietvogels
meer). Eenden waren in zeer klein aantal aanwezig. Fuut is over de hele periode
constant met gem. 4 paar. Weidevogels, inclusief soorten van
overstromingsgrasland zoals Grutto (7) en Tureluur (5), broedden in de Stiftse
Waarden, maar die telden vanwege het hooilandbeheer nauwelijks Kieviten.
Opvallend was de hoge dichtheid van Veldleeuwerik (25) en het broeden van
Grauwe Gors (3). Kneu en Gele Kwikstaart (10‐15) geven aan dat er voldoende
bloemrijk hooiland was, mogelijk was ook het dijktalud interessant voor deze
soorten. De Varikse Plaat was niet in trek bij steltlopers. Midden jaren negentig
lijken de hooilanden wat schraler dan in 1992, gelet op bijvoorbeeld het
verdwijnen van de Grutto. Graspieper en Veldleeuwerik blijven talrijk en er
zitten volop Gele Kwikstaarten (12) en Kneutjes, plus nog 2 paar Grauwe Gors.
Er zit 4 paar Patrijzen, meest op de oeverwal. Soorten van ruigte en struweel
komen voor in de verlandingsvegetatie langs de Kil, langs de winterdijk en op de
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oeverwal in een enkel kribvak. Bossoorten zijn redelijk vertegenwoordigd,
vooral dankzij de snelgroeiende soorten wilg en populier waardoor bos al gauw
rijk aan structuur wordt en door het gunstig effect van de grote bosrandlengte.
Situatie sinds herinrichting en natuurontwikkeling (1997 t/m 2010)
Stiftse Waarden (hooilanden, Waaloever en Kil)
De hooilanden zijn tot 2005 consequent beheerd volgens het maaien‐afvoeren
regime, maar m.i.v. 2005 is een wisselende datum gehanteerd waarbij percelen
roulerend een vroege eerste maaibeurt in mei kregen. Pioniers (Kleine Plevier,
0‐3, gem. 1,3 en Scholekster 1‐5, gem. 3,4) blijven beperkt tot de kribvakken en
de oevers van de Kil. Bergeend (0‐5, gem. 2,3) was in de periode 1998‐2001 het
talrijkst, mede dankzij een uitstralingseffect van de herinrichting van de Varikse
Plaat.
Watervogels Alle typen eendensoorten van pionier tot schaaldiereter (Kuifeend)
zijn een vaste waarde van de Kil. Gemiddeld over de hele periode gaat het bij elk
van de soorten om 2‐3 paar per jaar en bij alle soorten is het verloop grillig
(Krakeend 0‐5, Slobeend 0‐9, Zomertaling 0‐3, Kuifeend 0‐8). Zomertaling kwam
alleen in 1999 en 2001 voor. Grauwe Ganzen broeden in toenemende mate in de
strook wilgenbos tussen de Kil en de plas. Een IJsvogel broedde in 2006 langs de
Kil. Moeras komt in dit gebiedsdeel niet voor, wel zijn er in de zuidelijke
hooilanden greppels met rietopslag wat bij voldoende water kan dienen als
verlandingsmoeras. In 1999 dook hier een Porseleinhoen op, in 2004 een
Rietzanger en in drie jaren een Blauwborst.
Cultuurland Weidevogels beperken zich vrijwel tot het soortenspectrum van
kruidenrijke hooilanden, alleen in het noorden komen ook soorten van
voedselrijker weidegrasland tot broeden. De zangvogels van hooilanden zijn
sinds 1997 afgenomen behalve Graspieper die tussen 2000 en 2005 piekte.
Veldleeuwerik nam vermoedelijk vanaf 1992 constant in aantal af en beperkte
zich uiteindelijk tot de oeverwal waar de vegetatie het meest open bleef. Vanaf
2002 ontbreekt de Grauwe Gors, vanaf 2005 nam de Graspieper na een opleving
weer af tot het beginniveau en werd het voorkomen van de Gele Kwikstaart
karig en wisselvallig. De Kwartelkoning vertoonde een snelle toename vanaf de
terugkeer in 1997, maar verdween in 2005 plotseling van het toneel (in 2010
verscheen er weer een). In de periode 1997‐2004 jaarlijks waren het er 3‐8
(gem. 5,3). Ze prefereerden de hooilanden, niet de zandige oeverwal. Het
tijdelijk uitbundige voorkomen volgt het patroon van alle Waal‐ en
Rijnuiterwaarden waar de soort in 1997‐98 verscheen, maar sinds 2005 nog
maar onregelmatig voorkomt. De veranderingen bij de zangvogels van open
grasland, vooral bij de soorten met pioniertrekjes, passen in de algemene trend,
maar de veranderde verspreiding suggereert wel een relatie met het lokaal
gevoerde beheer.
In uiterwaarden zijn deze soorten vaak op de oeverwal, langs oevers en in
graslanden met een wisselende bodemsamenstelling als gevolg van zandige
depositie door hoogwater te vinden. Figuur 10 laat de verandering in
zwaartepunt van de verspreiding van Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik en Grauwe
Gors zien. In 1992 is een cluster in de hooilanden te zien en is de Varikse Plaat
vrijwel leeg. Na de ingreep komen ook daar clusters voor. Geleidelijk verlegt het
zwaartepunt zich naar de oeverwal. Recent is het lint van clusters op de
oeverwal juist ter hoogte van de extensieve hooilanden onderbroken; mogelijk
door de sterke verruiging van de oeverwal door het achterwege blijven van
overstromingen sinds 2003. In het zuidelijke deel is successie een bepalende
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factor voor afname. De nu resterende clusters vallen samen met begrazing:
koeien houden daar de oeverwal pleksgewijs open door vraat en betreding.

1992
1997‐99
2003‐05
2007‐10
Figuur 10. Verspreiding van zangvogels met een pionieraspect; Veldleeuwerik, Gele
kwikstaart en Grauwe gors waarbij de hooilanden apart zijn aangegeven. De kaart toont
per periode de vlakken waarin 90 en 50% (blauw en rood) van de territoria is gevonden.
Ze prefereren zandige open of ijl begroeide ‐ dan wel kort gegraasde stukken in
kruidenrijk grasland en open (pionier‐)vegetaties of storingsruigten met hoge kruiden.
De verspreiding wordt ruimer in de jaren na uiterwaardverlaging en krimpt vervolgens
(na 2001 ontbreekt Grauwe Gors). Het weggelaten plaatje van 2000‐2002 past precies in
de reeks. Na 2007 krimpt de verspreiding verder en raakt de oeverwal ter hoogte van de
hooilanden zijn clusters kwijt. In de verlaagde delen zorgt successie voor habitatverlies,
in de noordelijke hooilanden is de oorzaak ogenschijnlijk gerelateerd aan
beweidingsbeheer.

Ruigte en struweel komen in het hooilandenstuk langs perceelranden (rasters)
in greppels en op de oeverwal voor. Sinds eind jaren negentig is enige verruiging
in de hooilanden opgetreden. Sinds 2005 is het effect hiervan geremd door
percelen afwisselend vroeg te maaien en anderzijds ondersteund door ruige
stroken langs de perceelranden laat te maaien. De trend binnen het groepje
ruigtesoorten dat hiervan profiteert is niet consistent (elke soort zijn eigen
ecologie). Bij elkaar opgeteld is er na aanwas tot 2005 een lichte daling in
aantal, maar verschijnt als nieuwe soort de Roodborsttapuit (Figuur 11). Dit
wijkt af van de regionale trend en kan goed begrepen worden als beheereffect.
Ervaring elders langs de Rijntakken leert dat procesbeheer met
jaarrondbegrazing de habitat voor deze soorten meer stimuleert dan het hier
gevoerde beheer met selectief maaien. In dit gebied treden ruigtesoorten
hoofdzakelijk op in greppels en aan randen en lijkt de manier waarop beheer
wordt gevoerd bepalend. Zo is het verruigen van randen onder meer het gevolg
van verminderde afvoer van voedingsstoffen door maaien, sinds 2005 wordt een
deel van de randen bovendien bewust extra laat gemaaid om een hoger
broedsucces van ruigtesoorten te garanderen. Figuur 13 (onder Varikse Plaat)
geeft de veranderde verspreiding van ruigtesoorten weer.
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Figuur 11. Trend
van
zangvogelsoorten
van natte en droge
ruigte in Stiftse
Waarden Noord (
136 ha waarvan 79
ha extensief
beheerd grasland).
De trend wijkt
behalve bij Rietgors
na 2006 wat af van
de regionale of
landelijke trend
waarin geen van
deze soorten
afneemt. Hier kan
sprake zijn van een
licht beheereffect
waarbij verruiging in
de perceelvlakken
wordt geremd en
tegelijkertijd in de
randen gestimuleerd
(geen gegevens uit
1993‐95 en 2008).

Bos. De bosjes en boomgaarden langs de dijk worden gebruikt door Groene‐ en
Grote Bonte Specht, Boomkruiper, Grauwe Vliegenvanger, zangertjes,
vinkachtigen en lijsters. Bij uitzondering werd in 1997 een Steenuil buitendijks
vastgesteld. Buizerd broedt in populieren en oude wilgen, Boomvalk broedde in
2009 in de oude Wilgen langs de verdroogde strang.
De Varikse Plaat (heringerichte delen aan weerszijden van de zomerkade, griend
langs zomerkade en bosjes langs winterdijk)
Vanaf 1997 heeft zich in de afgegraven stukken ter weerszijden van de
zomerkade een snelle successie voltrokken; vanuit het pionierstadium met kaal
slik/zandsubstraat naar met wilgen omzoomde plassen. Dit voltrok zich het
snelst achter de beschermende zomerkade. Ondanks de gedempte dynamiek
heeft zich hier geen voor broedvogels aantrekkelijke moerasvegetatie
ontwikkeld. Pionierhabitat bleef plaatselijk intact langs oevers. Dit is het best
intact gebleven aan de zuidkant van de kade op het eiland in de plas. Daar
ontwikkelde zich op de verlaagde stukken ook wilgenbos, maar moeizamer als
gevolg van de lage ligging, waardoor het vaker onder water staat. Op het depot
en langs de zomerkade ontwikkelde zich ruigte die vanaf 2005 deels geklepeld
wordt ten gunste van grazend zomervee. De jonge kleiputten tegen de
winterdijk zijn meer recht‐toe‐recht‐aan uitgegraven bakken zonder veel
gradiënten.
Pioniers waren amper bekend uit het gebied, maar vanaf de herinrichting in
1996‐97 steeds present (Figuur 12). Er is een duidelijk verschil in dynamiek
tussen de drie delen met pionierhabitat: op de Varikse Plaat is door de lage
ligging de dynamiek het hoogst, achter de zomerkade met klepduiker is de
dynamiek sterk gedempt en in de putten van de Ambtsakkers is geen
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hoogwaterdynamiek. Het pionierhabitat met de hoogste dynamiek functioneert
het best, met bij voorjaar‐ of zomerpieken in de Rijnafvoer de bijhorende risico’s
voor de vogels die er gebruik van maken. In jaren met pieken in april‐mei, raken
pioniers hun legsels kwijt of zoeken al voor de eileg elders geschikter habitat.
Het meest riskant is het voor soorten die niet alleen hun eieren droog moeten
houden, maar er ook hun kuikens moeten opvoeden. Kluten zien bij stijgend
water in juni al snel het ideale voedsel voor hun kuikens (muggenlarven in slik)
onbereikbaar worden. Bij het huidige beheer is de wisselende beschikbaarheid
van pionierhabitat het meest in het oog springende aspect aan de
broedvogelbevolking van de Varikse Plaat . Ook de Bergeend maakt hier van
pionierhabitat gebruik, over de hele periode zaten er vanaf 1997 met jaarlijks
gemiddeld 6 paar, bijna drie maal zoveel als in de Stiftse Waarden (spreiding 2‐
11). Nesten bevonden zich in en onder knotwilgen en op een eilandje onder
wilgenopslag. Kievit bewoog mee met de andere pioniers, maar laat het
vanwege zijn geringe tolerantie voor bos sneller afweten. Overigens heeft de
Oeverloper, die in soortgelijke omstandigheden ook op kleinere schaal o.a. bij
Gameren broedde, dit gebied overgeslagen.
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Figuur 12. Trend van steltloper‐
pioniersoorten (Kievit gedraagt
zich hier als pionier) in de
verlaagde stukken van de
Stiftse Waarden (Varikse Plaat
en afgegraven deel hooilanden
benoorden de zomerkade. Het
betreft aanvankelijk 15 ha open
nat habitat, waarvan rond 2000
max. 3.1 ha slikplaat met o.a.
Slijkgroen. Pioniers zijn vrijwel
jaarlijks present maar met
scherpe fluctuaties afhankelijk
van hoogwaters in april‐mei.
Kluut nestelt meestal koloniaal.
Broedsucces wordt in hoge
mate bepaald door
waterstanden in juni waarbij
hoge standen meestal nadelig
of fataal zijn voor kuikens.
Vanaf 2005 zijn de afgegraven
stukken benoorden de
zomerkade‐ mede door de sterk
gedempte dynamiek‐ niet meer
voldoende open en herbergen
bijna geen broedende
pioniersoorten meer.

Eiland op Varikse Plaat met
nestelende Kluut en Visdief
(foto Gijs Kurstjens).
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Water Voor viseters zijn alle wateren geschikt, na herinrichting ook het water op
de Varikse Plaat (Fuut in Stiftse Waard en Varikse Plaat resp. 3‐7 en 1‐5, Dodaars
in beide gebiedsdelen 1x in 2006 en 2007). Aalscholvers foerageren in alle
wateren en Lepelaars in toenemende mate op de Varikse Plaat (6‐24 exemplaren
in juni‐augustus 2007‐2010). Beide soorten hebben een belangrijke rustplek op
de Varikse Plaat. De kolonies waar deze dieren van afkomstig zijn liggen 13km
westwaarts in de Crobse Waard (Aalscholver 98 en Lepelaar 11 nesten in 2010).
Kort na de herinrichting hebben Grauwe ganzen het gebied ontdekt,
aanvankelijk broedden ze in de nieuwe ruigten, geleidelijk aan meer in bos en ze
schoven ook op naar het noorden. Opgroeicondities voor ganzenkuikens (jong
blad en water binnen bereik) zijn in de meeste jaren aanvankelijk toereikend in
het zuiden en westen waar ze samenvallen met de noodzaak voor ruiende (=
vleugellamme) volwassen vogels om het water op te kunnen vluchten. Na de rui
concentreren ganzen zich op de rijkere graslanden in het smalle noordelijk deel
(juli 2009, 792 vogels in 1 groep). Het stuk benoorden de zomerkade heeft
tussen 1997 en 2006 veel eenden aangetrokken, zowel grondelende,
planktonzevende als duikende soorten. Slobeend (0‐14), Zomertaling (0‐7),
Tafeleend (0‐2), Krakeend (1‐9) en Kuifeend 1‐4) kwamen tot broeden. De
opleving bij de eerste drie soorten duurde tot 2006. De andere twee waren
blijvers. Langs de randen ontwikkelde zich mondjesmaat riet maar afgezien van
wat Kleine Karekieten heeft het geen moerasfauna opgeleverd. De IJsvogel
nestelde afwisselend in de zomerkade en de afgegraven hooilandrand (2002‐
2009). Moeras is te vinden als relicthabitat aan de oude strang, verder schiet
riet op aan randen van het hooiland waar water uittreedt en in natte greppels.
Het gemiddeld aantal Kleine Karekieten is met 3 per jaar dan ook
verwaarloosbaar klein. In deze zone kwamen ook Blauwborst (1‐3, gem. 2,3) en
Rietzanger (2x) voor. In 2000 broedde een Bruine Kiekendief succesvol in de
ruigte op het depot. Het mannetje bracht hier tegelijkertijd met een tweede
vrouwtje in de Hurwenense Waard (6 km verder) jongen groot. Bruine
Kiekendieven broeden meestal in rietvelden, soms in graanakkers.
Cultuurland De steltlopers onder weidevogels gedragen zich op de Varikse Plaat
als pioniers (Kievit in figuur 12), de zangvogels blijven vrijwel beperkt tot de
(vergraven restanten van) de oeverwal (Figuur 10).
Ruigte en struweel De ruigten in het gebied ontstonden als gevolg van
verdroging langs de strang, maar vooral als storingseffect na de ingrepen in de
bodem vanaf 1996. Op het depot en langs de randen van de verlaagde stukken
ging dit het snelst (Figuur 13). Na een periode van tien jaar met ruigtesoorten
(waaronder Rietzanger; 1 in 2002 en 2003, en Blauwborst; jaarlijks 1‐3, gem.
2,3) is in een deel van areaal de struweelvorming vanaf 2007 zodanig gevorderd
dat de daarbij horende soorten (o.a. Fitis) de boventoon voeren. Het deel achter
de zomerkade heeft bij de huidige lage dynamiek de potentie zich tot
zachthoutooibos met plassen te ontwikkelen. De ruigte op en rond het depot
wordt sinds 2005 deels geklepeld. Vanwege de zeer snelle verruiging op het
depot ,zit in 1997 50% van de territoria op een zeer klein oppervlak. Daarna
neemt de concentratie weer af en bij verruiging in de droge randzones van de
nieuwe habitats en langs de randen van de hooilanden vormen zich nieuwe
kleinere clusters (oranje). Gebruikte soorten zijn Bosrietzanger/Grasmus en
Kleine Karekiet/Rietgors. De ontwikkeling verliep onder invloed van jaareffecten
in beheer en populatiedynamiek, met onregelmatigheden. Zo was de benutte
ruimte in 2001 erg klein en in 2004 erg ruim, in 2007 kwam geen cluster voor in
het zuidelijke deel als gevolg van laat en grondig uitgevoerd klepelwerk.
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Figuur 13. Verspreiding van ruigtesoorten. Weergegeven zijn de vlakken met 90 en 50%
(blauw en rood) van de territoria. Gebruikte soorten zijn Bosrietzanger/Grasmus en
Kleine Karekiet/Rietgors met respectievelijk 65, 105, 156 en 114 territoria in de vier
jaren. Aanvankelijk is de verlanding langs de zuidelijke helft van de Kil bepalend,
vervolgens de storingsruigten in en langs randen van nieuwe habitats. Vanaf 1997 breidt
ook het voorkomen in de hooilanden zich uit, met een piek in 2004. Daarna komen de
recente ontkleiingen in het midden van het gebied in beeld en resteren in de hooilanden
de randen en greppels..

Bos De oude grienden langs de zomerkade zijn geschikt voor bosvogels
waaronder Zomertortel (4 in 2007, maar alleen waargenomen in de periode
2005‐2009), Matkop,en Grauwe Vliegenvanger. De Ransuil kwam in de grienden
voor in 2002, 2005 en 2007, De strook langs de winterdijk met verspreide bosjes
kent dezelfde bossoorten als de grienden, maar met meer lijsters. In de hogere
bomen nestelen kraaiachtigen en roofvogels (Havik vanaf 2007, jaarlijks Buizerd
en Boomvalk). Het gebied telt vanaf 1999 een paar Groene Specht met nesten in
populier en wilg en met een flink deel van het territorium binnendijks en
voedselvluchten naar boomgaarden in het buurtschap Veluwe aan de overzijde
van de Waal.
Graspieper is de enige
graslandvogel die aanvankelijk
profijt heeft gehad van
hooilandbeheer (foto Gijs
Kurstjens).
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1.6

LIBELLEN

Voor natuurontwikkeling (voor 1996)
Uit het EIS‐archief zijn inventarisatiegegevens bekend van juli 1994 en augustus/
september 1995. Rekening houdend met het feit dat voorjaarssoorten gemist
zijn, kwamen er in 1994/1995 ca. 15 soorten voor (tabel 3). Bijzonder is de
waarneming van één exemplaar van de Tangpantserjuffer.
Sinds natuurontwikkeling (1996‐2009)
Gedurende drie perioden sinds de uitvoering van de maatregelen rond de
Varikse Plaat is onderzoek gedaan naar libellen: in 1997/1998 (Veling &
Ketelaar, 1998), in 2004 (Verbeek & Scherpenisse, 2005) en in 2010 (Rijn in
Beeld). De resultaten staan in tabel 3. Vergelijken we de soortensamenstelling
van de periode 2004 en 2008‐2010 met die van 1994/1995 en 1997/1998 dan
valt een stijging op (van 17 naar 22 soorten) Nieuw waargenomen soorten zijn
onder meer Bruine winterjuffer, Gewone pantserjuffer, Glassnijder,
Plasrombout, Rivierrombout en Vuurlibel. Zwervers als Geelvlekheidelibel en
Zwarte heidelibel zijn daarentegen in de jaren 90 vastgesteld.
In vergelijking met andere uiterwaarden van de Rijntakken scoort de Stiftse
Uiterwaarden gemiddeld qua soortenrijkdom (figuur 14).
Tabel 3. Libellen in de Stiftse Waarden gedurende vier tijdsperioden.
Aantalsindex: * = 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49, **** = 50-100 en ***** =>
100. In 1994/1995 is alleen aanwezigheid (X) onderzocht.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
199419971995
1998
Azuurwaterjuffer
Coenagrion puella
?
**

2004
**

20092010
***

Bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

X

***

?

****

Bruine glazenmaker

Aeshna grandis

X

*

*

*

Bruine winterjuffer (RL)

Sympecma fusca

Bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

?

***

Geelvlekheidelibel

Sympetrum flaveolum

X

*

Gewone oeverlibel

Orthetrum cancellatum

X

***

Gewone pantserjuffer

Lestes sponsa

Glassnijder (RL)

Brachytron pratense

Grote keizerlibel

Anax imperator

Grote roodoogjuffer

Eryhtromma najas

X

Houtpantserjuffer

Lestes viridis

X

**

**

*

Kleine roodoogjuffer

Erythromma viridulum

X

***

**

*****

Lantaarntje

Ischnura elegans

X

****

**

****

Paardenbijter

Aeshna mixta

X

**

***

**

Plasrombout

Gomphus pulchellus

*

Platbuik

Libellula depressa

*

**

Rivierrombout (RL)

Gomphus flavipes

Steenrode heidelibel

Sympetrum vulgatum

?

***

****

*****

Tangpantserjuffer

Lestes dryas

X

Variabele waterjuffer

Coenagrion pulchellum

?

**

**

Viervlek

Libellula quadrimaculata

Vuurlibel

Crocothemis eryhtraea

Watersnuffel

Enallagma cyathigerum

Zwarte heidelibel

Sympetrum danae

*
*
**

*****
***

*
*

**
***
**

**

*
**
X

*

*****

*

Totaal aantal soorten

11-15

15

13-14

19
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Figuur 14. Overzicht van het aantal soorten libellen op het traject van de Waal en in de
Stiftse Uiterwaarden gedurende verschillende tijdsperioden.
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Kleine roodoogjuffer op
Veenwortel en Vuurlibel op
algenflab in jonge kleiputten
(foto’s Pepijn Calle).
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1.7

DAGVLINDERS

Voor natuurontwikkeling (voor 1996)
Er zijn geen gegevens bekend van deze uiterwaard.
Sinds natuurontwikkeling (1996‐2010)
Sinds de start van de inrichtingswerkzaamheden in 1996 op de Varikse Plaat is
gedurende drie perioden onderzoek gedaan naar dagvlinders. Het eerste
onderzoek in 1997/1998 (Veling & Ketelaar, 1998) kan min of meer als
nulsituatie worden beschouwd omdat het gebied nog sterk een pionierkarakter
had. De resultaten staan in tabel 4.
Vergelijken we de soortensamenstelling van 2004/2010 met die van 1997/1998
dan valt een lichte stijging op (van 10 naar 14 soorten). Nieuw waargenomen
soorten zijn onder meer Bruin blauwtje, Koninginnepage en Oranjetip. De
Argusvlinder is echter verdwenen conform de landelijke trend. In vergelijking
met andere uiterwaarden van de Rijntakken scoort de Stiftse Uiterwaarden laag
qua soortenrijkdom (figuur 15).
Een analyse op basis van ecologische groepen laat zien dat zoomsoorten
ontbreken, met uitzondering van Oranjetip. Ondanks het grote areaal aan
hooilanden zien we toch maar een geringe soortenrijkdom onder de
graslandvlinders. Zo ontbreken zelfs doorgaans algemene soorten als Bruin
zandoogje en Zwartsprietdikkopje.
Figuur 15. Overzicht van het aantal soorten dagvlinders langs de Waaluiterwaarden en in
de Stiftse Uiterwaarden gedurende de tijd.
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1.8

SPRINKHANEN

Voor natuurontwikkeling (tot 1996)
Uit het EIS‐archief zijn 5 algemene soorten bekend (1990).
Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1996)
In 2004 zijn 6 algemene soorten geteld, waaronder Greppelsprinkhaan (Verbeek
& Scherpenisse, 2005). In 2010 is daarnaast voor het eerst het Zuidelijk
spitskopje vastgesteld.
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Tabel 4. Dagvlinders van de Stiftse Uiterwaarden gedurende drie
tijdsperioden. Legenda: * = 1-2, ** = 3-9 en *** = 10-49.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam 1997- 2004
1998
Argusvlinder
Lasiommata megera
**
Atalanta
Vanessa atalanta
**
Boomblauwtje
Celastrina argiolus
Bruin blauwtje (RL)
Plebeius agestis
*
Citroenvlinder
Gonepteryx rhamni
*
Dagpauwoog
Inachis io
***
**
Distelvlinder
Vanessa cardui
**
Groot koolwitje
Pieris brassicae
*
*
Icarusblauwtje
Polyommatus icarus
**
**
Klein geaderd witje
Pieris napi
***
**
Klein koolwitje
Pieris rapae
***
**
Kleine vos
Aglais urticae
*
**
Kleine vuurvlinder
Lycaena phlaeas
*
*
Koninginnepage
Papilio machaon
**
Oranjetip
Anthocharis cardamines
Totaal
10
10

1.9

2010

**
*
**
***
*
**
***
***
***
***
*
**
12

AMFIBIEEN

Voor natuurontwikkeling (tot 1996)
In de jaren 80 zou er Kamsalamander in deze uiterwaard aanwezig zijn geweest
(Verbeek & Scherpenisse, 2005). Uit de periode 1990‐1995 is slechts één soort
bekend: van de Gewone pad worden verspreid over het gebied tientallen
exemplaren gemeld (archief RAVON). Voor het kilometerhok 155‐427 worden in
1990 2 juveniele Rugstreeppadden opgegeven, maar dit kan ook een
waarneming zijn van een steenfabrieksterrein aan de overzijde van de Waal.
Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1996)
Uit drie jaren zijn inventarisatiegegevens bekend van amfibieën: 1999 (archief
RAVON), 2004 (Verbeek & Scherpenisse, 2005) en 2010 (Rijn in Beeld). In 1999
worden Gewone pad en Bastaardkikker (veel) opgegeven. Daarnaast worden er
twee Bruine kikkers gemeld maar dat heeft naar alle waarschijnlijkheid
betrekking op binnendijks gebied.
In 2004 – waarbij alleen het deelgebied Varikse Plaat is onderzocht – worden
opnieuw Gewone pad en Bastaardkikker waargenomen. Gewone pad is massaal
in een buitendijks kolkje nabij de zomerkade aangetroffen. Bastaardkikkers zijn
verspreid over alle wateren van de Varikse Plaat gemeld maar vooral in de
voormalige Waalstrang en het bovengenoemde kolkje.
In 2010 is de gehele uiterwaard onderzocht m.b.v. schepnet (6 april, 14 juli). Op
21 mei is een avondronde uitgevoerd om de evt. aanwezigheid van
Rugstreeppad te checken in de jonge kleiputten. Er zijn echter geen dieren
gehoord. Het onderzoek bevestigt de lage soortenrijkdom die bij eerder
onderzoek is vastgesteld. Alleen Gewone pad en Bastaardkikker komen voor
(figuur 12). Gewone pad is vooral talrijk in de zandplas. Op 14 juli is één larve
van de Kleine watersalamander gevangen in een geïsoleerd deel van de Kil.
Geconcludeerd kan worden dat de Stiftse Uiterwaarden voor amfibieën van
geringe betekenis zijn. Alleen soorten die vrij ongevoelig zijn voor vispredatie
weten zich voort te planten in deze dynamische uiterwaard. Bijzondere soorten
zijn afwezig door het ontbreken van geïsoleerde wateren.

Rijn in Beeld: Stiftse Uiterwaarden

pagina 31

Figuur 16. Verspreiding van amfibieën in het gebied in 2010.

1.10

VISSEN

Voor natuurontwikkeling (tot 1996)
Er zijn enkele losse viswaarnemingen bekend: uit de buitendijkse strang (Varikse
Plaat) zijn bij eenmalige bemonstering in 1994 met schepnet Alver, Blankvoorn
en Riviergrondel gevangen. Van de Kil zijn zes algemene soorten bekend alsook
een Rivierdonderpad (Van der Perk, 1997). Beperkt rheofiele soorten als
Riviergrondel en Rivierdonderpad zijn waarschijnlijk na het extreme hoogwater
van 1993 in de uiterwaard terecht gekomen.
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Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1996)
In 2004 zijn ook enkele visvangsten gedaan in de buiten de zomerkade gelegen
wateren van het natuurontwikkelingsgebied Varikse Plaat (Verbeek &
Scherpenisse, 2005). In de strang en nieuw gegraven laagten zijn toen 7
algemene soorten gevangen, waaronder Baars, Blankvoorn, Brasem, Karper,
Paling, Rietvoorn en Zeelt.
In 2010 heeft in het kader van Rijn in Beeld een uitgebreide visbemonstering
plaatsgevonden in alle wateren van het gebied. Op 14 juli 2010 is dit uitgevoerd
door twee onderzoekers met hulp van schepnet, elektrische visapparatuur en
zegen. De resultaten staan weergegeven in tabel 5. In totaal is de aanwezigheid
van 18 soorten vastgesteld.
Het ging hierbij om limnofiele soorten als Bittervoorn en Vetje maar ook soorten
als Kleine modderkruiper en de exotische Marmergrondel komen talrijk voor in
de zomers doorgaans geïsoleerde wateren van de Kil en de zandplas. In de
dynamische wateren (strangen) van de Varikse Plaat zijn ook enkele rheofiele
soorten aangetroffen waaronder Winde en Serpeling (figuur 17). Ook zijn hier
enkele rheofiele exoten in opkomst, zoals Kesslers grondel, Marmergrondel en
Zwartbekgrondel.

Tabel 5. Overzicht van gevangen vissoorten in de Stiftse Uiterwaarden op 14 juli 2010.
De soorten zijn ingedeeld per visgilde.

Ecologisch Nederlandse naam
gilde
Limnofiel
Bittervoorn
Giebel
Snoek
Vetje
Eurytoop
Baars
Blankvoorn
Brasem
Driedoornige
stekelbaars
Karper
Kleine modderkruiper
Paling
Snoekbaars
Rheofiel
Serpeling
Winde
Exoot
Kesslers grondel
Marmergrondel
Roofblei
Zwartbekgrondel
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Wetenschappelijke
naam
Rhodeus sericeus
Carassius auratus gibelio
Esox lucius
Leucaspius delineatus
Perca fluviatilis
Rutilus rutilus
Abramis brama
Gasterosteus aculeatus
Cyprinus carpio
Cobitis taenia
Anguilla anguilla
Stizostedion lucioperca
Leuciscus leuciscus
Leusciscus idus
Neogobius kessleri
Proterorhinus semilunaris
Aspius aspius
Neogobius melanostomus
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Figuur 17. Verspreiding van enkele indicatieve vissoorten in de Stiftse Uiterwaarden
(Bittervoorn, Vetje, Kleine modderkruiper, Paling, Serpeling en Winde).

1.11

ZOOGDIEREN

In 1997 en 1998 heeft er onderzoek plaatsgevonden naar vleermuizen en kleine
zoogdieren. Vijf soorten vleermuizen zijn in lage dichtheden aangetroffen:
Laatvlieger, Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en
Rosse vleermuis (La Haye, 1998). Kolonies ontbreken.
In 1998 zijn zes soorten kleine zoogdieren plus een Wezel gevangen op de
Varikse Plaat. Meest talrijk was de Bosmuis, vooral op de ontkleide (zandige)
delen van het terrein. Andere soorten betroffen Veldmuis, Bosspitsmuis,
Huisspitsmuis en Rosse woelmuis. Meer bijzonder was de vangst van een
Dwergmuis.
Tijdens de winter van 2010 zijn voor het eerst sporen van de Bever aangetroffen
in het gebied en wel in de geul van de Varikse Plaat (mond. med.
muskusrattenvangers Waterschap Rivierenland).
In het hooilandencomplex leven diverse hazen.
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Zanddynamiek is vooral aan de
orde in het noordoostelijk deel van
de uiterwaard (foto Gijs Kurstjens).

Met doek en steen vastgelegde
oever van de Varikse Plaat (foto
Gijs Kurstjens).

1.12

WERKING VAN NATUURLIJKE PROCESSEN

1.12.1 Hydromorfologische processen
Op beperkte schaal wordt zand afgezet op de oeverwal ter hoogte van het
hooilandencomplex. De meeste afzettingsdynamiek treedt op in het
noordoostelijk deel van de oeverwal. De oevers van de Varikse Plaat liggen
geheel vast met steen.
De aanwezigheid van de zomerkade rond het gebied zorgt ervoor dat in de
oeverzone van de uiterwaard weinig dynamiek en geen zandafzetting optreedt.
Door de aangebrachte duiker is er sprake van behoorlijke hydrodynamiek in de
Varikse Plaat en het zuidelijke, vergraven deel van de Stiftse Uiterwaarden. Dit
deel is erg dynamisch en staat gemiddeld 200 dagen per jaar in open verbinding
met de rivier. Door de nieuw aangebrachte duiker overstromen ook de andere
delen van de uiterwaard (via de Kil) vaker. Door deze grote
overstromingsfrequentie treedt hier vrij veel slibsedimentatie op: het
benedenstroomse deel van de Kil is al flink verland.
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Ondanks de aanwezigheid van een zomerkade stroomt de uiterwaard relatief
snel mee doordat ook bovenstrooms een overlaat in de kade zit. Hoewel er nog
geen sprake is van een meestromende nevengeul, kan deze grotendeels bekade
uiterwaard toch als relatief hoogdynamisch geclassificeerd worden.
1.12.2 Begrazing
Het proces van begrazing is alleen aan de orde in het zuidelijke deel (Varikse
Plaat). Dat terrein wordt integraal beheerd via seizoensbeweiding met runderen
en paarden. Het element van winterbegrazing speelt dus geen rol.
1.12.3 Kwel
In de bekade uiterwaard treedt bij hogere waterstanden lokaal rivierkwel op. In
ieder geval is dat het geval in het benedenstroomse deel van de Kil, waar lokaal
veel Holpijp groeit.
Waterplanten ontbreken in
grote delen van de Kil door de
hoge hydrodynamiek; hier het
traject dat pal tegen de
winterdijk aanligt (foto Gijs
Kurstjens).

Procesbarometer Stiftse Uiterwaarden
proces

ruimte voor processen

Morfodynamiek
Hydromorfodynamiek
Begrazing
Kwel
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1.13

CONCLUSIES

1.13.1 Natuurwaarden
De Stiftse Uiterwaarden heeft zich sinds de herinrichting van de Varikse Plaat in
1996 redelijk positief ontwikkeld. Het aantal bijzondere planten is verdubbeld.
Deze positieve trend is grotendeels te wijten aan de vestiging van nieuwe
soorten op de dynamische oeverwal langs de Waal (o.a. Brede ereprijs, Harige
ratelaar en Moeslook). Ondanks het jarenlange, consequente maaibeheer is het
aantal bijzondere plantensoorten in de hooilanden laag. De in 2004 nog talrijke
Echte karwij is er zeer sterk achteruit gegaan.
De broedvogelbevolking van de hooilanden is sinds 1996 sterk veranderd. Veel
weidevogels zijn (vrijwel) verdwenen (Grauwe gors, Grutto, Tureluur,
Veldleeuwerik). Graspieper is lang een positieve uitzondering geweest (met een
piek in 2005), maar de soort gaat recent flink achteruit. Territoriale
Kwartelkoningen doken in de periode 1997‐2004 regelmatig op, maar ontbreken
de laatste jaren vrijwel (wel 1 in 2010). Ruigtesoorten als Grasmus, Rietgors en
Sprinkhaanzanger zijn daarentegen toegenomen, mede dankzij het laten staan
van ruigtestroken.
De insectenfauna van de hooilanden vertoont weinig verbetering (dagvlinders en
sprinkhanen). Lichtpuntje is de vestiging van Bruin blauwtje op de zandige
oeverwal, waar de waardplant ooievaarsbek groeit.
De dynamische Varikse Plaat, waar delen zijn afgegraven tot op het zand, heeft
zich qua broedvogels, vissen en libellen in positieve zin ontwikkeld. Op een
eiland in het gebied komen regelmatig pioniers als Kleine plevier, Kluut en
Visdief tot broeden. Ook watervogels (Grauwe gans, eenden) hebben zich
gevestigd. In de strang komen rheofiele vissoorten voor, waaronder Serpeling en
Winde. Qua flora van de Varikse Plaat kunnen de slikpioniers worden genoemd
alsook de grote populatie Engelse alant.
De minder dynamische wateren (delen van De Kil, zandplas) herbergen lokaal
goede populaties van limnofiele vissoorten (Bittervoorn, Vetje). Waterplanten
zijn in de Kil echter grotendeels afwezig. Dit houdt mogelijk verband met de
toegenomen inundatiefrequentie (duiker in zomerkade). Door het ontbreken van
geïsoleerde, visarme wateren heeft het gebied voor amfibieën een geringe
waarde.
1.13.2 Ideeën en aanbevelingen
• Realisatie van lange meestromende nevengeul via een deel van de Kil en evt.
ook korte geul langs de zomerkade op de Varikse Plaat (figuur 18). In de
periferie van de nevengeul kunnen enkele geïsoleerde wateren intact blijven
voor limnofiele soorten (o.a. zandplas). Ervaringen elders langs de
Rijntakken (o.a. Gamerensche Waarden) tonen aan dat goed aangelegde
nevengeulen op dit traject tot succesvol herstel van kenmerkende
riviernatuur kan leiden. Vooral veel rheofiele soorten profiteren hiervan
(libellen, vissen). Door de nieuw aangebrachte duiker in de zomerkade is de
hydrodynamiek in de bekade uiterwaard inmiddels wel toegenomen, maar
dit is vooralsnog een te halfslachtige oplossing. Er immers geen sprake van
een werkelijk stromend systeem. Het gebied is in zijn huidige vorm daardoor
niet geschikt voor veel rheofiele soorten en tegelijkertijd veel te dynamisch
voor soorten van werkelijk laagdynamische omstandigheden, zoals
Watergentiaan en veel amfibieën.
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Figuur 18. Schetsontwerp voor de lange nevengeul in de Stiftse Uiterwaarden (Meet BV
2000 op basis van studie Schropp & Bakker, 1994 en Van der Perk, 1997). De geplande,
maar niet uitgevoerde korte nevengeul ligt geheel in de Varikse Plaat langs de
zomerkade.

•
•

Verwerving van resterende agrarische enclaves, mede met het oog op de
realisatie van de nevengeul.
Het al meer dan 20 jaar consequent uitgevoerde hooilandbeheer in het
centrale deel van het gebied leidt vooralsnog niet tot opzienbarende
floristische ontwikkelingen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de
bodem grotendeels bestaat uit voedselrijke klei. Alleen daar waar sprake is
van enige zanddynamiek (oeverwal) komen ook meer bijzondere soorten
voor (Zachte haver, Goudhaver, Beemdkroon). Het is dus niet zozeer het
beheer maar eerder de bodem die hier bepalend is voor de soortenrijkdom.
Ook de fauna van de hooilanden vertoont een stabiele tot dalende trend. Dit
heeft onder meer te maken met het gebrek aan structuur, zeker vlak na
grootschalig maaien. Om toch meer winst voor de natuur te behalen – met
als uitgangspunt het open landschap met grasland – wordt aanbevolen om
te bekijken of eenmaal hooien met nabeweiding een optie is, hetgeen
vroeger het gangbare beheer schijnt te zijn geweest. Voor de hooilanden
betekent dit meer structuur voor de fauna na de eerste maaibeurt en een
betere verspreiding van plantensoorten door de grazers. Het voordeel
hiervan is ook dat de oeverwalzone ter hoogte van de hooilanden mee kan
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•

•

•

•

•
•

worden begraasd. Juist deze zone heeft de afgelopen jaren wel winst
opgeleverd voor de flora, maar dreigt steeds sterker te verruigen doordat er
geen beheer plaats vindt.
Op de Varikse Plaat heeft ca. 15 jaar seizoensbeweiding plaatsgevonden met
aanvullend maai/klepelbeheer van enkele ruige stukken (met name het
depot). Het maaibeheer is uitgevoerd om bosontwikkeling te beteugelen. De
kans op bosvorming op deze ruige plekken is echter gering. Het meeste
ooibos kiemt op vochtige, in de voorzomer droogvallende slikbodems. Om
bosontwikkeling in toom te houden kan beter worden overgestapt op
jaarrondbegrazing. Maaien is kostbaar en leidt op deze locatie zeker niet tot
een betere floristische ontwikkeling. Ruigten kunnen wel waardevol zijn
voor fauna (broeden, overwinteren) en worden bij jaarrondbegrazing in de
loop van de winter geleidelijk opgeruimd. De dichtheden liggen bij
jaarrondbegrazing lager dan bij seizoensbeweiding en liggen in de orde
grootte van ca. 1 dier per 2‐3 ha.
Een meer structurele oplossing voor het bestrijden van de dichte
brandnetelruigtes op het depot zou het verwijderen van deze kleiige en
voedselrijke grond zijn. Verruiging is hier het gevolg van de kwaliteit van de
gestorte bodems. Wellicht doet zich in de toekomst een mogelijkheid voor
om het materiaal elders te storten of te concentreren.
De grazers van de Varikse Plaat kunnen goed worden ingezet voor de
nabeweiding van de hooilanden. Na realisatie van de nevengeul kan ook de
rest van de uiterwaard via begrazing worden meebeheerd.
Starten met interim‐beheer van de kleiputten; nu zijn deze al grotendeels
verbost. Het verdient de voorkeur al tijdens kleiwinning te starten met
extensieve begrazing, om zo bosontwikkeling te beperken en
structuurvariatie te vergroten.
Verwijderen van (stort)steen/doek uit de oeverzone van de Varikse Plaat om
erosie‐ en afzettingsprocessen te stimuleren.
Opruimen van ontsierende oude rasters van exclosures op de Varikse Plaat
(dit vegetatieonderzoek is inmiddels beëindigd).
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