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Figuur 1 Overzicht van het natuurgebied van Cortenoever met toponiemen en de
begrenzing van het onderzoeksgebied.

1.1

Gebiedsbeschrijving
Het gebied Cortenoever is één van de best bewaarde
kronkelwaardenlandschappen van Nederland. Het terrein is vernoemd naar het
buurtschap van enkele boerderijen dat binnenkaads net ten westen van het
natuurgebied ligt. Het terrein is beroemd vanwege zijn bijzondere flora, vooral
omdat verschillende percelen nooit intensief agrarisch beheerd zijn geweest.
Vooral het zuidelijke deel van het gebied bestaat uit een klassiek kleinschalig
agrarisch cultuurlandschap met hooi- en weilanden en kleine akkertjes.
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Figuur 2 Rivierkaart van rond 1843 van Cortenoever (Rijkswaterstaat Oost-Nederland). Benedenstrooms van Piepenbelt lag nog
geen dijk maar sloot de dijk vermoedelijk aan op een hoge stroomrug.

De grote meanderbocht die de IJssel hier maakt is gevormd in een tijd dat de
IJssel meer water afvoerde dan tegenwoordig. Hoewel niet helemaal bekend is
wanneer dit was, moet dit vermoedelijk ergens tussen ca. 800 en 1400 geweest
zijn, dus enkele eeuwen na het ontstaan van de huidige IJsselloop (ca. 400 a 600
n Chr.) en de periode dat de Waal aanzienlijk meer water ging trekken. De loop
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foto Rijkswaterstaat / Bert Boekhoven

Binnendijkse
uitslijpgeulen

Buitendijks
kronkelwaardengebied

Figuur 3 Hoogtekaart van Cortenoever. Zichtbaar is het verschil in type geulen
tussen het buitendijkse en binnendijkse deel van Cortenoever (bron ahn.nl).
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van de IJssel moet zich door erosie
van de buitenbocht betrekkelijk snel
in oostelijke richting hebben
verplaatst, waarbij in de
binnenbocht een afwisseling van
kleine oeverwalruggen en laagtes
achterbleef
(kronkelwaardenstructuur). In de
late middeleeuwen verzande de
bovenmonding van de IJssel en de
Nederrijn en ging de IJssel veel
minder water afvoeren. Na de aanleg
van het Pannerdensch Kanaal en de
nieuwe bovenmonding van de IJssel
bij de Pleij (Arnhem) werd door
mensenhand weer een grotere
afvoer op de IJssel gerealiseerd (Van
de Ven, 2007). Dit leidde echter niet
meer tot de vorming van
vergelijkbaar grote meanders als bij
Cortenoever. In plaats daarvan
begon de IJssel binnen deze oude
meanderboog met een nieuwe
kleinere amplitude te meanderen.
Deze kleinere meanderingen zijn
prachtig zichtbaar op de rivierkaart
van 1838 (figuur 2) aan de zuidkant

Rijn in Beeld: Cortenoever

Het hardhoutooibosje Heyendal met op de voorgrond de Koeweide en de bosakker van Heyendal (foto Bart
Peters).

van Cortenoever. Ze hebben nooit tot grote bochten kunnen uitgroeien, mede
omdat ze rond Cortenoever door normalisatiewerken in het begin van de 20ste
eeuw werden rechtgetrokken. Op de hoogtekaart van het gebied (figuur 3) is
goed zichtbaar dat de geulen en laagtes ten westen van de tegenwoordige kade
een wat ander karakter hebben dan de kronkelwaardengeulen in het huidige
natuurgebied oostelijk van de Brummense Bandijk. Vermoedelijk komt dat
omdat deze geulen niet zozeer zijn ontstaan bij verplaatsing van de
binnenbocht, maar als uitslijpgeulen tijdens hoogwater. Tijdens extreem hoge
hoogwaters stroomde het water dan over de zuidelijk gelegen hoge afzetting
tussen het Bekerhuis / Holthuizergoed en boerderij Krabbegat en sneed met
hoogwater de binnenbocht van Cortenoever af. Hierbij vormde zich
uitslijpgeulen die we nu nog in het landschap kunnen herkennen.
Rond 1843 bestond Cortenoever voor het grootste deel al uit grasland en
hooiland, maar enkele droge ruggen, inclusief het huidige bosje Heyendal,
waren als akker in gebruik. Tot de dag van vandaag bevinden zich nog enkele
traditioneel beheerde akkerreservaatjes in het gebied.
In figuur 4 is de ontwikkeling van het zuidelijke deel zichtbaar tussen 1902 en
1933. Hieruit wordt duidelijk dat sinds 1900 de bochten hier in fasen
rechtgetrokken en gekanaliseerd zijn. Tussen 1902 en 1911 heeft men eerst
enkele kleine kribben in de buitenbochten van de kleine meanders aangelegd. In
de periode daarna zijn de oevers grootschalig vergraven, waarbij de kribvakken
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werden afgedamd met strekdammen en opgevuld en binnenbochten - inclusief
het restant van de oude zandbank bij Heyendal - werden weggegraven. Tijdens
deze werken is ook het oude verdedigingswerk ten oosten van de hoeve
Heyendal vernield. De gracht rond de batterij is nog herkenbaar in het veld als
kleine strang. In 1933 ligt de IJssel, inclusief veel nieuwe kribben en
strekdammen, min of meer in de vorm die ze ook nu nog heeft. De huidige weg
naar het Ganzenei bestond nog niet en ook het bosje Heyendal is pas tussen
1911 en 1933 aangeplant op een voormalig schraalgraslandje (figuur 4).
In die periode was het westelijk deel van Cortenoever (d.w.z. de zone met
uitslijpgeulen) nog niet optimaal bekaad en vormde het gebied nog enigszins

Figuur 4 De kanalisatiewerken aan de zuidkant van Cortenoever tussen 1902 en 1933.

een geheel dat tijdens hoogwater mee overstroomde. Tot diep in de 20e eeuw
bestond de dijk van Cortenoever nog over grote afstanden uit zandige specie en
kon ze bij extreme standen nog overstromen. Bij overstromingen van 1855 en
1926 is de dijk nog bezweken (Anoniem, 2006). Pas in 1960 werd de huidige
hoge bandijk gebouwd en werd het westelijk deel van Cortenoever definitief aan
de overstromingsinvloeden van de rivier ontrokken (Schengenga & De Zeeuw,
2008). Tegenwoordig bestaat het binnendijkse gebied vooral uit intensiefagrarisch benutte weilanden en akkergronden met nauwelijks bijzondere flora
en fauna.
Verwervings- en beheergeschiedenis Cortenoever
De natuurbeheergeschiedenis van het reservaat Cortenoever gaat minder ver
terug dan men misschien getuige de bijzondere floristische waarden zou
vermoeden. Waar het binnendijkse deel van Cortenoever de volledige
intensiveringsslag in de landbouw heeft meegemaakt, bleef een deel van het
oostelijke, buitendijkse gebied in extensief-agrarisch gebruik. Het ging dan met
name om de huispercelen van de pachtershoeve Heyendal.
Het bosje Heyendal werd samen met het aan de zuidkant naastgelegen
hooilandje en akkertje al tijdens de ruilverkavelingen van 1965 door
Staatsbosbeheer verworven (Wijlens, 1991). Het bosje Heyendal is vermoedelijk
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ergens in de jaren '10 of '20 van de vorige eeuw aangeplant. In latere tijden zijn
verschillende populieren geringd of uitgekapt. In 1977 kwam het kleine
stroomdaldijkje bij het reservaatje. Pas eind jaren '70 gestart met
onderhandelingen voor de verwerving van de overige gronden.

Dhr. Wassink achter de paardenploeg eind jaren '70 (foto Roelof Heringa).

In 1980 konden de pachtgronden van het landgoed Reuversweerd rond de hoeve
Heyendal - die bij vader en zoon Wassink in beheer waren (van de Hoeve
Heyendal) - worden overgenomen door Staatsbosbeheer. De familie Wassink
was nog één van de weinigen in die tijd die zonder intensieve grondbewerking
(met paardenploeg, zonder tractor, zonder veelvuldige gewaswisselingen,
zonder herinzaaien met productieve grasmengsels), zonder drijfmest (wel
stalmest en wat kunstmest) en zonder herbicidegebruik hun gronden beheerde.
Hierdoor waren zeer bijzondere floristische waarden bewaard gebleven. De heer
Wassink heeft de gronden rond Heyendal nog tot zijn pensioen eind jaren '80
voor Staatsbosbeheer in gebruik gehad. Voor een uitgebreide beschrijving van
de agrarische gebruiksgeschiedenis van deze gronden wordt hier verwezen naar
het rapport van Ben Wijlens en Piet Winterman (1978). Rond 1980 kon ook een
belangrijk deel van de meer noordelijke gronden rond het Ganzenei en bij de
Reuversweerd worden verworven. Veel gronden konden samen met boerderij 't
Ganzenei gekocht worden van het landgoed Reuversweerd en de stichting
Gebroeders Bakkers Weeshuis uit Zutphen. Later in de jaren '80 is dit gebied
met nieuwe verwervingen tot één eenheid gesmeed. Deze gemiddeld wat
kleiigere gronden zijn in het verleden intensiever agrarisch gebruikt. Ze maakte
bij de verwerving al een 'verrijkte' indruk met veel productieve grassoorten
(Wijlens, 1983). Hoewel bepaalde percelen later zijn toegevoegd is het gebied
vanaf het begin zoveel mogelijk als één aaneengesloten begrazingsgebied
beheerd en ontwikkeld. Vanaf 1985 lopen er naast runderen ook paarden
(Staatsbosbeheer, 1985).

Rijn in Beeld: Cortenoever
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Het relatief intensief beweide perceel van de
Holthuizerweerd bij het Ganzenei (foto Bart Peters).

Bij wijze van proef wordt de Hoge Mullersweerd sinds enkele jaren
grotendeels onbegraasd gelaten; het idee is om
hardhoutooibosontwikkeling meer kans te geven (foto Bart Peters)

In 1984 werden de Haverweide en de rug in de Apeldoornse Weerd van Bakkers
Weeshuis verworven (Staatsbosbeheer, 1977-1987). Hierdoor werd het mogelijk
de hooilanden naar het zuiden na de hooiperiode mee te laten begrazen door
het vee uit de noordelijke begrazingseenheid. De laatste paar jaar zijn ook nog
enkele hooilandpercelen langs de IJssel, ten noorden van de Hoeve Heyendal,
toegevoegd.
Cortenoever is inmiddels nationaal bekend, omdat het één van de laatst
overgebleven bolwerken met bijzondere stroomdalflora langs de IJssel is. Ook is
het één van de weinige terreinen in Nederland met een klein stukje goed
ontwikkeld hardhoutooibos en natuurakkertjes. Daarnaast is de geomorfologie
van het reservaat, met over grote stukken een onvergraven
kronkelwaardenstructuur en zandige ruggen, zeer bijzonder.
1.2

Inrichting
Behalve het plaatsen en verwijderen van rasterwerk hebben er geen belangrijke
inrichtingsmaatregelen in Cortenoever plaatsgevonden. In de jaren '80 zijn wel
populieren verwijderd uit het bosje Heyendal en langs de weg naar het
Ganzenei. Daarnaast werd Staatsbosbeheer in die tijd verplicht iepen te
verwijderen (i.v.m. aantasting door iepenziekte).

1.3

Beheer
In figuur 5 is aangegeven welk beheer er op verschillende percelen werd
gevoerd in 2010. In grote lijnen wordt dit beheer al sinds de laatste 20 jaar
gevoerd, hoewel er door de jaren heen per perceel wel kleine wisselingen in
veebezetting of maai-intensiteit plaatsgevonden kunnen hebben.
Uitzondering hierop vormt het beheer van de Hoge Mullersweerd ten noorden
van het bosje Heyendal. Hier is het begrazingsbeheer sinds 2005 sterk
teruggeschroefd. Dit terrein verruigt momenteel en er vindt alleen nog in de
nazomer wat nabeweiding plaats. Het idee hierachter is dat in het perceel
hardhoutooibos meer kans krijgt.
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Figuur 5 Overzicht van het beheer in Cortenoever tijdens de inventarisaties van 2010.

Begrazingsdichtheden en maaitijden
● In 2010 stonden er in de begrazingseenheid aan de noordkant 50 runderen
(incl. kalveren) en 50 paarden (incl. veulens). Dit komt uitgaande van
volwassen dieren neer op ca. 1,5 a 2 dieren per ha. De grazers staan van ca.
1 mei tot 1 november in het gebied.
● De huisweide van Heyendal (Koeweide) werd in 2010 gedurende de
zomerperiode door 3 paarden en ca. 4 runderen begraasd.
● De IJsselweiden van Heyendal werden in 2010 relatief intensief begraasd
met huisvee. Het deel noordelijk van de boomgaard werd gehooid met
nabeweiding.
● Het perceel van de Holthuizerweerd werd relatief intensief begraasd met 6
volwassen paarden en enkele veulens en met 4 Lakenvelders. Het
aanliggende stroomdalgraslandje werd pas later in de zomer meebeweid.
● De agrarische percelen werden over het algemeen in mei gemaaid en
nabeweid. Verschillende malen per jaar werd mestinjectie toegepast.
● Om de naastgelegen agrariër tegemoet te komen worden in de hele
noordelijke punt van het begrazingsgebied in de zomer distels gemaaid.

Rijn in Beeld: Cortenoever
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Resultaten

1.4

1.4.1 Flora
Tabel 1 Overzicht van het voorkomen van bijzondere
soorten in Cortenoever in verschillende perioden.
Naam
1956
19771991
2010
incompleet 1981
Aardaker
Aardbeiklaver
Bermooievaarsbek
Besanjelier (RL)
Bevertjes (RL)
Boskortsteel
Brede ereprijs/Liggende
ereprijs (RL)
Cipreswolfsmelk
Echte karwij (RL)
Eironde leeuwenbek (RL)
Engelse alant
Geelhartje (RL)
Gevlekte aronskelk
Gewone agrimonie (RL)
Goudhaver (RL)
Groot spiegelklokje (RL)
Grote leeuwenklauw (RL)
Grote ratelaar
Grote tijm (RL)
Gulden sleutelbloem (RL)
Heelbeen (RL)
Herfsttijloos (RL)
Holpijp/
Bastaardpaardenstaart
Hondstarwegras
Kamgras (RL)
Kandelaartje
Karwijvarkenskervel (RL)
Kattendoorn (RL)
Kleine pimpernel (RL)
Kleine ratelaar (RL)
Kleine ruit (RL)
Knolribzaad
Kruisbladwalstro (RL)
Kweekdravik
Lidsteng
Maarts viooltje
Moeslook (RL)
Pijpbloem
Rapunzelklokje (RL)
Rode ogentroost /
Akkerogentroost (RL)
Ruig viooltje
Ruige leeuwentand (RL)
Ruige weegbree (RL)
Ruw vergeet-me-nietje
Ruw parelzaad (RL)
Sikkelklaver
Slangenlook
Slanke sleutelbloem
Slijkgroen
Spiesleeuwenbek (RL)
Stijve steenraket (RL)
Stinkende ballote
Trosdravik (RL)
Veldgerst (RL)
Veldsalie (RL)
Voorjaarshelmbloem
Voorjaarsganzerik
Voorjaarszegge (RL)
Walstrobremraap
Watergentiaan
Weidegeelster
Wilde averuit (RL)
Zacht vetkruid
Zwarte rapunzel (RL)
Zachte haver

Totaal

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
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
52

x
45

x
49

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
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Historische situatie
Er is een serie opnamen bekend uit de periode
1955-57 (Cohen-Stuart, 1958/59 en landelijke
vegetatiedatabank). In tabel 1 zijn de bijzondere
soorten uit deze opnamen weergegeven. Dit
lijstje geeft zeker geen compleet beeld van het
hele gebied.
Soorten als Wilde averuit (kwam voor tot 1971),
Voorjaarsganzerik, Voorjaarszegge, Zacht
vetkruid, Ruig viooltje en Grote tijm kwamen in
ieder geval nog meer voor dan tegenwoordig. Ze
stonden o.a. op het stroomdaldijkje en in de
Paardenwei ten zuiden van de hoeve en op de
hoge ruggen ten noorden van de hoeve
Heyendal. Op deze laatste locatie kwam ook
Geelhartje voor. Dit zijn soorten die erop wijzen
dat dit terrein - naast het ontbreken van sterke
bemesting - vermoedelijk nog beweid werd in
plaats van gehooid. Grote tijm en
Voorjaarsganzerik kwamen, samen met Bevertjes
en Brede ereprijs ook nog voor op de oeverwal
ten noorden van boerderij 't Ganzenei (huidige
begrazingsgebied).
In 1977 is een uitgebreid onderzoek aan de flora
gedaan door Wijlens & Winterman (1978).
Daarnaast zijn aanvullende data beschikbaar in
jaarverslagen van Staatsbosbeheer uit die tijd
(Staatsbosbeheer, 1977-1987) en van een
inventarisatie in 1981 (Wijlens, 1983). Hieruit is
een goed beeld te herleiden van de situatie van
het gebied bij de start van de aankoop in 1980.
In tabel 1 zijn deze waarnemingen opgenomen.
Het gebied was toen met minimaal 51 bijzondere
soorten rijk aan zeldzaamheden. Vooral de
soorten van droog stroomdalgrasland waren nog
goed vertegenwoordigd. Hierbij moet opgemerkt
worden dat het noordelijke deel wat minder
goed bekeken is. Voor de akkertjes wordt nog
Roggelelie opgegeven (Wijlens & Winterman,
1978). Heelbeen stond zowel nog in het
bosakkertje als op het stroomdaldijkje van
Heyendal. Bijzonder was bovendien het
voorkomen van Zwarte rapunzel in het bosje
Heyendal en Pijpbloem aan de noordzoom van
het bosje (mond. med. Roelof Heringa). Zacht
vetkruid, Kleine pimpernel en Grote tijm stonden
nog in de Paardenwei en langs paden en rasters
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in de Koeweide. Besanjelier kwam ook nog in verschillende hagen rond Heyendal
voor waar het thans is verdwenen.

Voorjaarsganzerik op het Stroomdaldijkje (linksboven), Gulden sleutelbloem in de IJsselweiden (rechtsboven), Weidegeelster in de
Kampwei (linksonder) en Bevertjes met Margriet in het Boshooiland (rechtsonder) (foto's Bart Peters).

Begin jaren '90
In 1991 is een uitgebreide kartering gemaakt door De Goeij & Giesen (1992).
Wanneer we hun data vergelijken met die van Wijlens & Winterman zien we bij
enkele stroomdalsoorten een achteruitgang.
Vermoedelijk is de Paardenwei bij de Hoeve Heyendal in de jaren '80 een
periode minder goed beheerd. Er kwamen in 1977 nog soorten als Grote tijm,
Kleine pimpernel en Bevertjes voor, maar die zijn daar in 1991 verdwenen. Op
foto's van eind jaren '70 is de vegetatie van het perceel overigens sterk verruigd
(Wijlens & Winterman, 1978).
Soorten als Kleine pimpernel, Zacht vetkruid, Moeslook, Glad parelzaad en
Heelbeen zijn helemaal uit het gebied verdwenen. Opvallend is ook het
verdwijnen van Kattendoorn, terwijl die in 1977 nog vrij veel in de weiden rond
Heyendal voorkwam (Wijlens & Winterman, 1978). Dit is geen soort die
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gemakkelijk verdwijnt (en relatief eenvoudig uitbreid) en mogelijk is de soort in
de jaren '80 nog gericht uitgestoken.
Actuele situatie
Het laatste decennium zien we de soortenrijkdom weer wat toenemen (tabel 1),
hoewel dit niet samenhangt met de terugkeer van eerder verdwenen soorten.
Ten opzichte van 1991 is er bij verschillende zeldzame soorten echter wel sprake
van een vooruitgang. Onduidelijk of een eventueel intensiever bezoek in het
vroege voorjaar hierbij nog een rol heeft gespeeld.
Stroomdalgraslandjes
Boshooilandje

Het Boshooilandje blijft floristisch één van de hoogtepunten in het gebied, met
veel Kleine ruit, Bevertjes, Veldsalie, Zachte haver, Voorjaarszegge, Ruige
weegbree, Ruig viooltje, Walstrobremraap, Rapunzelklokje en Cipreswolfsmelk
(Figuur 6). Weidegeelster is hier ten opzichte van 1991 nieuw gevonden.
Opvallend is dat De Goeij en Giesen (1992) in 1991 geen Voorjaarszegge in dit
terrein vonden, hoewel deze er anno 2010 (weer?) volop staat.
Meer algemene soorten die hier veelvuldig voorkomen zijn o.a.
Akkerhoornbloem, Knolboterbloem, Reukgras, Gewone veldbies, Geel walstro ,
Echte kruisdistel en Veldzuring.
Opvallend is dat in de naast gelegen haag op de westelijke overgang naar de
westelijke landbouwgronden een schijnbare kruising staat van Maarts viooltje
en Ruig viooltje. Een vergelijkbaar verhaal lijkt op te gaan voor de Brede ereprijs
in Cortenoever. De exemplaren die we hier vinden zijn opvallend kleiner dan de
Brede ereprijs die we langs de Waal zien. Determininatie met de "Flora" laat
overlap van verschillende kenmerken zien met Liggende ereprijs. Liggende
ereprijs wordt voor het gebied door Wijlens & Winterman (1978) nog naast
Brede ereprijs opgegeven; na begin jaren '80 niet meer. Mogelijk gaat het
momenteel om een IJsselvariant van Brede ereprijs die door vermenging met
Liggende ereprijs in het verleden kenmerken van beide heeft gekregen. Gericht
onderzoek hiernaar zou interessant kunnen zijn.

Veldsalie in de hooilanden (links) en Brede ereprijs met Kleine ruit in het Boshooiland (foto's Bart Peters).
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Figuur 6 Het voorkomen van enkele soorten van droog
stroomdalgrasland in 2010.

Kandelaartje stond , als pionier van open zand en
grind, o.a. in een molshoop van het
stroomdaldijkje (foto Bart Peters).
Rijn in Beeld: Cortenoever
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Stroomdaldijkje

Het stroomdaldijkje heeft een vergelijkbare maar iets minder soortenrijke
vegetatie dan het Boshooilandje. Wel is dit nog de enige standplaats van Grote
tijm in het gebied, naast o.a. Voorjaarszegge, Voorjaarsganzerik,
Cipreswolfsmelk, Walstrobremraap, Kleine ruit en Zachte haver. Bijzonder is
daarnaast de vondst van Kandelaartje in een zandige molshoop op dit dijkje, een
soort die sinds 1971 niet meer gevonden was. Er werd ook een exemplaar in de
rand van de Hoge Mullersweerd gevonden.

Figuur 7 Detailuitsnede van het voorkomen van bijzondere stroomdalsoorten rond Heyendal.

Paardenwei

Bevertjes en Ruig viooltje zijn teruggevonden in de Paardenwei, waar ze al
geruime tijd verdwenen waren of leken te zijn. Daarnaast staat er vrij veel
Voorjaarszegge, Kleine ruit, Veldsalie en Cipreswolfsmelk. In de schrale
noordrand van het terrein staat Voorjaarsganzerik (naast veel Rivierduinzegge),
ook een soort die hier niet meer werd aangetroffen in 1991.
Daarnaast heeft dit terrein een prachtige struweelzoom aan de zuidkant. Hier
staan o.a. Maarts viooltje, Kruisbladwalstro en Stinkende ballote. Het relatief
extensieve beheer van dit terreintje speelt ook Gewone agrimonie en
Rapunzelklokje (nog niet in 1991) in de kaart.
Koeweide Heyendal

In De Koeweide van Heyendal groeien vooral soorten die bestand zijn tegen een
relatief hoge begrazingsdruk, zoals Voorjaarszegge, Ruige weegbree en
Goudhaver. Soorten als Veldsalie en Cypreswolfsmelk houden goed stand door
hun onsmakelijkheid voor vee. Daarnaast staan er 8 rozetten van Gulden
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sleutelbloem in het terrein. Deze soort
werd ook nog op twee plaatsen in de
IJsselweiden ten noorden van de hoeve
Heyendal aangetroffen. Volgens De Goeij
en Giesen stond deze soort in 1991 niet
meer in het gebied, en eerste meldingen
verschijnen weer sinds 2003.
Grassen als Zachte haver en Kamgras
komen vermoedelijk meer voor dan de
stippenkaartjes doen vermoeden, maar zijn
in de kort gegraasde weitjes vaak moeilijk
te vinden. In de randen van het terrein
komt sinds enkele jaren Kleine ratelaar
voor. Achter het raster met de Bosakker
werd ook Slangenlook (11 ex) aangetroffen
(dus buiten het bosje Heyendal).
Wat opvalt is dat Zachte haver volgens
Wijlens en Winterman (1978) nauwelijks
voorkwam rond Heyendal, terwijl ze nu vrij
algemeen is.
Hoge Mullersweerd

De lage begrazingsdichtheid maakte dit
terrein in 2010 een geschikte standplaats
voor Walstrobremraap. Daarnaast staat in
de randen van het gebied nog
Weidegeelster, Kleine ruit en Brede
ereprijs. Bijzonder was ook hier de vondst
van een exemplaar van Kandelaartje.

Figuur 8 Boven: soorten van overstromingsgrasland in 2010.
Onder: Soorten van zomen en ruigten in 2010.
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Hooilanden
In de hooilanden heeft Kleine ratelaar
relatief recentelijk massaal zijn intrede
gedaan. Hier staat de soort met veel
Karwijvarkenskervel, Goudhaver, Veldsalie
en op de drogere ruggen veel Zachte haver
en Weidegeelster. Weidegeelster doet het
nog steeds goed in het gebied (figuur 6).
Het is één van de weinige bijzondere
soorten die ook op de hogere ruggen in
omliggende landbouwgronden nog voor
kan komen. Zij kan als bolgewas
vermoedelijk beter tegen intensieve
bemesting, maar mogelijk ook beter tegen
herbicidegebruik (sommige herbiciden
werken alleen op dicotyle planten). Niet
voor niets komt ze veel samen met
Gewone vogelmelk voor die gemiddeld iets
lager in de gradiënt staat. In deze zone
staan plaatselijk ook Trosdravik en Echte
karwij. In de laagste slenkdelen treedt
Veldgerst op de voorgrond.
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Tabel 2 Overzicht van kenmerkende en
bijzondere hardhoutooibossoorten in het bosje
van Heyendal.
Naam
1977 1991 2010
Bosereprijs
Boskortsteel
Gevlekte aronskelk
Gewone salomonszegel
Hondstarwegras
Maarts viooltje
Slangenlook
Slanke sleutelbloem
Voorjaarshembloem
Weidegeelster
Zwarte rapunzel

Totaal

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
6

6

10

Figuur 9 Voorkomen van enkele indicatieve
hardhoutooibossoorten in het bosje Heyendal.

Vingerhelmbloem (onder) en Gewone salomonszegel(boven)
in het bosje Heyendal (foto's Bart Peters).

Ronduit spectaculair was de vondst van Herfsttijloos. De soort is al lange tijd
langs de IJssel verdwenen (Weeda, 1991), maar moet van oorsprong
kenmerkend geweest zijn voor vochtige slenken op de overgang van het dal naar
hogere gronden waar het grondwater ondiep zit. Samen met de recent door
Benno Te Linde en Louis-Jan van de Berg ontdekte populatie verder naar het
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noorden tegenover Zutphen, is dit de tweede standplaats langs de IJssel. Het
ging vooralsnog slechts om één pol in Cortenoever.
Hardhoutooibos Heyendal
In tabel 2 is een overzicht gegeven van bijzondere bossoorten in het bosje
Heyendal. In 2010 zijn Voorjaarshelmbloem en Weidegeelster nieuw
aangetroffen en in 2008 werd voor het eerst (door Benno te Linde) Bosereprijs
gevonden. Onbekend is of dit spontane vestigingen zijn of dat er toch (gelet op
de geïsoleerde ligging) door een liefhebber nieuwe hardhoutooibossoorten
ingebracht zijn. Andere indicatieve
Tabel 3 Overzicht van het voorkomen van bijzondere soorten in
bossoorten zijn Gewone vogelmelk (lf),
de akkerreservaatjes van Cortenoever. Codes zijn Tansley; * =
Bosgierstgras (occ/lf), Schaduwgras (f),
komt voor maar abundantie niet genoteerd.
Speenkruid en Drienerfmuur. De
19771991
2010
2010
2010
soortenrijkdom is gelet op het kleine areaal
1981
aan hardhoutooibos dan ook zeer groot te
Naam
(Wijlens) (De Goeij I. akker
II. akker
III akker
noemen.
&
zuidelijk
Giesen) van bosje
Heyendal

Coordinaten
Aardaker
Akkerogentroost
Geoorde veldsla
Getande veldsla
Gewone zandmuur
Groot spiegelklokje
Grote ereprijs
Grote leeuwenklauw
Handjesereprijs
Heelbeen
Klein spiegelklokje
Korenbloem
Roggelelie
Ruige klaproos
Ruw parelzaad
Spiesleeuwenbek
Eironde leeuwenbek
Vroege ereprijs
Witte Krodde

noordelijk oostelijk
van Hoeve van bosje
Heyendal Heyendal

211210/45 211534/45 211355/45
s
r
o/lf
*
*
o
o
*

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

o/lf
o
o
a
f

r
r/o
f
a
f

o/lf
o
f
*
o/f

x

r
f

*
*

r
*

lo
r

r
s
s

*

r

lo

x
x

x
x
x

Haagranden
Bijzonder in de haag tussen de Koeweide en
de Akker 'Kamp' is het voorkomen van
Besanjelier. Ondanks dat de soort in 2010
niet werd aangetroffen, moet aangenomen
worden dat hij er nog wel staat (in 2009
nog gevonden). In het verleden kwam
Besanjelier in meer hagen rond Heyendal
voor. Naast eerder genoemde soorten zijn
Gewone agrimonie en Kweekdravik andere
bijzondere soorten die we lokaal in
haagranden tegenkomen.

x
x

x
x

o

Het noordelijk begrazingsgebied
De oeverwal en hogere ruggen

In het noordelijk begrazingsgebied is de
oeverwal kansrijk voor stroomdalflora.
Noemenswaardig is daarom de eerste
vestiging van Brede ereprijs en
Walstrobremraap alhier, naast soorten als
Sikkelklaver, Geel walstro, Echte kruisdistel
en Knikkende distel. Voorts is de oeverwal
nog opvallend soortenarm. Dit hangt
vermoedelijk samen met:
● het intensief agrarisch verleden van het
terrein
● de relatief hoge graasdruk
● de beperkte aanvoer van vers zand
vanuit de vastgelegde oevers
Oostelijk van de haag die bij het Ganzenei
langs de oeverwal loopt (met o.a.
Groot spiegelklokje in een graanakkertje op Cortenoever (foto Bart
Wegedoorn), ligt een oude kronkelwaardrug
Peters).
met een relictpopulatie van Zachte haver,
Weidegeelster, Gewone agrimonie en Brede ereprijs. Meer naar het noorden ligt
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op de oeverwal een mooie houtwal met o.a. Kweekdravik. Op andere ruggen in
het begrazingsgebied groeien Karwijvarkenskervel, Weidegeelster en sinds kort
ook Kleine ratelaar.
Strangen

Naast een rijke libellen- en amfibieënfauna kennen de strangen in het oostelijke
deel lokaal een fraaie waterplantengroei. Vooral de Helbergenstrang is goed
ontwikkeld met soorten als Pijlkruid, Grote egelskop, Fijne waterranonkel,
Zwanenbloem, Gele plomp en Glanzig fonteinkruid. Hier staat ook veel Holpijp
of Bastaardpaardenstaart, dat hier moeilijk uiteen te houden is. Op
droogvallende oevers zijn onder meer Klein vlooienkruid, Moeraswalstro en
Rosse vossenstaart aangetroffen. Slijkgroen ontbrak opvallend genoeg in 2010.
Natuurakkers
In de akkerreservaatjes van Cortenoever zijn de soorten in 2010 niet consequent
op locatie met GPS ingemeten. Wel zijn alle bijzondere soorten genoteerd met
Tansleycode. In tabel 2 zijn de meest zeldzame natuurakkersoorten vermeld.
Naast deze zeldzamere soorten staan er talloze andere akkerpioniers als
Kromhals, Kleine leeuwenklauw, Hondspeterselie, Grote windhalm,
Akkervergeet-me-nietje, Grote klaproos, Echte kamille en Akkerviooltje.
Vroege ereprijs is sinds 1991 in Cortenoever herontdekt voor Nederland
(Weeda, 1991). De soort werd in 2010 ook in het bosakkertje gevonden. Uit
1996 is daarnaast nog een opgave van Slofhak bekend, uit 2003 van Doffe
ereprijs en uit 2009 van Oot (Landelijke vegetatiedatabank, Floronarchief,
waarneming.nl).

Lidsteng (foto Bart Peters).

Figuur 10 Kwelsoorten in Cortenoever in 2010 en 2011.
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1.4.2 Broedvogels
Situatie tijdens geleidelijke opbouw reservaat 1975-95.
Ruggen en slenken zijn in het onvergraven Cortenoever bepalend en garanderen
in de meeste jaren tot ver in de zomer over een groot oppervlak afwisselend
natte en droge condities. In de periode 1975-´95 is de uiterwaard regelmatig in
zijn geheel of ten dele op broedvogels onderzocht, helaas soms met wat
verschillende methodieken.
Pioniersoorten kwamen amper voor, met uitzondering van Bergeenden die
broeden in de zandige koppen, maar hun jongen buiten het gebied lieten
opgroeien.
Water- en moerasvogels moeten het in Cortenoever van de natte jaren hebben.
Dat wordt vooral duidelijk bij planten- en planktonetende eenden (in natte jaren
meer kans op Slobeend en Zomertaling). Echte moerassoorten als Dodaars en
Waterral ontbreken echter in de meeste jaren.
Cultuurland: Tot midden jaren negentig, was Cortenoever van betekenis voor
weidevogels, maar vrijwel elke soort bereikte in een andere fase zijn optimum.
Veldleeuwerik (25 in 1976) verdween in de jaren tachtig, Gele Kwikstaart piekte
waarschijnlijk midden jaren negentig met een gunstig effect van hoogwater (35
in 1995). De soorten van vochtigere situaties (Grutto max. 40-50, Tureluur max.
20-25) piekten begin jaren negentig. Het is niet meer te traceren welk effect een
eventueel gewijzigd beheer in deze verschillende tendensen had. Jaareffecten
zijn altijd sterk geweest in Cortenoever. Dit is helaas pas in 2008-09 voor veel
soorten echt betrouwbaar in beeld gebracht, toen de meeste soorten al ver over
hun hoogtepunt heen waren. Niettemin laten makkelijk telbare soorten als
Grutto (9-35) en Kievit (18-50) in de jaren 1975-76 grote tussenjaarlijkse
verschillen zien. Voor alle soorten geldt dat bij het bereiken van hun optimum
het noordelijke deel (grote begrazingsgebied) twee tot vier maal zoveel
territoria herbergde als het zuidelijke (losse percelen).
Ruigte kwam amper voor, afgezien van enkele strangoevers en dijkjes.
Struwelen bleven beperkt tot de afgeleide vorm van onderhouden hagen met de
kenmerkende soorten Grasmus, Braamsluiper, Spotvogel en Kneu, zonder
opvallende bijzonderheden. Bos Het kleine oppervlak bos was dankzij populieren
wel een Wielewaal rijk en vóór de Iepenkap medio jaren tachtig ook een
Boomklever, maar telde verder geen bijzonderheden.
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Tabel 2 overzicht van bijzondere soorten in Cortenoever in enkele jaren sinds 1975. Gegeven is het aantal
broedvogelterritoria per kartering. Soorten van de Rode Lijst zijn vet gedrukt.
Grijze cellen zijn te coulant geïnterpreteerd, correctie tot 67% van door de bron opgegeven aantallen is realistisch. In 1975-76
betreft de kartering de gehele uiterwaard, waarbij het meestal lagere aantal in het juist iets nattere 1975 mogelijk te wijten is
aan onvolledig onderzoek (kon niet achterhaald worden). In 1988-94 werd een kleiner deel van het gebied onderzocht, vanaf
1995 vermeldt de tabel het aantal in de SBB-eigendommen met aangrenzende percelen bezuiden het Ganzenei en van de
Piepenbelt. De trends overtreffen deze verschillen in het gekozen onderzoeksgebied ruimschoots, omdat in de weggelaten
stukken van de meeste soorten vrijwel niets zat (in 2009 nog 2 Wulpen en 5 Kieviten). In de laatste kolom zijn de trends
aangegeven. Legenda
•
**
betekent langere termijn profijt van beheer (termijn van 10 jaar)
•
*-*
betekent afgenomen (mede) in relatie tot (als effect van) beheer
•
+
betekent toegenomen (zonder directe relatie met beheer)
•
betekent afgenomen (zonder directe relatie met beheer)
•
i
betekent afhankelijk van influx bij inundatie of sterke rivierkwel
•
V,betekent sterk toegenomen en na verzadiging weer afnemend
•
=
geen trend
•
geen symbool betekent: niets van te zeggen, te klein aantal

oppervlakte
Dodaars
Fuut
Ooievaar
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Canadese Gans
Nijlgans
Bergeend
Krakeend
Wintertaling
Zomertaling
Slobeend
Kuifeend
Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Patrijs
Kwartel
Fazant
Waterral
Kwartelkoning
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kleine Plevier
Kievit
Watersnip
Grutto
Wulp
Tureluur
Zomertortel
Koekoek
Kerkuil
Steenuil
Ransuil
IJsvogel
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Graspieper
Gele Kwikstaart
Heggenmus
Nachtegaal
Gekr.Roodstaart
Grote Lijster
Sprinkhaanzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Grauwe Vliegenvanger
Staartmees
Matkop
Boomklever
Boomkruiper
Gaai
Wielwaal
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Ringmus
Putter
Kneu
Rietgors
Totaal

1975
290ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3
1
0
0
1
0
5
1
13
0
18
2
9
0
2
3
2
1
1
0
0
0
1
8
2
1
4
5
0
0
3
0
5
0
2
2
4
1
0
0
1
1
1
1
2
6
1
5
0
6
1
37
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1976
290 ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
7
10
12
0
50
0
35
0
2
6
3
1
2
0
0
0
1
25
9
3
6
15
0
0
3
0
7
0
7
3
12
2
0
0
0
1
2
1
7
10
2
15
0
20
2
35

1988
160 ha
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
6
1
0
0
0
0
0
0
3
0
1
3
28
26
0
79
0
59
0
8
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
8
8
0
0
0
0
10
0
2
4
5
0
0
1
0
0
0
0
3
3
2
11
0
7
2
(32)

1994
160 ha
1
1
0
2
0
0
3
7
3
0
0
13
0
0
0
1
0
0
1
13
0
0
1
42
12
0
48
0
61
1
20
2
3
0
1
0
0
0
0
0
0
7
16
17
0
0
0
0
14
0
1
3
14
0
0
0
0
0
0
0
2
25
0
1
0
12
4
(33)

1995
192 ha
0
1
0
5
0
0
2
4
5
2
2
10
3
0
0
2
0
0
0
10
0
0
0
41
12
0
29
0
28
1
13
3
3
0
1
0
0
0
3
0
0
6
35
19
0
0
2
0
36
4
5
3
14
0
1
0
0
0
0
0
4
24
2
12
0
11
11
38

2002
192
1
1
1
4
5
1
2
6
13
2
2
3
2
0
0
3
0
0
1
5
3
0
0
ng
11
1
18
0
9
11
7
0
2
0
1
1
0
0
2
0
0
5
11
18
0
0
1
0
40
3
1
4
23
0
1
1
0
2
1
0
5
9
5
ng
0
7
21
48

2008
192 ha
2
1
1
0
28
1
5
4
8
0
1
4
0
1
0
2
0
2
4
10
0
3
0
ng
2
0
5
0
1
5
1
0
2
0
1
0
2
1
4
0
0
6
9
20
0
0
0
0
32
5
3
8
30
0
ng
ng
0
3
1
0
ng
ng
ng
ng
ng
15
25
45-46

2009
192
0
0
1
1
15
1
2
1
3
0
0
1
1
1
1
2
0
0
1
6
1
0
0
11
0
0
0
0
1
2
1
0
2
0
1
1
1
0
2
0
0
6
6
16
2
2
0
1
42
6
0
9
45
0
3
2
0
4
0
0
3
3
6
14
11
17
13
44

trend
+
=
+
+
+
+
=
+
+, i
=
*-*
+
+
+
+
+
+
i
+
V,*-*
*-*
*-*
*-*
V, *-*
+
=
+
+
+
=
V, =

**
**
=
**
**
+
+
+
=
+
=
+
=
**
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Recente ontwikkeling (vanaf 1995)
Pioniers komen alleen na erg turbulente hoogwaters voor. De waterafvoer uit de
noordelijke vlakte verloopt in de meeste jaren te snel om kansen voor deze
groep te bieden (Kleine Plevier in 2002, Bergeend jaarlijks broedend in
konijnenholen). Kansen voor Water- en moerasvogels doen zich in de slenken
voor. Vanuit vogelbehoeften geredeneerd is er één strang met een mooie
watervegetatie, één goed ontwikkeld zeggenmoerasje en één strang met een
substantiële verlandingsvegetatie met riet. Voor soorten die vis en schaaldieren
eten is het gebied marginaal. Zonder overstromingswater is er ondanks
rivierkwel weinig ruimte voor water- en moerasvogels. In het natte 2008
broedden er van de meeste watervogelsoorten twee tot vier keer zo veel paren
als in 2009. Dodaars en Zomertaling (2 en 1 in 2008) ontbraken in 2009. Rallen
ontbreken vrijwel ieder jaar omdat de habitatdimensies niet toereikend zijn.
Cultuurland: Weidevogels zijn vanaf de jaren negentig in een vrije val geraakt.
De meeste soorten zijn verdwenen. Twee processen hebben elkaar versterkt:
agrarische intensivering op de gangbare landbouwpercelen (met kort profijt
voor de Wulp) en extensivering op de SBB-percelen wat een achteruitgang van
soorten van matig intensief beheerd vochtig grasland als Tureluur en Grutto met
zich meebracht. Soorten als Graspieper, Sprinkhaanzanger en Bosrietzanger
hebben juist geprofiteerd van extensivering. De traditionele
akkerbouwperceeltjes kunnen misschien wat soelaas bieden voor Patrijs en soms
Kwartel, maar de akkers zouden dan als stoppel moeten overwinteren. Het
areaal hooiland in Cortenoever is aantrekkelijk voor Kwartelkoning. In 2007
pasten er vijf roepende mannen in waarvan twee buiten de SBB stukken; in 2008
waren er drie aanwezig, twee buiten en een binnen de SBB hooilanden (figuur
11 en 12).

6

kwartelkoning
4

2

0
1988

1992

1996

2000

2004

2008

Figuur 11 Kwartelkoning maakte gebruik van
hooilanden en in 2007 ook van in zaad staand
Engels raaigras (reeks gecomplementeerd met
gebruik van archief VWG Arnhem e.o. en archief
SOVON).

Figuur 12 Territoria van Kwartelkoning in 2007 en
2008.
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Tot de start van het meer integrale begrazingsbeheer in het noordelijk deel
waren ruigtes en struweel sterk gescheiden vegetatietypen in Cortenoever. In
het noordelijk deel zien we tegenwoordig ruigtes op de ruggen met daarbinnen
ruimte voor vorming van nieuwe struwelen met meidoorn en Hondsroos.
Tegelijkertijd ontwikkelt een deel van het hagenstruweel in het zuiden zich tot
lijnvormig hardhoutbos waarin andere soorten de overhand nemen dan “droge”
struweelsoorten. In figuur 13 en 14 worden de recente ontwikkeling en een
jaareffect geïllustreerd. Nat (figuur 13) en droog (figuur 14) vertonen deels
tegengestelde tendensen. Soorten van vochtige ruigte vinden hun optimum in
het noordelijke deel en de grotere slenken, soorten van drogere ruigte en houtig
struweel zijn in natte jaren sterk geconcentreerd in het middendeel maar in een
droog jaar ruimer verspreid in de lagere stukken.

Figuur 13 De kaartjes laten de samengevoegde verspreiding van Bosrietzanger, Kleine Karekiet en Rietgors
zien in 1995 en 2008-09 in vlakken met 50% (rood) en 95% van territoria. Ten noorden van de lijn is
procesbeheer, ten zuiden patroonbeheer. In de vogelbevolking van natte tot vochtige ruigte is numeriek en
ruimtelijk weinig veranderd, Op de overgangen van nat naar droog ontwikkelt zich vrijwel geen nieuwe
structuur, omdat de graasdruk in de lage delen inclusief oeverzones consequent hoog is (foto 10 mei 2009, J.
van Diermen).
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Figuur 14 Twee vergelijkingen met betrekking tot broedvogels van hagen of droge ruigte met opslag van
struweel: samengestelde kaart van Braamsluiper, Grasmus en Spotvogel met vlakken waarin 50% (geel) en
90% (rood) van de territoria. Bij vergelijking van 1995 met 2008-09 valt op dat het noordelijke begraasde deel
is verruigd, er komt pleksgewijs nieuw meidoornstruweel tot ontwikkeling. Bij vergelijking tussen 2008 en
2009 is te zien dat in het natte 2008 de laagste delen (zowel in zuiden als noorden) minder "droge" soorten
herbergen (foto 10 mei 2009, J. van Diermen).

Conclusies
Vergelijken we de broedvogels uit de recente periode (1995-2009) met die van
de periode daarvoor (1975-1995) dan valt op dat ook in Cortenoever
weidevogels een flinke veer hebben moeten laten. Dit ondanks het feit dat in
ieder geval het zuidelijk deel als agrarisch cultuurlandschap wordt beheerd en er
ook delen met agrarische beheerovereenkomsten zijn (SAN-pakketten). Grutto,
Kievit, Scholekster, Tureluur en Veldleeuwerik zijn (vrijwel) geheel verdwenen.
Alleen Gele kwikstaart en Graspieper handhaven zich nog.
In zijn totaliteit is het aantal broedvogelsoorten sinds de jaren '70 echter
toegenomen. Positieve trends zijn te bespeuren bij soorten van (vochtige) ruigte
en struweel waaronder Bosrietzanger, Braamsluiper, Grasmus, Putter en
Rietgors. Ook Kneu handhaaft zich goed. De ontwikkeling van nieuwe ruigte-,
struweel- en bosbiotopen in het noordelijk begrazingsgebied is hierbij belangrijk
geweest. Daarnaast komen recent Sprinkhaanzanger, Nachtegaal, Putter en
Gekraagde roodstaart in het gebied voor. In goede jaren worden de hooilanden
gebruikt door meerdere Kwartelkoningen.
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1.4.3 Libellen
Situatie in de jaren '90
Zo goed als de flora van Cortenoever gevolgd wordt zo weinig is er
bekend over de insectenfauna van het gebied. Er zijn in de landelijke
bestanden geen data van libellen voor handen van voor 1994. In 1994 en
1995 zijn enkele opgaven maar die geven geen compleet beeld. Er
werden in die jaren alleen algemene soorten gemeld (tabel 3).
Periode 2004-2007
Ook van deze periode is geen compleet onderzoek bekend van
Cortenoever. In de landelijke bestanden wordt voor 2004 een
waarneming van Rivierrombout nabij Het Ganzenei opgegeven. Ook
werd in 2007 voor het eerst Zwervende pantserjuffer waargenomen.

Beekrombout langs de oever van de
IJssel in Cortenoever in 2010 (foto Bart
Peters).
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Tabel 3 Het voorkomen van de libellen in Cortenoever tussen 1991 en 2010.
Legenda: * = incidenteel; ** = enkele; *** = regelmatig; **** = algemeen
Nederlandse naam

Wetenschappelijke
naam

Azuurwaterjuffer
Beekrombout
Blauwe breedscheenjuffer
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Bruine korenbout
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Glassnijder
Gewone oeverlibel
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Paardenbijter
Platbuik
Rivierrombout
Smaragdlibel
Steenrode heidelibel
Tengere grasjuffer
Viervlek
Vroege glazenmaker
Weidebeekjuffer
Watersnuffel
Zwervende pantserjuffer
Totaal

Coenagrion puella

1994-1995
(incompleet)

2004-2007
(incompleet)

2008-2010

*

*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Platycnemmis pennipes
Aeshna cyanea
Sympetrum sanguineum
Aeshna grandis
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Brachytron pratense
Orthetrum cancellatum
Anax imperator
Erythromma najas
Lestes viridis
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Aeshna mixta
Libellula depressa
Gomphus flavipes
Cordulia aenea
Sympetrum striolatum
Ischnura pumilio
Calopteryx splendens
Enallagma cyathigerum
Lestes barbares

*
*

*
?

*
*
*
*

*
*?
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Sinds natuurontwikkeling (periode 1995-2010)
Hoewel tot voor kort weinig aandacht voor libellen in Cortenoever is geweest,
blijkt het één van de meest soortenrijke gebieden van de Rijntakken te zijn. Dit
hangt voor een belangrijk deel samen met de aanwezigheid van de goed
ontwikkelde strangrelicten, die sterk onder invloed van rivierkwel staan.
Bijzonder zijn de meer noordelijk gelegen strangen met veel waterplanten. Hier
werden in 2010 bijzondere soorten als Bruine Korenbout, Vroege glazenmaker,
Bruine winterjuffer en Glassnijder aangetroffen, allemaal Rode Lijstsoorten.
Daarnaast komen hier soorten als Bruine glazenmaker, Weidebeekjuffer,
Viervlek en Blauwe breedscheenjuffer voor. Een tweede opvallende groep
soorten zijn pioniers van strangen en poelen die door sterke schommelingen (en
soms droogval) en begrazing een open, vegetatiearm karakter houden. Het gaat
dan met name om Tengere grasjuffer en Zwervende pantserjuffer. Van deze
laatste soort bevond zich in 2010 een grote populatie in de diepe poel van het
zandige stroomdalgraslandje westelijk van de hoeve Heyendal. Ook de drinkpoel
in een meer zuidelijke gelegen strang - waar ook Bruine winterjuffer voorkomt
(figuur 15) - heeft een vergelijkbaar karakter. Hier werd in 2008 ook Tengere
grasjuffer waargenomen (waarneming.nl; Erik van Dijk).

Figuur 15 Waarnemingen van enkele bijzondere libellensoorten in Cortenoever. Foto linksboven verwijst een rivierkwelstrang
met soorten als Bruine winterjuffer en Bruine korenbout, de foto linksonder is een poel eveneens met grote
waterstandschommelingen, die in bepaalde jaren geschikt kan zijn voor pioniersoorten als Tengere grasjuffer (foto´s Bart
Peters).
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Een wat meer eutrofe strang met Gele plomp in de Weiden
van Reuversweerd (foto Bart Peters).

Bijzonder was ook de vondst van een vers
uitgeslopen exemplaar van Beekrombout op de
rivieroever nabij de Hoeve Heyendal. Onbekend
is of deze stroomminnende soort zich in de IJssel
voortplant, of dat de larven via drift uit
nabijgelegen beeksystemen in de IJssel komen.
1.4.4 Dagvlinders
Buiten de databank van de Vlinderstichting - die
niet in het kader van dit project geraadpleegd
kon worden - zijn er nauwelijks rapporten en
verslagen bekend met dagvlinderinventarisaties.
Wel zijn er naast de Rijn-in-Beeld-inventarisatie
van 2010, aanvullende waarnemingen sinds 2006
van waarneming.nl.
Toch zijn delen van het gebied - net als bij de
libellen - opvallend rijk aan dagvlindersoorten.
Dit geldt met name voor extensiever begraasde
terreindelen in droge graslanden en de
zoomvegetaties rond het bosje Heyendal en
Figuur 16 Waarnemingen van enkel indicatieve dagvlinders in
2010.
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omgeving. Hier komen nog steeds soorten als Koevinkje en Hooibeestje voor, die
in het Waalsysteem vrijwel verdwenen zijn. De hooilanden zijn echter opvallend
arm aan dagvlinders, vermoedelijk door het gevoerde maaibeheer, waarbij te
weinig opgaande vegetatie en nectar/waardplanten over blijven.
In 2010 werd voor het eerst een voorplantende populatie van Bruin blauwtje
aangetroffen. In het voorjaar vlogen verschillende Bruin blauwtjes over veldjes
met Zachte ooievaarsbek (waardplant) op het zandige stroomdalgraslandje ten
zuidwesten van het Ganzenei. In de zomerperiode werden ook exemplaren in de
graslandjes rond het bosje Heyendal gezien; nog onbekend is of ze daar lokaal
ook voortplanten. Ten noorden van het bosje Heyendal zit vermoedelijk een
kleine populatie van Groot dikkopje. Het grasland hier, waarop enkele jaren
geleden het beheer is geëxtensiveerd, blijkt een geschikt terrein voor soorten
als Koevinkje en Zwartsprietdikkopje.
In de lage slenk bij de noordoostpunt van het bosje Heyendal zit een populatie
Citroenvlinders. Hooibeestje werd in 2010 niet aangetroffen, maar is
vermoedelijk nog niet verdwenen. In 2009 werd de soort nog enkele malen rond
Heyendal gezien (waarneming.nl).
Tabel 4 Voorkomen van dagvlinders in Cortenoever in 2010.
Nederlandse naam
Atalanta
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde aurelia
Groot koolwitje
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
Oranjetipje
Zwartsprietdikkopje
Totaal

Wetenschappelijke naam
Vanessa atalanta
Pararge aegeria
Celastrina argiolus
Aricia agestis
Maniola jurtina
Inachis io
Vanessa cardui
Polygonia c-album
Pieris brassicae
Coenonympha pamphilus
Polyommatus icarus
Pieris napi
Pieris rapae
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Papilio machaon
Araschnia levana
Colias croceus
Anthocharis cardamines
Thymelicus lineola

2010

***
****
**
**
**
***
**
**
**
*?
****
**
****
***
**
*
***
*
***
**
19-20

1.4.5 Sprinkhanen
Van de sprinkhanen die in het verleden voorkwamen is geen compleet beeld
beschikbaar.
Momenteel kent Cortenoever alleen betrekkelijk algemene soorten.
Indicatief is het voorkomen van zowel Wekkertje, Zeggendoorntje als Gewoon
doorntje langs strangen in het noordelijke begrazingsgebied. De laatste soort is
ook elders aangetroffen. Greppelsprinkhaan komt overal voor waar de grazige
vegetatie wat meer opgaand wordt. Voorts komen Grote groene
sabelsprinkhaan, Krasser, Bruine sprinkhaan,Gewoon spitskopje en Ratelaar
voor.
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Het stroomdalgraslandje
nabij 't Ganzenei waar in
2010 een kleine
populatie van Bruin
blauwtje (inzet) ontdekt
werd (foto's Bart Peters)

1.4.6 Herpetofauna
Tot 1999 kwam er nog Knoflookpad voor in Cortenoever (Van Delft e.a., 2007).
In 1997 werden nog 10 larven aangetroffen in de poel van het zandige
graslandje bij de hoeve Heyendal, in 1999 nog slechts één dier (Creemers &
Crombaghs, 1999). Na 2000 zijn er geen Knoflookpadden meer gevonden en
aangenomen wordt dat het dier hier is uitgestorven.
Verder zijn alleen algemene soorten bekend: Bruine kikker, Groene Kikkercomplex, Gewone pad en Kleine watersalamander. Vermoedelijk is er echter al
een aantal jaren niet meer gericht onderzoek gedaan aan amfibieën.
1.4.7 Zoogdieren
In Cortenoever komen voor zover bekend geen zeldzame zoogdieren voor, maar
veel onderzoek is er vermoedelijk niet aan gedaan. Rond Heyendal zat in 2010
Vos. Verspreid door het gebied zaten enkele Reeën. In 2008 is eenmalig
Hermelijn gezien. Daarnaast zijn alleen zeer algemene soorten bekend
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1.5

Werking van processen
1.5.1 Hydromorfologische processen
Hoewel grote delen van het gebied regelmatig overstromen is de mate van
morfodynamiek in het gebied beperkt. Alleen op de directe IJsseloever wordt
nog zand afgezet bij hoogwater. Vooral op de noordelijk gelegen oeverwal,
waarin ook enkele open zandgaten zitten is dit goed zichtbaar. De oevers van de
IJssel liggen echter bijna over de hele lengte in de stortsteen, waardoor de
beschikbaarheid van zand beperkt is.

Links: de noordelijke oeverwal in de zomer; Rechts min of
meer dezelfde locatie met verse afzetting va kalkrijk zand
na het hoogwater van januari 2011 (foto's Bart Peters)

1.5.2 Kwel
Rivierkwel speelt een belangrijke rol in de vele semi-stagnante strangen in het
gebied. Door de zandige ondergrond reageert de waterstand in de strangen zeer
snel op waterstandveranderingen in de rivier. Door de sterke rivierkwel hebben
veel strangen en plassen een goede waterkwaliteit en zijn ze rijk aan
waterplanten en moerassoorten.
1.5.3 Begrazing
Met name het grote begrazingsgebied van de Reuversweerd en Gansey leent
zich goed voor jaarrondbegrazing met een meer sociale kudde. Omdat praktisch
dit hele gebied regelmatig overstroomd is hiervoor een hoogwatervrije plaats
binnendijks nodig. Tot die tijd lijkt de verlengde zomerbeweiding goed te
functioneren.
Bepaalde delen van het gebied werden in 2010 relatief intensief begraasd; zo
intensief dat vestiging van nieuwe soorten en zaadzetting van planten
bemoeilijkt kan worden. Hierbij valt te denken aan de Holthuizerweerd, maar
ook wel aan de Koeweide van Heyendal.
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Procesbarometer
proces

ruimte voor processen

Hydromorfodynamiek
Kwel
Natuurlijke begrazing

1.6

Conclusies
1.6.1 Natuurwaarden
Het gebied Cortenoever is zowel ecologisch als geomorfologisch een bijzonder
reservaat. Het gebied laat als één van de laatste fluviatiele terreinen de positie
van bijzondere stroomdalplanten in een historisch-agrarische context zien.
Tegelijkertijd is daardoor ook goed het verschil tussen regulier agrarisch
beheerde percelen en natuurbeheerpercelen zichtbaar. Agrarische en
reservaatpercelen liggen vaak direct naast elkaar en kennen een vergelijkbare
bodemopbouw en beheergeschiedenis. De verschillen in natuurwaarden zijn
echter groot. Waar de percelen in het natuurgebied nog zeer soortenrijk zijn,
zijn de agrarische percelen erg arm aan bijzondere en kenmerkende planten en
dieren.
Eind jaren '70 / jaren '80 is nog een aantal bijzondere plantensoorten
verdwenen uit het gebied (zoals Zacht vetkruid, Kleine pimpernel, Heelbeen),
maar sinds begin jaren '90 is er bij verschillende soorten ook sprake van licht
herstel. De stroomdalflora concentreert zich op een paar kleinere percelen die
op de zandige ruggen in het landschap liggen. Kenmerkende soorten hier zijn
o.a. Voorjaarszegge, Voorjaarsganzerik, Bevertjes, Kleine ruit, Grote tijm, Zachte
haver en Veldsalie. Voor deze soorten fungeert het terrein dan ook als
belangrijke zaadbron voor de IJsselvallei. Daarnaast staan veel droge ruggen in
de kronkelwaard nog vol met Weidegeelster, een beeld dat we nergens anders
meer in Nederland op deze schaal kennen. In de iets lager gelegen delen van de
hooilanden komen Kleine ratelaar, Karwijvarkenskervel, Trosdravik, Gewone
vogelmelk en Goudhaver algemeen voor.
Het bosje Heyendal is één van de weinige stukjes goed ontwikkeld
hardhoutooibos in Nederland. Dit is een rijk bostype van de drogere delen in de
overstromingsvlakte van rivieren, vaak met veel bolgewassen en liaangroeiers.
In het bosje Heyendal komen onder meer Slanke sleutelbloem, Gewone
salomonszegel, Slangenlook, Maarts viooltje, Gevlekte aronskelk en sinds kort
ook Voorjaarshelmbloem en Bosereprijs voor. In de zomen en haagranden
vinden we daarnaast indicatieve soorten als Besanjelier, Kweekdravik en
Kruisbladwalstro. Recent zijn ook Herfsttijloos en Kandelaartje gevonden,
soorten die al vele decennia niet meer voorkwamen.
Belangrijk zijn ook de natuurakkertjes van Cortenoever waar akkerplanten uit de
oude natuurboekjes, zoals Groot en Klein spiegelklokje, Handjesereprijs, Vroege
ereprijs en Geoorde veldsla voorkomen.
Zo goed als de flora in het verleden is onderzocht, zo slecht lijkt er naar een
aantal faunagroepen te zijn gekeken. Toch blijken in Cortenoever bijzondere
insectensoorten voor te komen. Er bevindt zich een voortplantende populatie
van Bruin blauwtje, een dagvlinder die in de jaren '80 bijna weg was langs onze
rivieren. De libellen fauna bleek verassend soortenrijk met soorten van goed
ontwikkelde laag-dynamische strangen. Zo werden Bruine korenbout, Vroege
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glazenmaker, Bruine winterjuffer en Glassnijder aangetroffen. Wel lijkt het
hooilandbeheer ongunstig voor insecten; de hooilanden waren in 2010 zeer arm
aan bijvoorbeeld dagvlinders en sprinkhanen. Helaas is in de laatste 10 jaar
Knoflookpad niet meer waargenomen in het gebied.
Vergelijken we de broedvogels uit de recente periode (1995-2009) met die van
de periode daarvoor (1975-1995) dan valt op dat ook in Cortenoever
weidevogels een flinke veer hebben moeten laten. Dit ondanks het feit dat in
ieder geval het zuidelijk deel als agrarisch cultuurlandschap wordt beheerd.
Grutto, Kievit, Scholekster, Tureluur en Veldleeuwerik zijn (vrijwel) geheel
verdwenen.
Alleen Gele kwikstaart en Graspieper handhaven zich nog. Positieve trends zijn
er te bespeuren bij soorten van (vochtige) ruigte en struweel waaronder
Bosrietzanger, Braamsluiper, Grasmus, Putter en Rietgors. Ook Kneu handhaaft
zich goed. Speciale vermelding verdienen de hooilanden die in sommige jaren
geschikt blijken te zijn voor meerdere Kwartelkoningen.
1.6.2 Aanbevelingen en ideeën
Grondverwerving
In Cortenoever liggen nog enkele enclaves die het gebied een versnipperd
karakter geven en het beheer compliceren. Het gaat daarbij om de losse
agrarische percelen tussen de eigendommen van SBB, maar bijvoorbeeld ook om
het fraaie reliëfrijke terrein ten westen van het bosje Heyendal. De indruk
bestaat dat een nieuwe intensiveringsslag in de grondverwerving en overdracht
naar SBB (sommige gronden zijn al van BBL) belangrijk is.
Omgang met rivierkwelgevoede kronkelwaardgeulen
Een van de mooiste kenmerken van de kronkelwaard van Cortenoever zijn de
oude restgeulen met een goed ontwikkelde waterfauna en flora. Veel
stroomgeulen van Cortenoever staan onder invloed van rivierkwel. De
waterstand in de geulen beweegt sterk mee met de waterstanden in de rivier.
Hierdoor hebben sommige strangen een goede waterkwaliteit met kwelsoorten,
een rijke waterplantenvegetatie (Pijlkruid, fonteinkruiden) en bijzondere
libellenfauna (zie hiervoor).
Door de tijd heen zijn verschillende stroomgeulen echter steeds meer opgeslibd.
Op de oude zanden heeft zich inmiddels een sliblaag afgezet, waardoor veel
stroomgeulen steeds vaker droog komen te staan. Mogelijk speelt insnijding van
de IJssel zelf hierbij ook nog een rol. Hiermee worden ze in toenemende mate
ongeschikt voor een water- en kwelplanten, libellen en vogels van natte
situaties (soorten als Slobeend, Porseleinhoen, Waterral). Aangenomen mag
worden dat de door de eeuwen heen opgebouwde sliblaag in de geulen
inmiddels ook voor een verminderde grondwaterwerking heeft gezorgd.
Dit principe wordt ook uitgenut in een recent plan van Staatsbosbeheer vanuit
het project stroomlijn. Hierin wordt voorgesteld om een lokale kap van
ooibosstruweel samen te laten gaan met het subtiel opentrekken / uitdiepen
van enkele stroomgeulen tot op het oude zand (Peters & Rademakers, 2011).
Hierdoor keert ooibos minder snel terug, maar kunnen ook rivierkwelgevoede
stroomgeulen zich aquatisch beter ontwikkelen.
Lessen voor de KRW-IJssel
Het Waterschap Veluwe werkt in opdracht van Rijkswaterstaat momenteel aan
een serie plannen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierbij worden
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Twee stroomgeulen vanaf dezelfde locatie gefotografeerd tijdens de natte zomer van 2010 (links) en tijdens de droogte van
voorjaar 2011. Zichtbaar is dat verschillende stroomgeulen in Cortenoever zich snel door rivierkwel kunnen vullen, maar
door eeuwenlange opslibbing ook steeds vaker droogvallen (foto's Bart Peters)
ondermeer geulen en natuurlijke rivieroevers langs de IJssel aangelegd.
Kronkelwaardlandschappen als in Cortenoever zijn niet geschikt om stromende
geulen in aan te leggen. Deze passen absoluut niet bij de eigenheid van het
gebied (en dit IJsseltraject) en zijn geomorfologisch en landschappelijk eerder
schadelijk dan verrijkend.
Daarentegen liggen er hele goede kansen voor de ontwikkeling van kwelgevoede
stroomgeulen. Zoals hiervoor al beschreven kunnen door de directe instroom
van kwelwater fraaie watersystemen met een zeer goede waterkwaliteit
ontstaan. De Helbergenstrang in Cortenoever, met zijn rijke (kwel)flora en
libellenfauna vormt in dit verband een prachtige referentie.
De KRW zou zich dus specifiek moeten richten op herontwikkelen van relatief
opgeslibde stroomgeulen en kronkelwaardgeulen. Deze kunnen door (subtiele)
uitdiepen tot op het onderliggende zand weer meer waterdragend kunnen
worden en meer (rivier)kwel aantrekken. De zandige ondergrond van veel
kronkelwaarden maakt dit extra kansrijk.
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Belangrijk hierbij is dat de KRW zich niet te eenzijdig richt op het realiseren van
alleen stromende wateren (een terugkerende constatering in veel KRWdocumenten en -projecten), maar evenzogoed op het herstellen van meer
stagnante watersystemen en oude strangen.

Uitgedroogde stroomgeulen in Cortenoever, links met rietbegroeiing, rechts met de kwelplant Lidsteng (foto Bart Peters).

In oranje de ligging van oude kronkelwaardgeulen in Cortenoever die door eeuwenlange opslibbingsteeds vaker
droogvallen en uiteindelijk minder geschikt worden voor bijvoorbeeld kwelplanten en sommige fauna (foto Bert
Boekhoven; uit Peters & Rademakers, 2011).
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Kuddebeheer: nieuwe kansen voor de Lakenvelders van Cortenoever
Specifiek in een gebied als Cortenoever, waar klassiek agrarisch beheer een
belangrijk rol speelt, is het buitengewoon betreurenswaardig dat de kudde
Lakenvelders destijds is afgebouwd. Een eenmaal afgebouwde kudde - met
goede bloedlijnen - is moeilijk terug op te bouwen. Het verdwijnen van de kudde
is destijds vanuit kostenoverwegingen ingegeven, maar in de specifieke situatie
van Cortenoever, met een eigen boerderij in het gebied, is het de vraag hoeveel
dit werkelijk bespaard.
Waar in jaarrond-begraasde terreinen meer geharde veerassen vaak beter
functioneren, is Cortenoever - ook gelet op zijn ontstaansgeschiedenis - een
uitgelezen gebied om met dit Oudhollandse ras verder te gaan. Een mooie kudde
Lakenvelders voegt zonder meer wat toe aan de beleving van het terrein en
geeft onderscheidend vermogen van het gebied naar reguliere
landbouwgronden. Aanbevolen wordt om een kudde Lakenvelders weer opnieuw
een plaats in het gebied te geven.

De laatste Lakenvelders van Cortenoever in de Holthuizerweerd bij 't Ganzenei (foto Bart
Peters).

Hooilandbeheer
Op percelen waar gehooid wordt, kan een wat latere maaidatum dan 15 juni
ecologisch gunstig, vooral voor broedvogels. Hooikwaliteit en vermarktbaarheid
van het hooi nemen dan echter wat af.
Verbetering van de toegankelijkheid
Cortenoever is bij het grote publiek relatief onbekend. Dit hangt voor een
belangrijk deel samen met de slechte toegankelijkheid van het gebied. Een
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betere toegankelijkheid is van groot belang voor een bredere waardering van
het reservaat. Het belang hiervan klinkt ook door in de discussies over
hoogwaterprojecten en reservaatuitbreidingen in de regio.
Aanbevolen wordt daarom het gebied beduidend beter toegankelijk te maken
voor wandelaars en mogelijk fietsers. Een wandeling door de Koeweide in
noordelijke richting naar Reuversweerd is een interessante optie voor de nabije
toekomst. Een dergelijke verbinding lijkt ook mogelijk in relatie tot de
aanwezige natuurwaarden. Met de fiets loopt het gebied nu dood bij het
Ganzenei. Aanbevolen wordt om een doorlopende fietsverbinding - over een
onverhard pad - richting Reuversweerd te realiseren. Hiervoor is onder meer
overleg met belendende grondeigenaren nodig.
Proef met verruiging van de Hoge Mullersweerd
De proef met uitbreiding van hardhoutooibos in de Hoge Mullersweerd is
interessant, maar zal vermoedelijk niet leiden tot versnelde
hardhoutooibosontwikkeling. Het bijna volledig ontbreken van begrazing
betekent ook dat er een dichte grasmat tot ontwikkeling is gekomen waarin
houtige gewassen moeilijk vestigen. Een zeer beperkte, maar meer continue
begrazing is van belang om open vestigingsplekken te creëren voor houtige
soorten als Eenstijlige meidoorn, Hondsroos en Zomereik, ook al betekent dit
dat er af en toe eens een plant wordt afgegraasd.
Het ontbreken van een struweellandschap in dit terrein is een tweede
complicerende factor. Hardhoutooibosontwikkeling verloopt het best wanneer
er veel zomen, losse struwelen en overgangssituaties aanwezig zijn, waarin
houtige soorten kunnen vestigen en doorgroeien. Zoomvegetaties en
overgangen vinden we nu alleen in de randen van het terrein, langs de rasters;
er zijn nauwelijks struweelbegroeiingen in het terrein zelf. Deze structuren in de
vorm van bestaande struwelen zijn van belang doordat er vogels in neerstrijken
waarbij zaden worden aangevoerd. Door het ontbreken van deze facetten
tezamen kan het vermoedelijk wel enige tijd duren voordat er werkelijk een
struweelfase en uiteindelijk een hardhoutooibos ontwikkelt.
Het zou mooi zijn als het terrein het hele jaar door in zeer lage dichtheden (1
dier op 3 a 4 ha) begraasd kan worden, en dus niet enkel een korte periode wat
intensiever in de nazomer. Hiervan zouden tegelijkertijd de nog aanwezige
bijzondere graslandsoorten kunnen profiteren. Probleem is echter dat het
terreintje daarvoor aan de kleine kant is (slechts 3,1 ha). Het zou daarom
idealiter uitgebreid moeten worden met bijvoorbeeld reliëfrijke gronden aan de
westkant van het bosje Heyendal, of de hoge ruggen ten noorden van het
terreintje. Tot die tijd is het wat behelpen maar zou het een optie kunnen zijn
om een stuk winterbegrazing in het terrein toe te passen (tot ca. 1 april) in
plaats van (na)zomerbegrazing, zodat de vegetatie korter 'de zomer ingaat'.
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Roodalgen- en Blauwalgenbloei in een kleine poel van het noordelijk begrazingsgebied
door overmatige ganzenaantallen in deze wateren. Deze poel is samen met twee andere
poelen in een oude stroomgeul van Cortenoever gegraven en doet in feite afbreuk aan de
fraai geomorfologie van het gebied.

Ruimte voor de Rivier / IJsselsprong
In het kader van Ruimte voor de rivier (ondergebracht in project 'IJsselsprong',
dat ook de ingrepen rond Zutphen en De Voorster Klei omvat) wordt gewerkt
aan rivierverruiming bij Cortenoever. Het idee hierbij is om het in 1960 van
overstromingsgebied afgesneden deel aan de oostkant van de winterdijk weer
bij hoge rivierafvoeren mee te laten stromen. Het gebied blijft vervolgens in
agrarisch gebruik. Onbekend is nog hoeveel vergraving erin dit gebied moet
plaatsvinden om de gewenste hoogwatertaakstelling van ca. 35 cm te halen
(samen met de projecten rond Zutphen en Voorster Klei ca. 60 cm
hoogwaterstandsdaling bij Zutphen).
Omdat de rivier door deze ingreep bij hoge afvoeren de bocht van Cortenoever
weer kan afsnijden lijkt dit een effectieve en duurzame oplossing (in de huidige
tijd zou vermoedelijk nooit meer gekozen worden voor het volledig indijken van
het westelijke deel van de bocht van Cortenoever, vanwege de grote negatieve
waterstandseffecten die dit heeft).
Overige acties
Zomogelijk de kap van de monotone essenaanplant aan de noordzijde van het
gebied. Enkele essen kunnen blijven staan en als zaadbron laten doorgroeien.
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