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6. VELPER‐
WAARDEN
Riviertraject:
Provincie:
Gemeente:
Stad/dorp
Start natuurontwikkeling:
Eigendom:
Oppervlakte:
Toegankelijkheid:
Soortgroep

Flora

Voor 1992

IJssel
Gelderland
Rheden
Velp
1993
Natuurmonumenten, Domeinen (Rijkswaterstaat)
18 ha
niet vrij toegankelijk
Periode 1992‐2010

Beoordeling ontwikkeling

Aantal
bijzondere
soorten

waarvan
op Rode
Lijst

Aantal
bijzondere
soorten

Waarvan
op Rode
Lijst

23‐24

13

23‐27

12‐14

?

?

?

?
?
?

Broedvogels
Dagvlinders*

?

?

8‐12

0

Libellen*

?

?

4

0

Sprinkhanen*

?

?

Ca. 4

0

* = alle soorten
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1.1

GEBIEDSBESCHRIJVING

De Velperwaarden liggen op de linkeroever van de IJssel tussen de A12 en
Rheden (figuur 1). Een klein deel van deze uiterwaard (18 ha) is door
Natuurmonumenten in 1993 aangekocht. Het gaat om graslanden die bekend
staan onder de naam 'De Durk' naar een voormalige boerderij die hier in het
verleden heeft gestaan. De boerderij is in de jaren '20 afgebroken ten behoeve
van de uitbreiding van een steenfabriek. Eind jaren '50 ‐ bij de aanleg van de
autobrug over de IJssel ‐ is deze fabriek vervolgens afgebroken.
De situatie rond 1840 is afgebeeld in figuur 2. De uiterwaard bestond geheel uit
graslandpercelen begrensd door hagen. In het noordelijk deel van de uiterwaard
(tegen de Broekdijk aan) is het restant van een voormalige loop van de IJssel te
zien ('De Hank'). Deze loop staat al op een kaart uit 1652‐1653 (Van
Geelkercken) en is dus in ieder geval voor het midden van de 17 e eeuw ontstaan
(Overmars, 2010). Het zuidelijk deel heette indertijd de Steenwaard en daar is
een zomerkade dicht tegen de rivier zichtbaar. De kade is aangelegd rondom een
bestaande oeverwal. Stroomafwaarts van de Steenwaard is op de linkeroever
van de IJssel nog een smalle zandbank zichtbaar. Op andere oevers zijn al
kribben aangebracht.
Eind 19 e eeuw wordt de bedding van de IJssel genormaliseerd en in het gareel
gehouden door de systematische aanleg van kribben. Halverwege de jaren '70
worden ook de zandige oevers tussen de kribben geheel vastgelegd.
Tot begin 20 e eeuw lag er binnendijks een uitgestrekt nat gebied met een venige
bodem (Velperbroek) dat werd gevoed met stuwwalkwel en rivierkwel. De
ontwatering vond plaats via een sluis door de dijk (figuur 2). In de loop van de
20 e eeuw is het Velperbroek vrijwel geheel ten prooi gevallen aan stedelijke
uitbreiding; meest recent nog het industrieterrein de Beemd (figuur1).
Nadere bestudering van de
hoogtekaart (figuur 3) laat zien dat
een groot deel van de uiterwaard is
vergraven door de winning van klei;
deze percelen liggen ca. 1‐1,5m
lager dan de aangrenzende meer
zandige percelen met nog de
oorspronkelijke morfologie van
stroomruggen en stroomgeulen. Dit
onvergraven deel is zo hooggelegen
dat het momenteel deels in gebruik
is als bouwland.
Geconcludeerd kan worden dat het
zandige karakter van de
Velperwaarden is afgenomen door
de winning van klei en het
vastleggen van de oevers.

Figuur 1. Overzichtskaart van het
zuidelijk deel van de Velperwaarden
met natuurgebied De Durk.
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Figuur 2. Kaart uit periode 1840‐1843 met centraal de Broekdijk op de grens tussen het
Velperbroek en de Velperwaarden. Boerderij de grote Durk is zichtbaar aan de zuidzijde,
evenals de steenoven. Aan de noordzijde is de Hank zichtbaar waarop het Velperbroek
afwatert richting de IJssel.
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Figuur 3. Hoogtekaart van de Velperwaarden
met begrenzing huidige natuurgebied (rood
omlijnd). Duidelijk zichtbaar zijn de
oeverwalafzettingen langs de rivier evenals het
patroon van stroomruggen en geulen in het
onvergraven deel (paarse lijn). Daaromheen
vallen de door kleiwinning verlaagde en
gehercultiveerde percelen op. Alleen tegen de
dijk aan liggen enkele meer langdurig
waterhoudende kleiplassen.

1.2

INRICHTING

• Er heeft geen specifieke inrichting van
het gebied plaatsgevonden. Wel bestaat
een groot deel van het terrein uit
gehercultiveerde voormalige
aftichelterreinen.
1.3

BEHEER

• Na verwerving van de gronden in 1993 is het hooilandbeheer ‐ dat ook
hiervoor al plaatsvond ‐ gecontinueerd zonder aanvullende bemesting.
• De laaggelegen delen worden tweemaal per jaar gemaaid, de schrale, zandige
stroomruggen eenmaal.

Beeld van de zandige
zomerkade/ oeverwal met
Veldsalie te midden van
Zachte haver (foto Gijs
Kurstjens).
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Beeld van gemaaide natuurgebied (half augustus 2009). Alleen de stukken van Domeinen
langs de rivier blijven ruig en onbeheerd (foto Bart Peters).

Beeld van
laaggelegen
hooiland met
op de
achtergrond
de IJsselbrug
van de A12
(foto Gijs
Kurstjens).
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1.4

RESULTATEN

1.4.1

Flora

Situatie voor natuurontwikkeling (tot 1993)
Er zijn vijf oude vegetatieopnamen van Cohen Stuart uit 1954 en 1958 bekend
van het zuidelijk deel van Velperwaarden. Hieruit blijkt in ieder geval dat er
(lokaal) soortenrijk stroomdalgrasland aanwezig was met veel bijzondere
soorten waaronder Beemdkroon, Bevertjes, Duifkruid, Gewone agrimonie, Grote
tijm, Ruige weegbree, Ruig viooltje, Smal fakkelgras en Veldsalie. In het
noordelijk deel van de Velperwaarden zijn uit de jaren ’50 nog opnamen
gemaakt met soorten als Aardbeiklaver, Echte karwij, Kleine ruit, Kweekdravik
en Veldgerst (zie tabel 1). Duifkruid, Echte karwij, Grote tijm en Kleine ratelaar
zijn na de jaren '50 niet meer aangetroffen. Beemdkroon is in 1987 voor het
laatst gemeld.
In 1986 is er door de Provincie Gelderland één opname gemaakt in het terrein.
Het gaat om een soortenrijke locatie op de zomerkade met soorten als
Bevertjes, Kamgras, Zachte haver, Ruige leeuwentand, Sikkelklaver,
Kattendoorn, Karwijvarkenskervel, Ruige weegbree, Kleine pimpernel,
Goudhaver en Veldsalie.
Als laatste bron zijn de archieven van FLORON en Natuurmonumenten benut.
Hierin zit een zeventigtal losse waarnemingen uit de periode 1975‐1992.
Meldingen van nieuwe soorten hebben betrekking op Bieslook, Bilzekruid,
Engelse alant, Hopwarkruid, Knolribzaad en Schijnraket.
Sinds natuurontwikkeling (periode 1993‐2009)
Uit de periode 1993‐2008 zijn gegevens voornamelijk gegevens bekend van
FLORON. Daarnaast zijn enkele losse waarnemingen bekend uit het archief van
Natuurmonumenten (1994/1995) en één vegetatieopname. In totaal zijn 24‐26
bijzondere soorten gezien (tabel 1). Nieuw aangetroffen soorten zijn: Gulden
sleutelbloem (1996), Kleine ruit, Slangenlook, Wit en Zacht vetkruid en
Zomerfijnstraal. Ook Blaassilene is opgegeven maar deze is vermoedelijk buiten
het natuurgebied gevonden. Bilzekruid, Knolribzaad, Ruig viooltje en Schijnraket
zijn niet meer teruggevonden t.o.v. de voorgaande periode.
Het onderzoek in 2009 geeft voor het eerst ook een beeld van de verspreiding
van soorten in het terrein (figuur 4 t/m 6). Afgezien van Veldgerst ontbreken
andere bijzondere soorten in de laaggelegen hooilanden. Soorten als
Fluitenkruid, Timotee, Kropaar, Smalle weegbree, Rode klaver, Kruipende en
Scherpe boterbloem domineren het vegetatiebeeld.
Enkele soorten zijn (vrijwel) beperkt tot de zomerkade: Bevertjes, Grasklokje,
Gulden sleutelbloem, Kattendoorn, Kleine pimpernel, Kruisbladwalstro, Ruige
weegbree en Veldsalie. Ook groeit hier her en der Gewone vogelmelk. Op de
oeverwal zien we regelmatig Echte kruisdistel en Gewone vogelmelk, maar ook
Karwijvarkenskervel en Zachte haver. Langs de ruige, stenige rivieroever zijn
regelmatig Hopwarkruid en Engelse alant gevonden naast enkele groeiplaatsen
van bijzonderheden als Brede ereprijs, Bieslook, Kleine ruit en Viltganzerik. Al
met al ligt het aantal bijzondere soorten op een vergelijkbaar niveau als de
voorgaande periode (ca. 22‐26 soorten; zie figuur 7). Gewone agrimonie,
Slangenlook en Wit vetkruid zijn in 2009 niet aangetroffen. Mogelijk zijn deze
soorten indertijd (net) buiten het natuurgebied gevonden. Mogelijk zijn enkele
soorten in 2009 gemist (o.a. Kweekdravik en Ruige leeuwentand).
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Tabel 1. Voorkomen van bijzondere plantensoorten gedurende verschillende
tijdsperioden in de Velperwaarden.
Soort
1950‐1958
1975‐1992
1993‐2008
Aardbeiklaver
*
Beemdkroon (RL)
*
*
Bevertjes (RL)
*
*
*
Bieslook
*
*
Bilzekruid (RL)
*
Blaassilene
*?
Brede ereprijs (RL)
Duifkruid (RL)
*
Echte karwij (RL)
*
Engelse alant
*
*
Geoorde zuring
?
*
*
Gewone agrimonie (RL)
*
*
*
Goudhaver (RL)
*
*
*
Grote tijm (RL)
*
Gulden sleutelbloem (RL)
?
*
Hopwarkruid
*
*
Kamgras (RL)
*
*
*
Karwijvarkenskervel (RL)
*
*
Kattendoorn (RL)
*
*
*
Kleine pimpernel (RL)
*
*
*
Kleine ratelaar (RL)
*
Kleine ruit (RL)
*
*
Knolribzaad
*
Kruisbladwalstro (RL)
Kweekdravik
*
*
*
Ruige leeuwentand (RL)
?
*
*
Ruige weegbree (RL)
*
*
*
Ruig viooltje
*
*
Schijnraket
*?
Sikkelklaver
*
*
*
Slangenlook
*
Smal fakkelgras
*
*
*
Smalle aster
Veldgerst (RL)
*
*
*
Veldsalie (RL)
*
*
*
Viltganzerik
Wit vetkruid
*?
Zachte haver
*
*
*
Zacht vetkruid
*
Zomerfijnstraal
*
Totaal
21‐24
23‐24
24‐26
(14‐17 RL)
(13 RL)
(13 RL)

2009

*
*

*

*
*
*
*
*
?
*
*
*
*
*
*?
?
*

*
*?
*
*
*
*
*
*
*
22‐26
(12‐
14RL)

Hopwarkruid groeit regelmatig op ruigten van
Dauwbraam in de oeverzone van de IJssel (foto
Gijs Kurstjens).
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Figuur 4. Overzicht van bijzondere stroomdalplanten in 2009: Veldgerst,
Karwijvarkenskervel, Zachte haver, Sikkelklaver, Veldsalie en Ruige weegbree.

Figuur 5. Overzicht van bijzondere stroomdalplanten in 2009: Bevertjes, Kleine ruit,
Echte kruisdistel, Kleine pimpernel, Kattendoorn, Bieslook en Gulden sleutelbloem.
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Figuur 6. Overzicht van bijzondere planten van ruige rivieroevers in 2009: Brede
ereprijs, Engelse alant, Hopwarkruid en Kruisbladwalstro.

Figuur 7. Overzicht van de ontwikkeling van het aantal indicatieve plantensoorten in de
Velperwaarden in de periode 1975‐1992, 1993‐2008 en 2009.
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Bevertjes op de zomerkade (foto Bart Peters).

Op de stenige oevers langs de IJssel staat lokaal veel Bieslook
(foto Gijs Kurstjens).

1.5

BROEDVOGELS

Situatie voor natuurontwikkeling (tot 1993)
Van de gehele Velperwaarden zijn in 1974 – toen het gebied overwegend uit
grasland bestond ‐ de volgende meer bijzondere broedvogels bekend: Slobeend
(1), Torenvalk (1), Patrijs (1), Scholekster (1), Kievit, Zomertortel (1), Koekoek
(3), Steenuil (2), Veldleeuwerik en Nachtegaal (1) (Van den Bergh e.a., 1979).
Sinds natuurontwikkeling (periode 1993‐2009)
Er zijn uit deze periode geen broedvogelgegevens beschikbaar via de Provincie
Gelderland. In 2009 was er in het hooiland een territorium van Wulp.
1.6

LIBELLEN

Situatie voor natuurontwikkeling (tot 1993)
Er zijn geen historische data bekend uit het gebied. Afgezien van de rivier en
enkele (tijdelijke) kleiputten waren er toen geen geschikte libellenbiotopen
aanwezig.
Sinds natuurontwikkeling (periode 1993‐2009)
Uit het kilometerhok met het bestaande natuurgebied zijn geen waarnemingen
van libellen bekend in de bestanden van EIS. Uit het noordelijk gelegen
kilometerhok (deels binnendijks gelegen) zijn uit de periode 1998‐2005 14
waarnemingen bekend van 5 algemene soorten. Meest bijzonder is de melding
van Zwervende pantserjuffers in 1998.
Bij het veldonderzoek van Rijn in Beeld in 2009 werden de volgende soorten in
het gebied aangetroffen: Platbuik, Grote keizerlibel, Bruine glazenmaker en
Gewone oeverlibel in het natuurgebied gezien. Alle soorten werden in lage
aantallen waargenomen (zwervers) en voortplantingswateren ontbreken.
Geconcludeerd kan worden dat het terrein van weinig betekenis is voor libellen.
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1.7

DAGVLINDERS

Voor natuurontwikkeling (voor 1993)
Eventuele historische data van dagvlinders waren niet beschikbaar.
Sinds natuurontwikkeling (1993‐2009)
Bij het veldonderzoek in 2009 zijn 8 soorten dagvlinders gezien (tabel 2).
Daarmee is de soortenrijkdom van de Velperwaarden (zeer) laag in vergelijking
met andere natuurgebieden (figuur 8). Zoomsoorten ontbreken geheel en
slechts twee graslandsoorten komen voor (Icarusblauwtje en Kleine
vuurvlinder). Het hooilandbeheer is vermoedelijk ongunstig voor de
ontwikkeling van een rijkere en meer gevarieerde dagvlinderstand.
Buiten het directe natuurgebied, elders in de Velperwaarden (vooral in het
noordelijk deel) zijn in 2009 nog vier andere soorten waargenomen
(www.waarneming.nl): Boomblauwtje, Gehakkelde aurelia, Landkaartje en
Oranjetip.

Figuur 8. Overzicht van het aantal soorten dagvlinders langs de IJsseluiterwaarden
gedurende de tijd en in de Velperwaarden in 2009 (gebaseerd op drie bezoeken).
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Tabel 2 Het voorkomen van de dagvlinders in de
Velperwaarden in 2009. * incidenteel; ** sporadisch.
Nederlandse naam
Atalanta
Boomblauwtje
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde aurelia
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Landkaartje
Oranjetip
Totaal

Wetenschappelijke naam
Vanessa atalanta
Celastrina argiolus
Inachis io
Vanessa cardui
Polygonia c‐album
Pieris brassicae
Polyommatus icarus
Pieris rapae
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Araschnia levana
Anthocharis cardamines
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2009

*
(*)
*
*
(*)
*
**
**
*
*
(*)
(*)

8‐12
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1.8

SPRINKHANEN

Voor natuurontwikkeling (tot 1993)
Er zijn geen historische data bekend uit het gebied.
Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1993)
Sinds 2004 wordt de aanwezigheid van Greppelsprinkhaan gemeld van de
Broekdijk. Tijdens het veldonderzoek in 2009 zijn vrij veel exemplaren van deze
soort gehoord in de ruige rivieroevers van het natuurgebied. Er is geen compleet
beeld van de sprinkhanen verkregen omdat alle graslanden volledig waren
gemaaid tijdens het veldbezoek in augustus, maar aannemelijk is dat er nog
enkele algemene veldsprinkhanen voorkomen.
1.9

WERKING VAN NATUURLIJKE PROCESSEN

1.9.1 Hydromorfologische processen
Er is nauwelijks ruimte voor morfodynamiek; de oevers van de IJssel liggen ter
hoogte van het natuurgebied over vrijwel de gehele lengte vast met breuksteen.
1.9.2 Begrazing
Het terrein wordt beheerd via maaibeheer en van begrazing is dus geen sprake.
Structuur voor insectenfauna is hierdoor vrijwel afwezig.
1.9.3 Overige processen (Kwel)
In het natuurgebied zelf speelt kwel geen rol. Lange kwel vanuit het
Veluwemassief treedt wel op in sloten in het binnendijks gelegen Velperbroek
en daar groeit onder meer Waterviolier talrijk.
Procesbarometer
proces

ruimte voor processen

Hydromorfodynamiek
Begrazing
Kwel

Karakteristiek beeld van de
vastgelegde oever van de IJssel
(foto: Gijs Kurstjens).
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1.10

CONCLUSIES

1.10.1 Natuurwaarden
De Velperwaarden zijn intussen bijna 20 jaar natuurgebied. De vegetatie op de
zandige zomerkade is nog behoorlijk soortenrijk met o.a. veel
Karwijvarkenskervel en Zachte haver en lokaal zeldzaamheden als Bevertjes,
Gulden sleutelbloem, Kleine pimpernel, Ruige weegbree en Veldsalie.
Qua bijzondere plantensoorten is de situatie relatief stabiel; vestigingen van
nieuwe soorten zijn beperkt tot de ruige oeverzone van de IJssel (Brede ereprijs,
Kleine ruit). Afgezien van de zomerkade zijn de resterende lager gelegen
hooilanden (= gehercultiveerde afgetichelde weilanden) soortenarm; de toplaag
bestaat grotendeels uit voedselrijke klei.
Door het hooilandbeheer is er nauwelijks tot geen structuur aanwezig en
ontbreken bijzondere insecten (dagvlinders en sprinkhanen) en broedvogels. Een
uitzondering wordt gevormd door het territorium van een Wulp.
1.10.2 Ideeën en aanbevelingen
• De Velperwaarden maken onderdeel uit van project 'IJsselpoort', een van de
Natuurlijke Klimaatbuffers van Natuurmonumenten en andere partners
(Natuurmonumenten, 2010). Binnen de IJsselpoort is het gebied door
gemeenten en de provincie Gelderland uitverkozen als eerste pilotproject.
De Velperwaarden liggen op een strategische locatie waar nog een
ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Gelderse Poort kan worden
gerealiseerd. Zo is er in 2011 ca. 46 ha verworven zodat er op termijn een
groter en robuuster natuur‐ en recreatiegebied kan worden gerealiseerd.
• Op de lager gelegen delen, waar de klei is afgegraven tot op de venige
ondergrond van het voormalige Velperbroek, liggen goede kansen om water
vast te houden na winterse overstromingen en dan vanzelf te laten
uitzakken in de loop van het voorjaar. Qua grondverwerving (of ‐ruiling)
dient dan ook de prioriteit te worden gelegd op de laaggelegen delen.
• Direct langs de IJssel, en bij voorkeur juist ook aan de benedenstroomse
kant waar het gebied instroomt, zouden delen van de zomerkade verlaagd
kunnen worden – in combinatie met het verwijderen van stortsteen in de
oeverzone – zodat er meer ruimte ontstaat voor de vorming van
zandstrandjes en voor zanddynamiek/ oeverwalvorming rondom de
zomerkade. Hier liggen goede kansen voor de herontwikkeling van
rivierpioniers, stroomdalflora en soortenrijke zoom‐mantelvegetaties.
• Plaatselijk is herinrichting van de gehercultiveerde percelen een optie met
het oog op natuurontwikkeling, bijv. door de roofgrond af te voeren om
daarmee elders landbouwgrond te verbeteren of op te hogen en daardoor
de zandige of zelfs moerige bodem aan de oppervlakte te brengen.
• Hoewel in sommige (vaak meer zandige) gebieden hooilandbeheer tot
soortenrijke vegetaties kan leiden, zijn de mogelijkheden in verlaagde
kleiige uiterwaarden beperkt. Afgezien van Veldgerst (die zich overigens ook
prima in begraasde terreinen handhaaft), zijn de hooilanden van de
Velperwaarden niet erg soortenrijk. Door het maaibeheer wordt echter wel
de faunistische rijkdom van het gebied ernstig beperkt (insecten,
broedvogels). Het is daarom te overwegen om over te stappen van
hooilandbeheer naar jaarrondbegrazing, bij voorkeur gemengde begrazing
met runderen en paarden. Hierdoor ontstaan ruige delen naast (op de
zandige stukken) meer kortgrazige vegetaties.
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