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7. BRAKELSE
BENEDENWAARDEN
Riviertraject:
Provincie:
Gemeente:
Dorp:
Start natuurontwikkeling:
Eigendom:
Oppervlakte:

Waal
Gelderland
Zaltbommel
Brakel
In verschillende losse fasen sinds de jaren '80
Staatsbosbeheer
102 ha (55 ha Bloemplaat/Sneepwaard, 40 ha
hooilanden e.o., 7 ha oever Zandwaard)
Beperkt toegankelijk (struinroute langs de Waal)

Toegankelijkheid:

Soortgroep

Voor natuurontwikkeling
Aantal
(bijzondere)
soorten

Flora
Broedvogels

21-25
24

waarvan op
Rode Lijst

Waarvan op
Rode Lijst

37
22

15
7

?
16
0
15
?
7
Waterspitsmuis

1
3
3

14-16
7

Dagvlinders *
?
Libellen *
?
Amfibieën *
?
Overige soorten: Kamsalamander, Heikikker,
* = alle soorten

Na natuurontwikkeling
Aantal
(bijzondere)
soorten
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Beoordeling ontwikkeling

? te weinig data voor een trend
? te weinig data voor een trend
? te weinig data voor een trend
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Figuur 1 overzichtkaart en toponiemen van het onderzoeksgebied in de Brakelse Benedenwaarden.

1.1

Gebiedsbeschrijving

De Brakelse Benedenwaarden is een grazige, reliëfrijke uiterwaard tussen het
dorp Brakel en Slot Loevestein. Het huidige reliëf toont nog fraai de
ontstaansgeschiedenis van het terrein vanuit een verzameling losse, dynamische
zandplaten en getijdenkillen. Tot de aanleg van de Bergsche Maas in 1888-1904
was de Waal rond Brakel een buitengewoon weerbarstig riviertraject dat steeds
weer te kampen had met grootschalige aanzandingen, stroomgeulverleggingen
en wateroverlast. Weliswaar was sinds 1874 de afvoercapaciteit van de Waal
door de aanleg van de Nieuwe Merwede westelijk sterk verbeterd, maar de Waal
kon tijdens hoogwater bij Heerewaarden nog steeds overlopen in de Maas.
Vervolgens kwamen de stromen van Maas en Waal bij Loevestein weer samen,
waardoor bij bepaalde standen onvoorspelbare opstuwing, keerstromen en
sedimentatie stroomopwaarts in de Waal optrad. Naast grillige afvoerpatronen
en lopende zandplaten had dit traject te kampen met springtijen en opstuwing
vanuit zee. Op de oude kaart van Blaeu uit 1657 (figuur 2) - die zeker niet alle
details weergeeft - is uitgerekend bij Munnikenland een groot eiland
ingetekend, dat model stond voor het zandplatenlandschap dat de Waal hier
toen moet zijn geweest.
Tegelijkertijd had de Waal in de buitenbocht van Loevestein en de
Benedenwaarden sterk de neiging om uit te breken (zie ook stuk Loevestein). Op
de historische rivierkaart uit 1838 is zichtbaar dat er daarom al enkele sturende
leikribben in de oever van de Benedenwaarden zijn aangelegd (figuur 3). Mede
hierdoor was de Sneepkil in die periode al aan de hoofdloop onttrokken en was
de Sneepplaat (in figuur 1 Sneepwaard genoemd) tot een soort oeverwal
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verworden die onderdeel van de uiterwaard uitmaakte. Al deze oevergronden
waren destijds begroeid met griendwilgen.
In die periode was de Bloemplaat nog wel een losse zandbank in de rivier. Bij de
normalisatie werken van rond 1850 werd de Bloemplaat door de aanleg van een
strekdam aan de Sneepplaat gekoppeld. De Bloemstrang werd hierdoor
bovenstrooms afgekoppeld van de rivier en verloor zijn continu stromende
karakter. De Bloemplaat zelf werd aan de rivierzijde vergraven en voorzien van
een serie kribben. Pas rond 1880 kreeg de rest van de Brakelse Benedenwaarden
een genormaliseerde oever met kribben (figuur 4). Met de aankoppeling van de
Bloemplaat werden de Brakelse Benedenwaarden ook steeds meer ingericht als
weidegrond. Zo werd de Sneepkil volledig afgedamd en ten dele opgevuld
met grond uit de Zandwaard (vergl. topografische kaart van 1874 en 1883;
Kroon, 1972). De Bloemplaat is in die periode nog wel volledig begroeid met
griendwilgen. Na 1890 wordt ook hier de griendteelt opgeheven en wordt de
Bloemplaat meebeweid met de rest van de uiterwaard (zie topografische kaart
1892).
Figuur 2 De kaart van Blaeu met de situatie rond Brakel in 1654.

Figuur 3 De rivierkaart uit 1838 toont bij Brakel, ondanks de
eerste reguleringswerken, een morfologisch actieve rivier, met
tal van zandplaten, geulen en strangen. De Bloemplaat is een
kleine zandplaat in de Waal (bron Rijkswaterstaat).
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Op de topkaart van 1917 zijn de meeste restanten van de griendteelt
verdwenen. Dit geeft ook aan dat de oeverwalvegetaties relatief jong zijn en
zich
pas sinds 1890 hebben gevestigd en ontwikkeld. Opvallend is dat tussen 1907 en
1917 enkele kribvakken werden afgesloten door de aanleg van strekdammen
tussen de kribkoppen (figuur 4). Vermoedelijk had de rivier hier nog steeds een
sterk uitdijende buitenbocht en waren kribben onvoldoende om erosie te
voorkomen. In de jaren daarna is de ruimte achter de strekdammen volgezand,
Zicht op de Bloemplaat in
westelijke richting, voorjaar
2009 (foto Bart Peters).

Zicht over de hooilanden
richting het oosten met op
de achtergrond de rij
populieren (foto Bart
Peters).
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Figuur 4 De normalisatie van
de Waaloever bij de Brakelse
Benedenwaarden. Rond 1880
werden overal in de oever
kribben aangelegd. De
Bloemplaat werd in de
periode ook omgezet van
griend naar weiland. Daarna
werden sommige kribben
verbonden door
strekdammen (kaart 1917),
waardoor opvulling van de
kribvakken werd
gestimuleerd.

waardoor de delen van de Bloemplaat en Benedenwaarden een soort
kunstmatige oeverwal kregen.
Kroon (1972) beschrijft dat begin jaren '70 de vegetatie van vooral de oostzijde
al achteruitgegaan was. Vooral in de Zandwaard werd het gebied agrarisch
steeds intensiever benut, met gewaswisselingen, gebruik van kunstmest,
herbiciden en ook een steeds grotere veedruk door kleinere perceelindeling. De
gronden van de Benedenwaarden waren rond 1970 alleen vanaf de oostzijde
voor boeren toegankelijk. Hierdoor werden de graslanden naar het westen toe
steeds minder goed bereikbaar en ook minder intensief benut. Niet voor niets is
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deze scheiding ook nu nog in het gebied zichtbaar: de westzijde is een
soortenrijk natuurgebied, terwijl de oostzijde anno 2009 uit ecologisch volledig
genivelleerde akkergronden bestaat. De populierenrij die momenteel de strakke
scheiding tussen deze twee deelgebieden vormt is begin jaren '70 aangeplant
(Jongman & Leemans, 1982) en heeft dus geen speciale cultuurhistorische
betekenis. Toch bezat het oostelijk deel van de uiterwaard rond 1970 lokaal nog
wel waardevolle stukjes kamgrasweide met bijzondere soorten (zie § 1.4.1).
Sinds ca. 1990 is een groot deel van de oostzijde omgezet in akkergrond,
inclusief intensieve bemesting, bewerking en lokale egalisatie. In de jaren 70 zijn
ook nog plannen geweest voor grootschalige ontzanding van het gebied en
omzetting in een gebied voor waterrecreatie (Kroon, 1972). Deze plannen zijn
echter nooit uitgevoerd.
Eén van de belangrijkste veranderingen in het gebied hing samen met de
afsluiting van het Haringvliet in 1970. Tot 1970 kende de Brakelse
Benedenwaarden nog een getijdenslag van 80 tot 90 cm. De lage delen van
strangen en killen liepen dagelijks vol en het gebied had een beduidend natter
karakter dan tegenwoordig. Na de afsluiting van het Haringvliet viel de
getijdenwerking terug naar ca 20 cm. In feite is dit te weinig om nog significante
ecologische effecten te sorteren. De laagtes in het gebied waren voor 1970 nog
volledig begroeid met rietland en biezen (Van der Straaten, 1969; Kroon, 1972;
pers med. Dick van Mourik). Van der Straaten spreekt er bijvoorbeeld van dat de
Bloemstrang in 1969 de dagelijkse nog "...omzoomd wordt door een riet en
griendwildernis". Na het wegvallen van getijdenoverstroming verdroogde en
verlandde de strangen in korte tijd. Tegenwoordig herbergen de laagtes in het
Begraasde
oeverstrook

Hooilanden

Begrazingsgebied

Figuur 5 Op de luchtfoto van 2007 is de ligging van de hooilanden zichtbaar met gedroogd maaisel. Bepaalde 'eilandjes'
zijn ongemaaid omdat de beheerder moeite heeft maaisel met Jacobskruiskruid af te zetten.
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terrein vooral vochtig grasland en lokaal slikkige pioniersituaties. Er liggen nog
wel enkele poelen in de oude killen die - getuige de begroeiing met o.a.
Watergentiaan - nu het karakter van laagdynamische wateren uit meer
bovenstroomse uiterwaardgebieden hebben. Het huidige natuurgebied is sinds
1976 in fasen in bezit gekomen van Staatsbosbeheer. Het van oorsprong meer
dynamische westdeel is als begrazingsgebied in beheer, terwijl het natuurgebied
meer westelijk als hooiland in gebruik is.
1.1

Inrichting

• In het recente verleden hebben geen grote inrichtingsmaatregelen
plaatsgevonden.
• Tijdens inventarisaties rond 1993 waren de huidige hooilanden en de gehele
Sneepplaat nog als losse afgerasterde percelen in beheer (Nooren & Giesen,
1994). Ook enkele jaren daarna waren de hooilanden nog als melkveeweides in
gebruik.
• In de tweede helft van de jaren '90 zijn de tussenrasters op de Sneepplaat en
in de hooilanden verwijderd. Sindsdien worden de westelijke percelen als
hooiland beheerd en zijn de Bloemplaat en Sneepplaat als één aaneengesloten
begrazingsgebied in beheer.
• In 2007 is de oever in de Zandwaard door Rijkswaterstaat ontdaan van
wilgenbegroeiing in verband met de doorstroming en nautische redenen.
• Het terrein is vanaf de dijk niet vrij toegankelijk, maar er loopt wel een
struinroute over de oeverwal waarover mensen langs de Waal van uiterwaard
naar uiterwaard kunnen lopen.

De zandige Waaloever in de Zandwaard waar in 2007 wilgen gekapt zijn (foto Bart
Peters).

Rijn in Beeld: Brakelse Benedenwaarden
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1.2

Beheer

• Het westelijke deel van het gebied wordt vrij intensief begraasd door huisvee.
In 2009 stonden er ca. 60 runderen en een kleine groep pony's (5 tot 10) in het
terrein.
• De hooilanden werden in 2009 half juni gemaaid met afvoer van maaisel. In
sommige jaren zijn lokaal patches met Jacobskruiskruid blijven staan. In de
nazomer van 2009 vond nabeweiding plaats met enkele schapen en pony's in
de hooilanden.
• De zandige NVO-oever in de Zandwaard was in 2009 apart afgerasterd en werd
zeer intensief begraasd door koeien (21 stuks huisvee in mei). Delen maakte
een platgetrapte en sterk betrede indruk. Daarnaast werden hier in 2009
lokale ruigtes gemaaid en enkele bosschages gekapt.

Figuur 6 Het fraaie reliëf van oude geulen en ruggen is goed zichtbaar op de hoogtekaart
van het gebied (bron AHN.nl).

1.3

Resultaten

1.3.1 Flora
Situatie voor natuurontwikkeling (tot 1990)
Cohen Stuart heeft in 1958 een serie opnamen gemaakt van de vegetatie in de
Brakelse Benedenwaarden. Deze opnamen geven slechts een selectie van
plekken weer en zeker geen volledig beeld van de flora in het gebied. Wel geven
de gegevens een aardig beeld van de samenstelling van de vegetatie op de
oeverwal en de zomerkade in het hooilandgedeelte.
Tabel 1 geeft aan welke bijzondere soorten Cohen Stuart in de jaren '50 aantrof.
Kroon beschrijft de vegetatie van het gebied zoals die er rond 1971 bij lag. Dit
was de periode net na het verdwijnen van de getijdenwerking en vooral in de
laagtes en killen was sprake van een overgang van allerlei voorheen natte
vegetaties naar drogere vormen. Zo schrijft Kroon dat de laagtes in het terrein
nog begroeid zijn met "bladriet", allerhande moerassoorten en
uitdrogingsvegetaties van het zilverschoonverbond. De laagtes tegen de
Waarddijk aan beschrijft hij als ontgrondingsstroken die bij eerdere
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Kleine ruit, Echte Kruisdistel en Geoorde zuring op de oeverwal van de Bloemplaat in 2009 (foto Bart Peters).

dijkverhogingen zijn ontstaan. Hier `valt op dat in de zomer de ijle rietbegroeiing
wordt geaccentueerd door het veelvuldig voorkomen van Grote ratelaar`.
Op de oeverwal van de Bloemplaat beschrijft hij het voorkomen van Kleine ruit,
Grote tijm, Knolribzaad (zeldzaam), Kleine bevernel, Zachte haver,
Knolboterbloem, Zandmuur, Geel walstro en Grasklokje. Bijzonder is in die tijd
het voorkomen van Stijve steenraket, meer oostelijk op de oeverwal, waar
ongeveer de strekdam langs de rivier begint. Hier stond toen ook Engelse alant.
In de hooilanden meer westelijk (tot in de westelijke Zandwaard) komt Veldsalie
nog "massaal" voor. Op de drogere oeverwalruggen, het droge kaderestant en in
de drogere delen van de glanshavergraslanden van de Benedenwaarden noemt
hij soorten als Sikkelklaver, Kweekdravik, Kleine ruit, Goudhaver, Oosterse
morgenster, Beemdkroon, Ruige weegbree, Echt bitterkruid, Knolboterbloem en
Bevertjes.
Kroon beschrijft hoe de droge oeverwallen en hogere ruggen wat verder van de
rivier overgaan in de natte geulen en lager gelegen komgraslanden tegen de dijk
aan. Ook in de lagere delen doen zich echter welvingen voor die boven het oude
getijdenpeil lagen en met graslanden begroeid waren. Naast eerder genoemde
soorten treft hij hier ook locaties met Kamgrasvegetaties aan met o.a. soorten
als Kamgras, Veldgerst, Aardbeiklaver, Ruige weegbree en Kattendoorn. In de
lage waardgronden beschrijft hij daarnaast het veelvuldig voorkomen van
Weidekervel. Deze soort lijkt na het verdwijnen van de getijde snel uit het
gebied verdwenen. Onduidelijk is welke mate de lagere grondwaterstand dan
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wel de landbouwintensivering hieraan bijgedragen hebben. Opvallend is dat er
in 1971 eigenlijk geen soorten uit het gebied verdwenen zijn die in 1958 door
Cohen Stuart werden opgenomen.
Uit de jaren '80 zijn relatief weinig gegevens bekend. De Provincie Gelderland
Bijzondere plantensoorten
Brakelse Benedenw aarden
onbekend
verdwenen
nieuw
ook in voorgaande periode
40

35
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?

aantal
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5

0

1980-1996

2009

-5

-10

periode

Figuur 7 Ontwikkeling van het
aantal bijzondere
plantensoorten in de Brakelse
Benedenwaarden

Tabel 1 Het voorkomen van bijzondere plantensoorten in de Brakelse Benedenwaarden in
verschillende perioden.
Naam

Aardbeiklaver
Beemdkroon (RL)
Bevertjes (RL)
Brede ereprijs (RL)
Bruin cypergras
Echte karwij (RL)
Engelse alant
Geoorde zuring
Goudhaver (RL)
Grote tijm (RL)
Hertsmunt
Hokjespeul
Holpijp
Hopwarkruid
IJzerhard
Kamgras (RL)
Karwijvarkenskervel (RL)
Kattendoorn (RL)
Kleine ratelaar (RL)
Kleine ruit (RL)
Knolribzaad
Kweekdravik
Peperkers
Ruige leeuwentand (RL)
Ruige weegbree (RL)
Sikkelklaver
Slijkgroen
Smal fakkelgras (RL)
Smalle aster
Stijve steenraket (RL)
Trosdravik (RL)
Veldgerst
Veldsalie (RL)
Watergentiaan
Waterviolier
Wede
Weidekervel (RL)
Wilde hokjespeul
Wilde marjolein
Wit vetkruid
Zacht vetkruid
Zachte haver
Zomerfijnstraal
Totaal

1958
begraasd deel hooilanden
deel

1971

1992-1995 2002-2006

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x?

x

x

x
x
x

?

?

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

?

?

21(?)

?

?

heeft destijds enkele opnamen gemaakt, echter onvoldoende om een compleet
beeld van de soortensamenstelling te krijgen. In de opnamen worden soorten als
Sikkelklaver, Ruige leeuwentand, Kattendoorn, Goudhaver, Ruige weegbree en
Watergentiaan genoemd. Opvallend is dat Kamgras in die tijd nog voorkwam in
de beweide graslanden net ten noorden van de Bloemstrang.
In één van de opnamen van de Provincie wordt Voorjaarszegge genoemd. Deze
soort kwam echter zowel historisch als recentelijk niet voor en gelet op de
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x
x
x
x
x
x
37

Veldsalie en Karwijvarkenskervel in de hooilanden van de Brakelse Benedenwaarden (foto's Bart Peters).

begeleidende soorten (soorten van relatief rijke gronden) die erbij beschreven
worden lijkt het hier om een vergissing te gaan. Aangenomen mag wel worden
dat er in de jaren '70 en '80 achteruitgang van bepaalde soorten is opgetreden,
omdat delen van het gebied - zeker de oostelijke Zandwaard - veel intensiever
beboerd werden.
Sinds de start van natuurontwikkeling (1990-2009)
Op basis van de beschikbare inventarisaties en gegevens is de ontwikkeling van
de Brakelse Benedenwaarden sinds 1990 in te delen in drie perioden. Deze drie
perioden zijn onderscheiden in tabel 1.
Periode 1992-1995
In 1992 is een vegetatiekartering uitgevoerd door Nooren & Giesen (1994). Zij
hebben hierbij ook ca. 50 aandachtsoorten opgenomen en ingetekend op kaart.
Omdat Nooren & Giesen tussen mei en augustus het veld in zijn geweest is de
soortkartering vermoedelijk redelijk compleet. Verschillende soorten die in 2009
wel zijn meegenomen zijn toen echter niet gekarteerd, waardoor de totale
soortenrijkdom niet geheel vergelijkbaar is met latere perioden. Ook zijn er in
1995 enkele opnamen door de Provincie Gelderland gemaakt en nog wat losse
opnamen (Landelijke vegetatiedatabank Alterra). In tabel 1 staan de soorten
weergegeven die voor die periode worden genoemd.
Opvallend is dat Nooren en Giesen (1994) veel Echte karwij in de terreinen
vinden die nu hooiland zijn (en toen beweid grasland waren). Er werden door
hen toen nog geen soorten als Karwijvarkenskervel, Kleine ratelaar en Grote
ratelaar aangetroffen. Op de Bloemplaat staan nog steeds soorten als Ruige
weegbree, Zachte haver, Kattendoorn, Sikkelklaver, Echte kruisdistel en Geoorde
zuring en lokaal Ruige leeuwentand, Beemdkroon, Grasklokje en
Karwijvarkenskervel. Voor het eerst wordt door hen Brede ereprijs gevonden op
de zandige oever bij de strekdam. Opvallend is het ontbreken van soorten als
Zacht vetkruid en Engelse alant. Ook Knolribzaad, Weidekervel, Grote tijm,
Bevertjes en Stijve steenraket zijn verdwenen ten opzichte van 1971. Ook
Watergentiaan wordt door hen niet genoemd.
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Smal fakkelgras op de oude zomerkade (foto Bart Peters).

Massaal voorkomen Kleine ratelaar op de Waaloever bij de
strekdam (foto Bart Peters)

Periode 2002-2007
In 2002 is opnieuw een vegetatiekartering met een beperkte soortinventarisatie
laten uitvoeren door Staatbosbeheer (Pranger & Tolman, 2002). In deze
inventarisatie werd een beperkte lijst van 47 soorten aangehouden, waarin soms
ook vrij algemene soorten stonden. Gelet hierop en op de beperkte periode
waarin is gekarteerd mag aangenomen worden dat deze inventarisatie niet een
geheel compleet beeld gaf.
Op de Bloemplaat lijkt geen sprake van grote veranderingen ten opzicht van
1992. Pranger en Tolman beschrijven het verdwijnen van Echte Karwij uit de
oostelijke hooilanden, maar noemen wel het voorkomen van soorten als
Goudhaver, Echte kruisdistel, Grote bevernel, Karwijvarkenskervel, Veldsalie en
Beemdkroon.
Opvallend is dat zij Kamgras opgeven voor het meest zuidwestelijke perceel van
het hooilandencomplex. Deze soort werd niet genoemd door Nooren en Giesen
en is ook in 2009 niet op het betreffende stuk gevonden. Zij geven daarnaast
aan Stijve ogentroost op voor de zandige oeverrug bij de strekdam te hebben
aangetroffen, maar dit lijkt gelet op het biotoop en zijn status in Nederland niet
erg waarschijnlijk. Mogelijk ging het om de vegetatieve vorm van de eerst
vestigingen van Kleine ratelaar (een soort die daar voor het eerst gevestigd is en
er inmiddels massaal staat).
De kwelindicator Waterviolier wordt niet meer in Brakelse Uitwatering
aangetroffen. Wel vinden Pranger en Tolman nog Holpijp; mogelijk ging het
daarbij - net als in 2009 - om de bastaardvariant van Holpijp met Heermoes
(Equisetum x fluviatiele). Langs de Bloemstrang staat in die periode vrij veel
Klein vlooienkruid, een soort die in 1992 nog geheel ontbrak.
Zeer bijzonder is de vondst van Bevertjes in 2005, dat samen met Kamgras en
Trosdravik op een talud ten zuiden van de Sneepkil staat. De soort werd toen
o.a. door Willem-Jan Drok tijdens een veldexcursie herontdekt. Vermoedelijk is
dit een restant van de oude populatie die ook Kroon beschrijft in 1971.
In 2007 is een Natuurtoets uitgevoerd in het gebied in het kader van het
inrichtingsproject "Munnikenland" (De Vries & Van der Sluis, 2007). Het beeld
dat hierin geschetst wordt is niet helemaal compleet en men baseert zich deels
nog op de inventarisatie van Pranger & Tolman uit 2002. De Vries en Van der
Sluis concluderen dat het gebied sinds 2002 botanisch achteruit zou zijn gegaan;
het tegenovergestelde lijkt echter het geval te zijn.

pagina 14

Rijn in Beeld: Brakelse Benedenwaarden

Figuur 8 Voorkomen van bijzondere soorten van droge (stroomdal)graslanden.

Figuur 9 Voorkomen van een selectie aan bijzondere en indicatieve soorten
Rijn in Beeld: Brakelse Benedenwaarden
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Grote ratelaar in de zuidoosthoek van de hooilanden bij het Waarddijkmoeras (foto Bart Peters).

2009
De inventarisatie vanuit Rijn in Beeld in 2009 heeft verschillende nieuwe
bijzonderheden opgeleverd. Hoewel in de oude inventarisaties niet alle soorten
zijn meegenomen, lijkt er bij bepaalde soorten duidelijk sprake van vooruitgang,
terwijl ook de oude populaties standhouden. Daarnaast zijn er enkele bijzondere
nieuwkomers te melden.
Zeer heugelijk is de vondst van het tegenwoordig zeldzame Smal fakkelgras op
de oude zomerkade. Ze keert normaliter niet gemakkelijk terug als ze eenmaal
verdwenen is en mogelijk gaat het om een oude relictpopulatie. Opvallend is dat
de soort historisch echter niet bekend was uit het gebied. In 2009 werd
Bevertjes niet gevonden, maar aangenomen moet worden dat hij er nog wel
staat. Dit stuk was sterk begraasd in 2009 waardoor afgevreten grassen
gemakkelijk over het hoofd gezien kunnen worden.
Op de oeverwal van de Bloemplaat werd na vele jaren afwezigheid (sinds 1971)
weer Kleine ruit gevonden. Deze soort keert momenteel op meer oeverwallen
terug waar zandafzettingen vrij mogen optreden en het is mogelijk dat hij nieuw
is aangevoerd via de rivier. Andere nieuwkomers op Bloemplaat zijn Brede
ereprijs, Stekend loogkruid, Wede, Wit vetkruid en Wilde marjolein. Soorten als
Kattendoorn, Zachte haver, Echte kruisdistel, Geoorde zuring en Sikkelklaver
komen veelvuldig op de oeverwal voor. Ruige leeuwentand blijft echter
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zeldzaam, net als Grasklokje en Engelse alant. Op de droge aanzandingen in de
instroom van de Bloemstrang werden daarnaast voor het eerst Welriekende
ganzenvoet en IJzerhard aangetroffen.
In de lager gelegen graslanden ten zuiden van de oeverwal treden andere
soorten op de voorgrond. Opvallend zijn de grote aantallen Ruige weegbree in
dit terrein. Kamgras - dat hier in 1981 nog stond - werd in 2009 niet gevonden,
Ruige weegbree komt
massaal voor op de
overgang van de oeverwal
naar de Bloemstrang (foto
Bart Peters).

maar vanwege de hoge begrazingsintensiteit is het mogelijk dat er geen
bloeiende exemplaren aanwezig waren. Nog wat lager in de gradiënt richting de
Bloemplaat stond veel Echte Karwij, die dus een verschuiving lijkt te hebben
gemaakt vanuit de oostelijke graslanden naar de Bloemplaat. Voor het overige
bestaan deze meer zavelige graslanden uit redelijk rijk grasland met soorten als
Grote bevernel (vrij veel), Rode klaver, Veldbeemdgras, Glanshaver, Zachte
dravik, Beemdlangbloem, Scherpe boterbloem, Akkerdistel, Veldzuring en
plaatselijk Echte kruisdistel.
Nog lager en meer zuidelijk, langs de Bloemstrang en in de poeltjes groeien
moerassoorten als Watermunt, Moerasvergeet-me-nietje, Gele lis, Gele plomp,
Liesgras, Mattenbies, Zwanenbloem, Slanke- en Grote waterweegbree. Langs de
Bloemstrang komt daarnaast lokaal ook Heen voor, deels als relict van de oude
getijdensituatie. In het diepste, meeste oostelijk poeltje op de Sneepplaat staat
veel Watergentiaan. Langs de afwateringssloot tegen de dijk aan heeft het water
een meer mesotrofe kwaliteit getuige het voorkomen van o.a. Echte
koekoeksbloem en Bastaardpaardenstaart.
In 2009 werd ook voor het eerst Bruin cypergras langs de Bloemstrang
gevonden. De soort stond hier samen met andere slikoeverpioniers als Slijkgroen
en Klein vlooienkruid.

Rijn in Beeld: Brakelse Benedenwaarden
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Ook enkele ruigtesoorten zijn betrekkelijk nieuw voor het gebied. Het gaat dan
met name om Hertsmunt, Hopwarkruid, Peperkers en Zomerfijnstraal. Engelse
alant werd voor het eerst sinds eind jaren '60 weer gevonden. Knolribzaad heeft
nog geen herkolonisatie beleefd maar dit is in de komende jaren zeer wel
mogelijk gelet op zijn explosieve uitbreiding in ruigtes langs de bovenstroomse
Waal en in Loevestein.

Zicht op het Waarddijkmoerasje vanaf de Waarddijk richting Vuren (foto Gijs Kurstjens).

De hooilanden lijken zich momenteel steeds beter te ontwikkelen, waarbij
overigens nieuwe soorten ten opzichte van de historische situatie hun intrede
doen. Spectaculair is de zeer snelle uitbreiding van Kleine ratelaar. Deze wordt
voor 2007 het eerst opgegeven (Jaap Rouwenhorst, waarneming.nl) op de hoge
oever bij de strekdam, maar vermoedelijk staat hij hier al sinds 2002 (zie
hiervoor). Van hieruit heeft Kleine ratelaar zich inmiddels door grote delen van
de hooilanden uitgebreid. In het begraasde gebied ontbreekt ze (nog) volledig.
Ook Karwijvarkenskervel is inmiddels zeer algemeen in de hooilanden, vooral in
delen die hoogte qua hoogte (en substraat?) tussen de drogere en nattere
graslandtypen in bevinden.
De variatie in de hooilanden is groter dan het terrein op het eerste gezicht doet
vermoeden. De droge ruggen met een relatief zandig substraat zijn terug te
lezen in het voorkomen van Zachte haver en Sikkelklaver. Deze stukken hebben
de potentie voor stroomdalgrasland. Wat lager in de gradiënt treden Goudhaver,
Glanshaver, Rode klaver, Groot streepzaad, Gewone berenklauw, Heermoes en
Veldbeemdgras steeds meer op de voorgrond. Dit is ook de zone waar Veldsalie
momenteel nog in voorkomt. De aantallen zijn echter beperkt.
De lagere delen van de hooilanden hebben een relatief kleiig substraat met
soorten als Grote vossenstaart, Engels raaigras, Krulzuring en opnieuw Groot
streepzaad en Rode klaver. De natte zuidoosthoek heeft een duidelijk afwijkend
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karakter, mogelijk door sterkere grondwaterschommelingen en een andere
bodemgesteldheid. Tegen het moeras van de Waarddijk bestaat het grasland uit
een Veldgerstweide met soorten als Grote bevernel en Grote vossenstaart. Hier
is voor het eerst sinds Kroon (1971) weer Grote ratelaar gevonden. Vermoedelijk
is ze opgekomen uit de oude zaadbank.
De zandige oever in de Zandwaard staat nog aan het begin van de ontwikkeling.
In de open zandige plekken heeft zich echter in korte tijd vrij veel Zacht vetkruid
gevestigd. Deze pionier staat hier samen met o.a. Wede, Wit vetkruid, Kaal
breukkruid, Muurpeper, Zachte ooievaarsbek (nog zeer schaars) en Echte
kruisdistel. Lokaal hebben zich in de zandige strook recentelijk ook Wilde
marjolein, Peperkers, Brede ereprijs en Wilde hokjespeul gevestigd. Deze
bijzondere soorten hadden in 2009 wel te lijden van vertrapping door vee, dat
hier in zeer hoge dichtheden stond. Verwacht mag worden dat deze oever
ecologisch sterk kan profiteren van nieuwe aanzandingen tijdens toekomstige
hoogwaters.
1.3.2 Broedvogels
Periode voor 1990
Van de periode voor 1990 zijn broedvogelgegevens bekend van de Brakelse
Benedenwaarden uit 1968 en 1973 (Van den Bergh e.a., 1979). In een artikel van
Van Straaten (1969), wordt de situatie van 1968 beschreven, net voor de
afsluiting van het Haringvliet (en het verdwijnen van de getijdenwerking). Ook
was in die periode de polder van Munnikenland nog niet hoogwatervrij. Van
Straaten beschrijft de broedvogelfauna van het hele Munnikenland (incl.
Loevestein, de polder en de Boezem van Brakel). Het is daarmee niet altijd
herleidbaar waar de genoemde soorten exact voorkwamen.
Opvallend was dat soorten van rietland het nog goed deden. Dit had alles te
maken met de grote getijdenslag die nog in het gebied werkzaam was en die
voor grotere arealen rietland zorgde. Dit vertaalde zich ook in de
broedvogelfauna. In de Brakelse Benedenwaarden kwamen toen moerasvogels
als Roerdomp, Snor (2), Grote karekiet (8 in heel Munnikenland) en Waterral (1
in 1968) voor en bereikten soorten als Zomertaling en Slobeend vrij hoge
aantallen. Van de weidevogels bereikte de Grutto nog redelijk hoge aantallen:
19-24 in het Munnikenland als geheel, waarvan ongeveer de helft in de
buitenkaadse uiterwaarden. Tureluur kende buitenkaads 4-5 broedpaar.
In 1969 kwamen nog enkele zeldzaamheden van het kleinschalig, agrarisch
gebied voor. De Brakelse Benedenwaarden vormde met 4-6 broedpaar nog een
klein bolwerk voor Grauwe gors. Daarnaast kwamen er maar liefst 16 territoria
van Paapje in de uiterwaard voor, naast soorten als Sprinkhaanzanger (2), Gele
kwikstaart (100-120 in heel Munnikenland) en Gekraagde roodstaart.
Munnikenland als geheel was rond 1968 een bolwerk voor Kwartelkoning. In het
hele gebied werden in 1968 20 territoria vastgesteld, terwijl er in 1967 zelfs
sprake zou zijn geweest van 100! territoria (Van Straaten, 1969). Mogelijk
speelde het toenmalige landgebruik in de polder hierbij een belangrijke rol
(meer hooilanden).
In 1973 waren in het totale Munnikenland nog steeds moerasvogels aanwezig
waaronder Roerdomp (4), Bruine kiekendief (1), Waterral (5), Watersnip (5),
Grote karekiet (4) en Blauwborst (2). In de hooilanden van Brakel zaten 7
territoria van de Grauwe Gors. Kwartelkoning en Paapje werden niet meer
aangetroffen.
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Periode na 1990
In tabel 2 is het voorkomen van broedvogels in drie jaren
weergegeven. In 1992 is het gebied door Rob Vogel vanuit
SOVON geïnventariseerd (archief SBB). 10 jaar later, in
2002, hebben Van Kleunen en Boon (2003) een nieuwe
2
4
ronde gemaakt. Meer recent is het gebied in 2009 door Jan
1
1
van Diermen vanuit de Provincie Gelderland gekarteerd.
Hoewel methoden en intensiteit van de karteringen
1
verschilden (m.n. in 2002 lijkt het gebied minder intensief
5
bekeken) kan uit de gegevens een redelijk beeld van de
2
broedvogeltrends herleid worden.
5
9
Opvallend is dat al in 1992 alle zeldzame rietsoorten
1
8
(Roerdomp, Grote karekiet, Snor) verdwenen waren. Naast
1
landelijke negatieve trends hadden deze soorten als eerste
2
7
te lijden van het terugtredend areaal aan rietland, door het
?
?
verdwijnen van getijdenwerking en het beter begraasbaar
worden van de oevers van de Bloemstrang e.o..Wel
?
5
bevonden zich nog minder kritische riet- en moerassoorten
1
1
1
1
in het gebied (Blauwborst, Bruine kiekendief en Waterral).
5
Vooral de westhoek van de Brakelse Benedenwaarden
2
bestond toen nog uit riet- en moerasland. Inmiddels is dit
1
kribvak sterk aangezand en verland / verbost (luchtfoto in
1
figuur 10).
2
?
7
Enkele soorten van natuurlijk grasland, zoals Veldleeuwerik,
2
Gele kwikstaart en Graspieper lijken zich de laatste jaren
2
1
weer te stabiliseren of zelfs vooruit te gaan. Het actuele
1
begrazingsbeheer pakt voor deze soorten goed uit. Ook
Tureluur en Wulp handhaven zich. Nieuwkomer is
1
2
Roodborsttapuit, die ook elders in het rivierengebied weer
3
16
terugkeert. De afname van Grasmus heeft vermoedelijk iets
2
te maken met het verwijderen van struwelen langs de
4
populierenrij aan de oostzijde van het natuurgebied.
6
7
Kwartelkoning broedt slechts periodiek in het gebied, maar
18
22
de aantallen worden sterk gestuurd door ontwikkelingen
buiten Nederland. Grauwe gorzen zijn verdwenen, hoewel
in 2010 wel opnieuw een roepend mannetje werd gehoord.
Voor bossoorten is de Brakelse Benedenwaarden vooralsnog ongeschikt door het
ontbreken van voldoende areaal ouder ooibos.

Tabel 2 Overzicht van broedvogelterritoria van
bijzondere / indicatieve soorten in de Brakelse
Benedenwaarden in 1992, 2002 en 2009.
soort
1992
2002
2009
Bergeend
Blauwborst
Braamsluiper
Bruine Kiekendief
Buizerd
Gele kwikstaart
Gekraagde Roodstaart
Grasmus
Graspieper
Groenling
Grutto
Kievit
Kleine karekiet
Kleine plevier
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Krakeend
Kwartel
Kwartelkoning
Matkop
Putter
Rietgors
Roodborsttapuit
Scholekster
Slobeend
Sprinkhaanzanger
Tureluur
Veldleeuwerik
Waterral
Wulp
Zomertaling
Soorten Rode lijst
Soorten totaal

5
1
1
1
2
22
2
1
1
5
14
1
14
4
5
1
30
2
1
1
25
3
2
7
24

De instroom van de Bloemstrang in 2009. Voor 1970 kende het gebied nog volop getijdenwerking en was dit deel van de strang voor
een belangrijk deel begroeid met riet (foto Gijs Kurstjens).
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Figuur 10 Soorten van rietland en moeras zijn de laatste decennia steeds verder achteruitgegaan in de Brakelse
Benedenwaarden, vooral door het verdwijnen van getijdenwerking in dit Waaltraject. Een soort als Krakeend neemt
de laatste jaren juist toe. Op de luchtfoto is zichtbaar dat het oude rietland aan de westzijde tegenwoordig verland is
(foto Google Earth).
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1.3.3 Libellen
Tabel 2 Het voorkomen van de libellen in de Brakelse
Benedenwaarden 2009. Legenda: * = incidenteel; ** =
enkele; *** = regelmatig; **** = algemeen
Nederlandse naam
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Bruinrode heidelibel
Gewone oeverlibel
Glassnijder
Grote keizerlibel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Paardenbijter
Rivierrombout
Steenrode heidelibel
Variabele waterjuffer
Vroege glazenmaker
Weidebeekjuffer
Watersnuffel
Totaal

Wetenschappelijke naam
Sympetrum sanguineum
Aeshna grandis
Sympetrum striolatum
Orthetrum cancellatum
Brachytron pratense
Anax imperator
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Aeshna mixta
Gomphus flavipes
Sympetrum vulgatum
Coenagrion pulchellum
Aeshna isoceles
Calopteryx splendens
Enallagma cyathigerum

2009

***
**
*
**
*
**
***
***
***
***
***
*

Periode voor 1990
Er zijn geen libellendata beschikbaar van de
Brakelse Benedenwaarden van voor 1990.

Periode 1990-2010
Er is opvallend weinig gekeken naar libellen in de
Brakelse Benedenwaarden. Er zijn alleen
geregistreerde waarnemingen van 2007 en later.
De Brakelse Benedenwaarden zijn niet overmatig
rijk aan libellen, maar er komen een aantal
indicatieve soorten voor.
**
*
Langs de Waal wordt de laatste jaren zeer
**
15
regelmatig Rivierrombout aangetroffen. De soort
profiteert hier van de zandige rivierstrandjes en de
ruige begroeiing als landbiotoop op de oeverwal. In 2010 is een aanvullende
inventarisatie door Van Kessel e.a. (2010) uitgevoerd, waarbij men gericht ook
naar larven en huidjes gekeken heeft. De soort bleek veelvuldig langs de Waal
uit te sluipen (zie figuur 10)
Rond het Waarddijkmoeras werden enkele exemplaren van zowel Vroege
glazenmaker, Bruine glazenmaker als Glassnijder waargenomen (mogelijk in
samenhang met de binnendijkse wateren). Daarnaast komen enkele meer
algemene soorten voor.

Figuur 10 Voorkomen van indicatieve libellensoorten. * data van Van Kessel e.a. en Rijn
in Beeld in 2009 en 2010 tezamen; ** data van de inventarisatie van Van Kessel e.a. in
2010. Overige waarnemingen Rijn in Beeld 2009.
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Tabel 3 Voorkomen van dagvlinders in de Brakelse
Benedenwaarden in 2009-2010.
Nederlandse naam
Argusvlinder
Atalanta
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde aurelia
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Oranje luzernevlinder
Zwartsprietdikkopje
Totaal

Wetenschappelijke naam
Lasiommata megera
Vanessa atalanta
Aricia agestis
Maniola jurtina
Inachis io
Vanessa cardui
Polygonia c-album
Pieris brassicae
Polyommatus icarus
Pieris napi
Pieris rapae
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Papilio machaon
Colias croceus
Thymelicus lineola

2009-2010

**
***
*
**
***
****
*
***
****
**
****
**
***
*
*
**
16

Koninginnepage in de Brakelse Benedenwaarden (foto Dick
van Mourik).

1.3.4 Dagvlinders
Periode voor 1990
Er zijn geen data beschikbaar van dagvlinders voor 1990. Opgemerkt moet
worden dat de databank van de Vlinderstichting niet kon worden geraadpleegd.
Periode 1990-2010
Het gebied was in 2009 matig rijk aan dagvlindersoorten, en opvallend arm aan
dagvlinders in absolute aantallen. Vooral in de hooilanden werden opvallend
weinig dagvlinders waargenomen. Opvallend is het bijna ontbreken van soorten
van zoomvegetaties en bosranden, doordat deze biotopen ook vrijwel
ontbreken.
Op de oeverwal en op de dijk is echter wel Bruin blauwtje en Argusvlinder
aangetroffen, steeds in lage aantallen. Daarnaast zijn er waarnemingen van
Oranje luzernevlinder en Koninginnepage uit het gebied. Voorts gaat het alleen
om algemene soorten (zie tabel 3). Met 16 soorten dagvlinders scoort het
gebied matig qua soortenrijkdom.
1.3.5 Sprinkhanen
Opvallend genoeg zijn er helemaal geen data voorhanden van de Brakelse
Benedenwaarden van voor 2009.
In het gebied komen alleen algemene soorten voor. Greppelsprinkhaan is,
conform de ontwikkeling van de laatste 20 jaar langs de grote rivieren, erg
algemeen geworden op de oeverwal. Daarnaast komen Krasser, Bruine
sprinkhaan, Grote groene sabelsprinkhaan, Bramensprinkhaan en Ratelaar voor.
1.3.6 Amfibieën
In het kader van Rijn in Beeld is niet gericht naar amfibieën gekeken, anders dan
losse waarnemingen tijdens het veldwerk. Recentelijk is echter veel onderzoek
gedaan (Van den Bergh 2004-2009; De Vries & Van der Sluis, 2007; Van Kessel
e.a., 2010). Het gebied is relatief rijk aan amfibieën, mede in samenhang met
voortplantings- en overwinteringsbiotoop in het naastgelegen binnendijkse
gebied (terrein pompstation, Boezem van Brakel). Belangrijke biotopen blijken
de grote Afwatering zuidelijk van de Bloemplaat en de Waarddijkmoerasjes.
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Kamsalamander
In 2005, 2006 en 2007 is voortplanting van Kamsalamander in de buitendijkse
Benedenwaarden aangetoond in het Waarddijkmoeras. In de binnendijkse
Boezem van Brakel is de soort sinds eind jaren '90 sterk achteruit gegaan. Dit
wordt vooral geweten aan het inlaten van visrijk water (Van den Berg 20042007).
In 2010 is opnieuw een uitgebreide inventarisatie gedaan door Van Kessel e.a.
(2010) als natuurtoets voor het inrichtingsproject 'Munnikenland' van Ruimte
voor de Rivier. Zij vonden buitendijks larven en eiafzet van Kamsalamander in
zowel het Waarddijkmoerasje als in de Brakelse Afwatering. Voortplanting van
Kamsalamander in deze wateren is indicatief voor het laagdynamische karakter
dat buitendijkse wateren in dit deel van de Waal hebben, mede door het
langdurig ontbreken van echte hoogwaters tussen 2003 en 2010.
Heikikker
In 2006 heeft een eerste gerichte inventarisatie van Heikikker plaatsgevonden in
de Boezem van Brakel, waarbij 135 juveniele exemplaren zijn aangetroffen. Er
werden toen ook in de Brakelse Benedenwaarden (in de Sneepkil en
Waarddijkmoeras) 29 juveniele exemplaren gevonden (De Vries & Van der Sluis,
2007). Een nieuwe inventarisatie is gedaan in 2010 door van Kessel e.a. (2010).
Er is toen voortplanting van de soort in zowel het Waarddijkmoerasje als in de
Brakelse Afwateringssloot aangetroffen.

Sinds eind jaren '90 komt Rivierrombout weer in het Waalsysteem voor. De soort leeft als larve enkele jaren in de rivier en
gebruikt dan de Waalstrandjes om uit te sluipen. Hier een uitsluipend exemplaar op de oevers bij Munnikenland (foto Douwe
Schut).
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Poelkikker
Daarnaast toonde Van Kessel e.a. voor het eerst het voorkomen van Poelkikker
aan, die door zijn moeilijke herkenning niet altijd gericht van andere Groene
kikkers wordt onderscheiden. Zij vonden één adult exemplaar rond de Brakelse
Uitwatering, en drie exemplaren elders in het Munnikenland.
Overige amfibieënsoorten
Rugstreeppad komt momenteel niet voor en is ook historisch (of al zeer lange
tijd) niet bekend in het gebied. Verder komen in het gebied algemene soorten
voor: Bruine kikker, Middelste Groene kikker, Gewone pad en Kleine
watersalamander.
1.3.7 Vissen
Incidenteel is Kleine modderkruiper in de Sneepkil gevangen (De Vries & Van der
Sluis, 2007). Tijdens een uitgebreide inventarisatie in 2010 werden echter geen
bijzondere soorten ontdekt (Van Kessel, e.a., 2010), wat er op duidt dat er geen
standvastige populatie voorkomt.
1.3.8 Zoogdieren
In het gebied komt Waterspitsmuis voor (De Vries & Van der Sluis, 2007; Van
Kessel e.a., 2010). Vermoedelijk is het beeld van deze soort nog niet helemaal
compleet.
Bever heeft zich nog niet gevestigd anno 2010. Van de vleermuizen zijn in 2010
de volgende soorten foeragerend waargenomen: Gewone dwergvleermuis,
Laatvlieger, Grootoorvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis (Van Kessel,
e.a., 2010).
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De Brakelse Afwatering is in goede jaren voortplantingswater van zowel
Kamsalamander, Heikikker als mogelijk Poelkikker (foto Gijs Kurstjens).

1.4

Werking van natuurlijke processen

1.4.1 Hydromorfologische processen
Langs de hele Waaloever kan tijdens hoogwater nog zand worden afgezet. Op de
Bloemplaat en de oever van de Zandwaard is dit proces het sterkst omdat daar
kribvakken met vrij zand aanwezig zijn.
De laagtes in het gebied lopen vooral vanuit benedenstroomse zijde geleidelijk
vol. Geïsoleerde laagtes blijven vervolgens in het voorjaar lang nat. In de loop
van de tijd zullen deze geulen steeds verder opslibben. Vermoedelijk is de
werking van (rivier)kwel in de Benedenwaarden beperkt. Wel lijkt via de
Brakelse Uitwatering water met een andere meer mesotrofe kwaliteit afgevoerd
te worden. Dit lijkt echter in de huidige situatie slechts beperkt kans te bieden
aan kwelsoorten als Waterviolier en Holpijp.
1.4.2 Begrazing
Het begrazingsbeheer in het terrein maakt soms een wat onduidelijke indruk,
met soms grote wisselingen in vee, lokaal zeer hoge dichtheden en in de zomer
plots inzet van schapen. De inzet van het vee lijkt deels nog gestuurd door
keuzes van de lokale veehouder. Toch leent zeker het westelijke deel gebied zich
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goed een aaneengesloten beheer met de inzet van sociale kuddes runderen en
paarden die het hele gebied tussen de Afgedamde Maas en Brakel kunne
bestrijken (dus met de Waarden van Loevestein). Desgewenst kan het
hooilandbeheer in bepaalde delen blijven, bijvoorkeur met een maaibeurt later
in het seizoen.
1.4.3 Kwel
Het optreden van directe kwel in het buitendijkse gebied is beperkt. Wel wordt
via de Brakelse Afwatering rivierkwel van binnendijks afgevoerd, wat tot een
vergelijkbare waterkwaliteit kan leiden.
Procesbarometer
proces

ruimte voor processen

Hydromorfodynamiek
Begrazing
Kwel

1.5

Conclusies

1.5.1 Natuurwaarden
De Brakelse Benedenwaarden ontwikkelen zich vooral botanisch voorspoedig.
Het gebied was recentelijk onvoldoende onderzocht en de inventarisatie uit
2009 heeft verschillende nieuwe soorten en belangrijke uitbreidingen in kaart
gebracht. Te denken valt aan de vestiging/terugkeer van Bevertjes, Smal
fakkelgras, Kleine ruit, Kleine ratelaar, Grote ratelaar, Wilde marjolein,
IJzerhard, Bruin cypergras en Wilde hokjespeul. Soorten als Karwijvarkenskervel,
Kleine ratelaar, Zacht vetkruid en Brede ereprijs breiden zich recentelijk uit en
dat lijkt ook te gelden voor bijv. Ruige weegbree, Echte Karwij en Goudhaver.
Daarnaast blijft het gebied geschikt voor karakteristieke stroomdalplanten als
Veldsalie, Kattendoorn, Sikkelklaver en Zachte haver.
Onder de broedvogels is het verdwijnen van zeldzame rietsoorten (Roerdomp,
Grote karekiet, Snor) sinds de jaren '80 opvallend. Naast de landelijk negatieve
trends van deze soorten heeft dit alles te maken met het verdwijnen
getijdenwerking uit het gebied en daarmee het rietland.
Enkele soorten van natuurlijk grasland, zoals Veldleeuwerik, Gele kwikstaart en
Graspieper lijken zich de laatste jaren weer te herstellen. Het actuele
begrazingsbeheer pakt voor deze soorten goed uit. Ook Tureluur en Wulp
handhaven zich. Kwartelkoning en Kwartel broeden zo nu en dan in de
hooilanden. Nieuwkomer is Roodborsttapuit.
Het gebied is opvallend waardevol voor amfibieën. Zeldzame soorten van
laagdynamische wateren als Poelkikker, Kamsalamander en Heikikker komen
voor langs de Brakelse Afwatering en het Waarddijkmoerasje.
De oever van de Waal is een geschikte uitsluiplocatie voor Rivierrombout.
Daarnaast komen sinds 2009 Vroege glazenmaker en Glassnijder voor, mede in
relatie met de binnendijkse moerasgebiedjes. Het terrein is relatief arm aan
dagvlinders, ondanks het sporadisch voorkomen van Bruin blauwtje. Data van
fauna uit het verleden ontbreekt vrijwel voor het gebied, waardoor geen beeld
van een eventuele voor- of achteruitgang kon worden gemaakt.
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1.5.2 Plannen en aanbevelingen
Inrichtingsplan Munnikenland
Momenteel wordt als onderdeel van "Ruimte voor de Rivier" gewerkt aan de
uitvoering van een inrichtingsplan voor de Brakelse Benedenwaarden. Het
Waterschap Rivierenland is trekker van dit project, in samenwerking met DLG.
Er ligt inmiddels een definitief inrichtingsplan waarbij enkele hoogwatergeulen
door het gebied getrokken worden (zie figuur 11). In het gebied kon geen aanleg
van een stromende nevengeul plaatsvinden, omdat er een leiding dwars over het
gebied ligt. Ook de geplande hoogwatergeulen bieden nieuwe kansen voor
natuur vooral voor pionier-, water, en nat graslandvegetaties. Ze sluiten aardig
aan bij de oude killen- en kreekstructuren uit de tijd dat er nog getijdenwerking
in het gebied aanwezig was. Daarnaast zal vooral het verwijderen van bemeste
toplagen in de Zandwaard gunstig kunnen uitpakken voor natuur.
Behoud van bijzonderheden
Waar echter veel inrichtingsprojecten in het rivierengebied een uitgangssituatie
kennen van voormalige landbouwgronden met weinig natuurwaarden ligt dat in
de Brakelse Benedenwaarden anders. Omdat de Brakelse Benedenwaarden
botanisch vrij bijzonder zijn is het belangrijk dat bronpopulaties van zeldzame
soorten niet of zo weinig mogelijk worden weggegraven. Dat geldt zeker voor
plantensoorten als Smal Fakkelgras, Bevertjes, Trosdravik, Kamgras, Veldsalie en
ten dele voor Ruige weegbree die na vergraving niet gemakkelijk terugkeren. Dit
maakt dat inrichting van dit gebied echt maatwerk is met veel aandacht voor
detailontwerp.
Inmiddels is er een Passende Beoordeling gemaakt in het kader van de NB-Wet,
waarin uitgewerkt staat hoe omgegaan zal worden met bestaande
natuurwaarden (Willems, 2010). Hoewel het plan compenserend werkt voor de
lagere graslanden (er komt areaal bij voor glanshavergrasland en kamgrasweide
in de Zandwaard), geldt dat niet voor droog stroomdalgrasland. Op zich blijft het
leeuwendeel van de Bloemplaat ontzien, maar vooralsnog is niet voldoende
uitgewerkt hoe met de standplaatsen van kritische soorten als Bevertjes, Smal
fakkelgras, Trosdravik, Kamgras (en daarmee ook veel Zachte haver en
vergelijkbare soorten) zal worden omgegaan.
Voor het behouden van de bijzondere bronpopulaties zijn vooral de hogere
oeverwallen en kaderestanten van belang. De geplande geulen zullen voor een
belangrijk deel door de bestaande laagtes in het terrein gaan lopen. Hierdoor
blijven de meeste droge ruggen en oeverwallen intact. Toch zijn er enkele
trajectdelen en taluds van geulen die net waardevolle stukken van de droge
stroomruggen en de oude zomerkade raken. Door kleine aanpassingen in het
plan kan voorkomen worden dat echt bijzondere soorten en vegetaties
weggegraven worden. Dit geldt met name voor stukken van de oude zomerkade
(in de hooilanden), de oever rond de strekdam en het talud met Bevertjes en
Kamgras. Mogelijk kunnen delen van de graslanden met Ruige weegbree en
Echte Karwij ten zuiden van de Bloemplaat door transplantatie van de bovenlaag
gespaard worden.
Omdat de grootste bijzonderheden onder de flora vaak niet wettelijk beschermd
zijn en omdat de praktijk soms weerbarstig is, is het nuttig wanneer
Staatsbosbeheer straks een stuk inhoudelijke begeleiding aan de detailplanning
en de uitvoering kan geven.
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Figuur 11 De geplande hoogwatergeulen in de Brakelse Benedenwaarden met ingetekend
het voorkomen van enkele bijzondere soorten uit de Rijn in Beeld inventarisatie (data
Rijn in Beeld; ondergrond Royal Haskoning).

Figuur 12 Ligging van de meest bijzondere / kwetsbare vegetatie in relatie tot de
geplande vergravingen.
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De winterdijk die in het kader van project Munnikenland verlaagd zal worden, met rechts de polder Munnikenland en links de
Brakelse Benedenwaarden (foto Bart Peters).

Beheer van het gebied
• Ondanks relatief hoge begrazingsdichtheid houden veel soorten goed stand in
de Benedenwaarden en breiden andere zich ook uit. Wel lijken er grote
jaarlijkse verschillen op te treden in de begrazingsdichtheden. Dat is een enkel
jaar niet erg, maar extreem grote aantallen (zoals in 2009 op de
Zandwaardoever) moeten voorkomen worden.
• De hooilanden worden relatief vroeg gemaaid. Dit is niet alleen ongunstig voor
de zaadzetting van bepaalde soorten (bijv. Veldsalie), maar ook voor
broedvogels als Kwartelkoning. Voorgesteld wordt om de eerste maaibeurt uit
te stellen tot half juli of later.
Overige aanbevelingen
• De populierenrij die dwars door de Brakelse Benedenwaarden loopt
vertegenwoordigd geen werkelijke cultuurhistorische waarde. In feite
doorbreekt het juist de historische relatie die tot begin jaren ´70 tussen de
west- en oostzijde van het gebied bestond. Er was geen fysieke scheiding en
de huidige scheiding is vooral een kunstmatige die aangelegd is om het
verschil tussen de intensieve landbouwgronden aan de oostzijde en het
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natuurgebied aan de westzijde te accentueren. De bladval van en de
beschaduwing door de populieren heeft duidelijk een negatieve invloed op de
floristische waarden van het hooiland. Met de uitvoering van het project
Munnikenland worden de Brakelse Benedenwaarden weer verbonden.
Weliswaar wordt de populierenrij gebruikt als oriëntatie voor vleermuizen,
maar dit weegt naar ons idee niet op tegen de negatieve effecten ervan.
Aanbevolen wordt daarom om de populierenrij te kappen.
• Het zo breed mogelijk afpellen van de Zandwaard, zodat zoveel mogelijk van
de vette bouwvoor wordt weggegraven en een maximaal areaal aan mineraal
zand vrij komt te liggen.
• Zo mogelijk een subtiele omgang bij de herinrichting van het gebied met
(elementen van) de Brakelse Uitwatering vanwege zowel zijn ecologische als
cultuurhistorische waarde.
• Het oostelijk deel van de het Waarddijkmoeras (oostelijk van de grote
populierenrij) zou aquatisch hersteld / ontwikkeld kunnen worden door dit
deel uit te baggeren. Deze oude vergraving (het betreft vermoedelijk geen
oude geul; zie § x.3.1.) is sterk verland en verruigd, door spontane opslibbing,
door bladval van bomen en door invloeden vanuit de naastgelegen
akkergronden. In de zomer staat vooral het oostelijke deel van het moerasje
droog. Ook het westelijk deel van de Waarddijkmoeras (tegen de hooilanden
van SBB aan) zou lokaal wat uitgediept kunnen worden, maar dit vereist wel
meer maatwerk omdat er nog mooie stukken riet en moerasbegroeiing in
staan.
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