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Peters, B., G. Kurstjens, B. Beekers & Sandra de Goeij 

2. DUURSCHE 

WAARDEN 
 

Riviertraject:  IJssel 

Provincie:  Overijssel  

Gemeente:  Olst-Wijhe 

Stad, dorp:  Den Nul, Wijhe 

Start natuurontwikkeling: 1987 begrazing, 1989 inrichting 

Eigendom/beheer:  Staatsbosbeheer 

Oppervlakte:  150 ha (70 ha begraasbaar)  

Toegankelijkheid:  Deels toegankelijk  

 

Voor 

natuurontwikkeling 

Na natuurontwikkeling Soortgroep 

Aantal 

(bijzondere) 

soorten  

Aantal 

soorten 

Rode Lijst 

Aantal 

(bijzondere) 

soorten 

Aantal 

soorten 

Rode Lijst 

Beoordeling ontwikkeling  

 

Flora 12-14 7 29 11  

Broedvogels 31 12 ca. 35 11  

Libellen* ? ? 27-29 5 ? 

Dagvlinders* 19 0 29 4  

Sprinkhanen* 12 1 13 1  

Vissen* ? ? 20 4 ? 

Amfibieën* 6 2 4 0 ? 
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1.1 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

De Duursche Waarden is het eerste grotere natuurontwikkelingsproject in het 

Nederlandse rivierengebied waar men de ideeën zoals beschreven in Plan 

Ooievaar (De Bruin e.a., 1987) van een praktijkvoorbeeld wilde voorzien. Dat 

gebeurde enerzijds door in 1987 te starten met extensieve jaarrondbegrazing 

met winterharde runderen en paarden. Vervolgens werd in 1989 een eenzijdig 

aangetakte geul aangelegd, door het aan elkaar koppelen van enkele bestaande 

geulrelicten, kleiputten en een zandwinput. Om soorten van semi-stagnante 

wateren nog steeds een standplaats te bieden in het gebied werd tevens een 

niet-aangetakte strang (de Duursche Hank) gegraven tussen de grote 

hoogwatergeul (Duursche Strang) en de IJssel. Deze komt alleen bij hogere 

waterstanden in contact met het rivierwater. De Duursche Waarden bestonden 

rond 1843 grotendeels uit graslanden (figuur 2). Scherpenzeels Hank was het 

enige grote water in de Duursche Waarden in die tijd. Op de topografische kaart 

van 1866 is voor het eerst een steenoven zichtbaar op de plek van de huidige 

steenfabriek. In die tijd werd de klei vooral gewonnen door het relatief 

oppervlakkig aftichelen van percelen. Op de topografische kaarten van rond 

1900 verschijnen pas de eerste echte kleiputten in het terrein. De 

schaalvergroting toont zich ook in een uitbreiding van het aantal gebouwen rond 

de steenfabriek kort na 1900. In de jaren '30 van de 20e eeuw liggen er al bijna 

overal kleiputten en aftichelsleuven in het gebied waar ze bij de start van 

natuurontwikkeling in 1987 ook lagen (figuur 3). Opvallend is dat in dit gebied 

kleiwinning in lange sleuven heeft plaatsgevonden, waardoor het 

geulen/rabattengebiedje aan de zuidkant langs de Barlosche Weg is ontstaan. 

Figuur 1 Overzicht van het onderzoeksgebied in de Duursche Waarden.  
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Figuur 2 Rivierkaart uit 1843 van de Duursche Waarden en omgeving (bron Rijkswaterstaat).  

 

Tussen 1965 en 1975 heeft 

men volgens topografische 

kaarten uit die jaren de 

zandplassen in de 

noordoosthoek (langs de 

Scherpenzeels Hank) 

gegraven, die later 

onderdeel werden van de 

huidige hoogwatergeul. 

Voor de start van 

natuurontwikkeling was het 

terrein al grotendeels in 

handen van 

Staatsbosbeheer, vooral 

vanwege het voorkomen 

van een goed ontwikkeld 

oeverwalgrasland direct 

langs de IJssel, en door de 

overname van vele 

kleiputten en zandplassen. 

Het oeverwalgrasland werd 

in die periode deels als Figuur 3 In 1934 lagen er al in op veel plaatsen in de Duursche Waarden kleiwinningen. 
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hooiland en deels als graasweide voor huispaarden en landbouwvee benut 

(Gerritse, in prep). De ontwikkeling startte in 1987 derhalve niet vanuit een 

situatie met intensieve landbouw. Er was voor 1987 nog wel sprake van losse 

perceeltjes.  

Net buiten de Duursche Waarden, langs de N337, komen van oudsher rijke 

dijkvegetaties voor met zeldzame stroomdalplanten, die in principe ook als 

zaadbron voor de uiterwaarden kunnen fungeren. Net als bij de andere gebieden 

zijn deze niet meegnomen in het veldonderzoek en de soortanalyse van het 

gebied. Ook het soortenrijke bos van Fortmond, net ten zuiden van de Duursche 

waarden, valt buiten de scope van dit onderzoek. De Duursche Waarden maken 

onderdeel uit van het Habitatrichtlijngebied ‘IJsseluiterwaarden’. 

In 2006 is een begin gemaakt met een uitbreiding van het bestaande 

geulenstelsel naar het zuiden toe (Duursche waarden II). In aansluiting hierop 

wordt momenteel gewerkt aan de uitvoering van een inrichtings- en beheerplan 

voor nieuwe geulen en plassen door de Fortmonder en Roetwaarden heen (Van 

der Laar e.a., 2011).  

In 2006 is in het noordelijk deel van de Duursche Waarden de oeverbestorting 

verwijderd. Hierdoor kunnen weer zandige kribvakken ontstaan.  

De kudde Hooglanders in de Duursche Waarden (foto Bart Peters). 
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Aan de zuidwestkant van het gebied ligt een voormalig steenfabrieksterrein, dat 

ook bij het begrazingsgebied hoort. Dit deel is vrij toegankelijk en de 

schoorsteen van de voormalige steenfabriek is in 2006 gerestaureerd.  

 

1.2 INRICHTING/ PROCESSEN  

 

De volgende inrichtingsmaatregelen hebben plaatsgevonden (Heidemij, 1989; 

Jans, 2004): 

• De aanleg van een benedenstrooms aangetakte geul in 1989; 

Een afgegraven deel van de oeverwal werd met zand uit de grote geul weer op 

hoogte gebracht. Hierdoor ontstond het effect van een natuurlijke 

oeverwalafzetting (het zanddepot); 

• Daarnaast werd een deel van de zandplas verondiept en werd een 

laaggelegen perceel van een particulier opgehoogd; 

• Aanleg van een observatiehut vanaf de dijk aan de noordzijde van het 

geulenstelsel (1989) en de aanleg van een uitkijktoren bij de steenfabriek; 

• Een uitbreiding van het geulenstelsel in 2006 aan de zuidwestzijde van het 

terrein (derde lob);  

• Aanleg van een natuurlijke rivieroever aan de noordzijde van het gebied in 

2005; hierbij is de oeverbestorting verwijderd en een deel van de toplaag 

waardoor een fraaie zandige oever achter is gebleven; De kribben zijn 

gehandhaafd en er is een constructie om aanleg door bootjes te weren (zie 

foto). 

De Duursche Waarden tijdens laagwater in 2003 (foto Bert Boekhoven / Rijkswaterstaat). 
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1.3 BEHEER 

 

• Sinds 1987 wordt het terrein jaarrond begraasd met Schotse Hooglanders (ca. 

30) en IJslandse Paarden (ca. 13).  

• Hierbij wordt een dichtheid van ca. 1 dier/1,5 ha aangehouden (mond med. 

Wil Gerritse); Vaak wordt de kudde voor de winter uitgedund, waardoor er in 

de winter ca. 1 dier/3 ha lopen (Gerritse, in prep.); 

• In 2001 werd Staatsbosbeheer verplicht de kudde runderen af te maken in 

verband met ruimingscontouren rond de MKZ-crisis; hierdoor liepen er 

tijdelijk minder dieren; 

Figuur 4 De aanleg van de 

hoogwatergeulen in de 

Duursche Waarden rond 

1988 / 1989 (bron: Heidemij, 

1989). 
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• In 2006 waren de dichtheden aan de hoge kant, doordat bepaalde 

gebiedsdelen waren afgesloten in verband met de aanleg van de 

geuluitbreiding en de restauratie van de schoorsteen van de voormalige 

steenfabriek. 

 

 

Het zandig afgewerkte terrein (zanddepot) aan de oostzijde van de oeverwal, waar zich inmiddels soorten als Zacht vetkruid , 

Geoorde zuring, Sikkelklaver en Zachte haver gevestigd hebben (foto Bart Peters). 
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1.4 RESULTATEN 

  

1.4.1 Flora  

 

Voor aanleg nevengeul (periode tot 1980-1989) 

In 1985 is redelijk uitgebreid op 46 (stroomdal)soorten gekarteerd door de 

Provincie Overijssel (Gerritsen e.a., 1987). Daarop volgde in 1989 een 

soortinventarisatie door de Heidemij in opdracht van LNV, waarbij ook een 

vergelijking werd gemaakt met de Provinciedata van 1985 (Heidemij, 1990). 

Daarnaast zijn er uit die periode enkele PQ-opnamen en waarnemingen bekend 

uit de landelijke archieven. Deze bronnen tezamen geven een betrekkelijk goed 

beeld van de situatie bij de start van natuurontwikkeling. 

Omdat het gebied voor natuurontwikkeling geen intensieve landbouwgrond was, 

was de floristische situatie rond 1985 nog redelijk. Het oeverwalgrasland langs 

de IJssel kende nog stroomdalsoorten als Sikkelklaver, Geoorde zuring, Echte 

kruisdistel en Knikkende distel. Kleine ruit kwam op twee plaatsen op de 

oeverwal voor. Op de zandige rivieroever nabij de steenfabriek stonden al 

Kruisbladwalstro en Cipreswolfsmelk. Langs en in de strangen en kleiputten 

kwamen karakteristieke moeras- en waterplanten voor zoals Moeraswolfsmelk, 

Tabel 1 Overzicht van het voorkomen van 

bijzondere soorten in de Duursche Waarden in 

verschillende perioden.  

Naam 1985-

1989 

1992-

1996 

2001-

2006 

2009-

2011 

Aardbeiklaver  x x x 
Beemdooievaarsbek    x 
Bermooievaarsbek x x ? x 
Bosbies ? x ? x 
Boskortsteel   x x 
Boszegge    x 
Bruin cypergras  x   
Cipreswolfsmelk  x x x x 
Distelbremraap (RL)   x x 
Engelse alant  x x x 
Geoorde zuring x x x x 
Gewone agrimonie (RL)  x x x 
Goudhaver (RL) x x x x 
Groot springzaad x x x x 
Holpijp/ 
Bastaardpaardenstaart 

  x? x 

IJle zegge    x 
Karwijvarkenskervel (RL) x x x x 
Kattendoorn (RL)   x x 
Kleine pimpernel (RL)   x  
Kleine ratelaar    x 
Kleine ruit (RL) x x x x 
Kruisbladwalstro (RL) x x x x 
Kweekdravik ? x x x 
Mierik ? x ? x 
Moeraswolfsmelk (RL) x x ? x 
Rivierfonteinkruid  x   
Rode ogentroost (RL)   x x 
Sikkelklaver x x x x 
Slijkgroen x x x x 
Watergentiaan x x x x 
Zacht vetkruid  x x x 
Zachte haver    x 
Totaal  12-15 21 21-24 29 

Totaal Rode Lijst 5 7 10 11 

 

Bijzondere plantensoorten 
Duursche waarden
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Figuur 5 Ontwikkeling van het aantal bijzondere 

plantensoorten in de tijd in de Duursche Waarden. 
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Slijkgroen, Watergentiaan, Fijne waterranonkel, Moeraskruiskruid, Zeegroene 

muur, Kranswieren en Moeraswalstro. In 1983 werd eenmalig Bruin cypergras 

gevonden (Floron-archief).  

Daarnaast was vooral de winterdijk tussen Den Nul en Wijhe - net buiten het 

natuurgebied - soortenrijk, met zeldzaamheden als Grote tijm, Zachte haver, 

Kleine pimpernel, Karwijvarkenskervel, Beemdkroon, Ruige weegbree en zelfs 

Duifkruid (deze dijk is niet meegenomen dit Rijn in Beeld-onderzoek en in de 

analyse van het gebied). 

 

De jaren '90 (periode 1992-1996) 

In de periode 1992-1996 zijn door Bureau Natuurbalans in opdracht van 

Staatsbosbeheer veel data verzameld als onderdeel van het monitoringsproject 

dat de effecten van de herinrichting in beeld moest brengen (De Goeij e.a., 

1998). Hierbij werden ook 26 indicatieve plantensoorten gekarteerd. Daarnaast 

zijn er losse opnamen uit deze periode beschikbaar. Uit tabel 1 blijkt een 

vooruitgang in het aantal bijzondere soorten ten opzichte van eind jaren '80 

Uit een evaluatie van Coops e.a. (1994) wordt geconcludeerd dat de introductie 

van jaarrondbegrazing sinds 1987 positief heeft uitwerkt op de 

vegetatiestructuur en de floristische samenstelling. Uit de monitoring in de 

periode 1992-1996 (De Goeij e.a., 1998) blijkt feitelijk een lichte verbetering van 

de graslandsoorten. Toch zijn de veranderingen relatief bescheiden in 

De oeverwal van de Duursche Waarden met een aspect van Echte kruisdistel, zuring en Jacobskruiskruid (foto Bart 

Peters). 
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vergelijking met veel natuurontwikkelingsgebieden elders langs de grote 

rivieren. 

De wat algemenere oeverwalsoorten als Kruisdistel, Geoorde zuring en 

Sikkelklaver doen het wat beter ten opzichte van de jaren '80, waarschijnlijk ook 

gestimuleerd door verse zandafzettingen gedurende de hoogwaters van 1993 en 

1995. Er is daarnaast een aantal nieuwe soorten in het gebied verschenen: 

Karwijvarkenskervel (sinds 1996), Gewone agrimonie (alleen in 1992 een 

exemplaar), Zacht vetkruid (sinds 1992) en Engelse alant (sinds 1996). Daarnaast 

is sinds de jaren '90 Distelbremraap bekend van het terrein rond de 

steenfabriek. Kleine pimpernel (één standplek) is in de jaren '90 verdwenen. 

Kattendoorn leek verdwenen, maar wordt sinds enkele jaren weer in het gebied 

gevonden. In 1996 is door Pieter Stolwijk Voorjaarsganzerik gevonden (1 ex.) 

ergens op het meer naar het noordoosten gelegen deel van de oeverwal 

(waarneming.nl). Dit is opmerkelijk omdat deze moeilijke verspreider daarvoor 

en daarna nooit meer gevonden is. De exacte standplaats is helaas niet meer te 

achterhalen (schrift. med. Pieter Stolwijk). In een opname uit 1996 wordt 

eenmalig het voorkomen van een plant Moeslook gemeld in een afgerasterde 

PQ, maar gelet op het volkomen ontbreken van deze soort uit het heden en 

verleden is onduidelijk hoe betrouwbaar deze melding is.  

De nymphaeïde waterplanten als Gele plomp en Watergentiaan zijn kort na de 

aanleg en aantakking van de nieuwe geulen in 1989 licht achteruit gegaan 

(Coops e.a., 1993; Doef, 1995). Wel werd in tussen 1994 en 1996 

Rivierfonteinkruid in de strang aangetroffen. In 1996 werd na een schijnbare 

afwezigheid sinds 1989 weer Moeraswolfsmelk in het gebied aangetroffen. 

Daarna is de soort tot 2009 niet meer gevonden.  

 

Situatie sinds aanleg nevengeul (periode 2006-2010)  

Naast de inventarisatie van Rijn in Beeld in 2009 is er in 2006 nogmaals 

vegetatiekartering door Bureau Natuurbalans uitgevoerd. Hierbij werd opnieuw 

Kruisbladwalstro (links) en Distelbremraap hebben zich vanuit het steenfabriekterrein in het meer oostelijk gelegen 

begrazingsgebied gevestigd (foto Bart Peters). 
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een selectie van plantensoorten ingemeten (De Goeij & Kruijt, 2007). De 

resultaten daarvan zijn mee opgenomen in tabel 1. Daarnaast is km-hok 203-487 

in 2002 en 2006 bekeken door Floron in het kader van het Meetnet Zoete 

Rijkswateren van Rijkswaterstaat. Figuur 5 toont dat er sinds de jaren '80 sprake 

is van een duidelijke toename van het aantal bijzondere soorten. Van de meeste 

soorten is ook het aantal standplaatsen geleidelijk of in sterke mate 

toegenomen.   

 

Oeverwal en fabrieksterrein 

In figuur 6 is van verschillende bijzondere soorten het voorkomen weergegeven 

in 1992-1996 en in 2009 (soms ook 1985-1989). De veranderingen op de 

oeverwal verlopen niet zeer snel, maar desondanks is sprake van een duidelijke 

vooruitgang van het aantal bijzondere soorten en het aantal standplaatsen 

ervan.  

Opvallend is de vondst van vrij veel Zachte haver op de oeverwal in 2009, een 

soort die niet eerder hier werd vermeld. In 2011 werd voor het eerst Kleine 

ratelaar op de oeverwal aangetroffen, mogelijk aangevoerd met het zand dat 

hier in januari 2011 met werd afgezet. Sinds 2002 is ook Rode ogentroost nieuw 

in het gebied. Samen met Gewone agrimonie is Rode ogentroost met een sterke 

opmars in het terrein bezig (figuur 6). Ook Distelbremraap, Kleine ruit, 

Kruisbladwalstro, Cipreswolfsmelk en Karwijvarkenskervel breiden zich sinds de 

jaren '90 geleidelijk wat uit. Van Kleine ruit zijn 2009 meer haarden gevonden 

dan in de jaren hiervoor (figuur 6). Distelbremraap en Kruisbladwalstro zijn 

vanuit het fabrieksterrein recentelijk in het begrazingsgebied beland. Soorten 

als Sikkelklaver, Rivierduinzegge, Gewone veldbies, Geoorde zuring, Geel walstro 

en Echte kruisdistel blijven (vrij) algemeen. Waar Zacht vetkruid in de jaren '90 

heel sporadisch op de oeverwal is gevonden, staat ze nu samen met vrij veel 

Sikkelklaver met grote aantallen op het aangelegde zanddepot. De proef om met 

aangebracht zand nieuwe standplaatsen voor stroomdalsoorten te realiseren 

werkt voor deze soorten dus. Kweekdravik staat hier vlakbij in zomen op het 

oude stukje zomerdijk. 
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Figuur 6 Het voorkomen van enkele bijzondere soorten in de jaren '90 (naar: De Goeij & 

Verbeek, 1998) en in 2009 (data: Rijn in Beeld-inventarisatie 2009); bij enkele soorten is 

ook de situatie in 1989 (naar: Heidemij, 1990) weergegeven. 
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Beemdooievaarsbek is een nieuwkomer die vermoedelijk met aangebracht 

schelpenzand langs het fietspad van de Barlosche Weg is beland. 

Ondanks de positieve ontwikkelingen is opvallend dat de oeverwal van de 

Duursche Waarden in de loop van de tijd wat minder (snel) nieuwe vestigingen 

van bijzondere stroomdalplanten kent dan oeverwallen langs bijvoorbeeld de 

Zuidelijke Maas, Gelderse Poort en het Waalsysteem. Dit hangt naar verwachting 

samen vooral met twee oorzaken:  

1. Een gebrek aan zanddynamiek en daarmee gepaard gaande afzetting van 

nieuwe zaden op de oeverwal;  

2.Het fenomeen dat gebieden langs de IJssel vooralsnog überhaupt minder 

gemakkelijk gekoloniseerd worden door nieuwe soorten, vermoedelijk omdat er 

minder zaadbronnen langs het traject liggen in de vorm van natuurgebieden en 

soortenrijke oeverwallen.  

 

 
Figuur 7 Voorkomen van enkele overige indicatieve soorten in de Duursche Waarden in 

2009. Het beeld van Kweekdravik is vermoedelijk niet compleet doordat er sprake was 

van een forse graasdruk en daardoor niet alle exemplaren bloeiend zichtbaar waren.   

 

Waterplanten  

Rivierfonteinkruid is recentelijk niet meer aangetroffen. Het lijkt echter nog wel 

een soort voor de toekomst, gelet op de uitbreiding van deze soort langs de 

Beneden-IJssel. Nymphaeïde waterplanten als Watergentiaan, Gele plomp en 

Witte waterlelie zijn in de jaren '90 duidelijk achteruit gegaan. De grotere 

 waterstandschommelingen door aantakking van de geulen lijkt de logische 

oorzaak hiervan. Waar het verdwijnen van Watergentiaan aanvankelijk 

misschien wel definitief leek, zien we recentelijk nieuwe vestigingen van de 

soort in het meer westelijk deel van het strangencomplex, verder van de 

instroomopening. De soort heeft zich in 20 jaar tijd van het oostelijke naar het 

westelijke deel verplaatst (figuur 8). Daarnaast stond ze in 2009 vrij massaal in 

de kleiput zuidelijk van de Barlosche Weg. Gele Plomp is meer blijvend achteruit 

gegaan, maar komt lokaal nog steeds vrij veel voor.  
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Figuur 8 Het voorkomen van Watergentiaan begin jaren '90 net na aantakking geulen 

(data Coops e.a., 1993) en in 2009 (data Rijn in Beeld). 

 

 

Moerasbegroeiing in 

kleiputten noordelijk van 

de Duursche Hank (Foto 

Bart Peters). 
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Moeras- en kwelsoorten 

In 2009 werden enkele standplaatsen van Moeraswolfsmelk herontdekt (figuur 

9). De soort werd sinds 1996 niet meer genoemd voor het gebied. Kwelsoorten 

als Holpijp en in mindere mate IJle zegge en Groot springzaad komen rond de 

beboste kleiputten rond de Barlosche Weg voor. Deze delen staan vermoedelijk 

periodiek onder invloed van rivierkwel. Daarnaast komt verspreid Zeegroene 

muur  voor en op één locatie Bosbies. 

 

Oeverpioniers 

Slijkgroen komt vrij algemeen voor langs de hoogwatergeul in het gebied, 

plaatselijk vergezeld van o.a. Klein vlooienkruid. Opvallend is de afwezigheid 

Figuur 9 Het voorkomen van Moeraswolfsmelk in 1996 en in 2009. 

Figuur 10 Het voorkomen 

van enkele indicatieve 

soorten van vochtige 

graslanden en (kwel)moeras 

in 2009. 
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soorten als Fraai duizendguldenkruid en Bruin 

cypergras. Deze laatste soort is wel bekend 

uit 1983, 1992 en 1994, maar steeds met 

beperkte aantallen. Bruin cypergras is 

vooralsnog veel minder algemeen langs de 

IJssel dan langs veel andere riviertrajecten.  

 

Hardhoutooibos 

Een onderschatte kwaliteit van de Duursche 

Waarden zijn de hardhoutooiboselementen 

aan de zuidzijde van het gebied. Vooral de 

hogere delen rond de oude kleiputten hebben 

inmiddels het karakter van een echt 

hardhoutooibos. Dit uit zich enerzijds in de 

boomlaag, waarin volwassen zomereiken, 

veel verjonging van Gewone es optreedt en 

een struiklaag met vooral Eenstijlige 

meidoorn aanwezig is. Daarnaast zien we ook 

in de kruidlaag de eerste vertegenwoordigers 

soorten van het hardhoutooibos. Sinds enkele 

jaren staat hier vrij regelmatig Boskortsteel 

en tijdens het veldonderzoek van 2009 werd 

voor het eerst ook Boszegge aangetroffen, 

naast indicatieve soorten als Speenkruid, 

Gewone vogelmelk, Geel nagelkruid, Hop en 

Schaduwgras. Wat lager in de ooibosgradiënt 

komt lokaal IJle zegge voor. 

 

Hardhoutooibos met Zomereik, Gewone es en een kenmerkende 

ondergroei aan de zuidkant van de Duursche Waarden (foto Bart 

Peters). 

Figuur 10 Voorkomen van indicatieve ooibossoorten in 2009. 
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1.4.2 Broedvogels 

 

Situatie voor natuurontwikkeling (periode 1970-1989) 

Historische broedvogeldata zijn beschikbaar uit 1976 (onderzoek in kader van 

project Vogels van de Grote Rivieren) en 1985 (provincie Overijssel, Gerritsen 

e.a., 1987). In 1976 bestonden de Duursche Waarden grotendeels uit vochtig 

grasland met daarnaast jonge en oudere kleiputten met rietmoeras en 

opkomend ooibos. Deze combinatie leverde een hoge soortenrijkdom op. Van 

deze situatie profiteerden soorten als Dodaars (2), Roerdomp (1), Woudaapje 

(1), Grote karekiet (1), Rietzanger, Tafeleend, Nachtegaal en Watersnip maar 

ook pioniers zoals IJsvogel, Kleine plevier en Oeverzwaluw. Voor 1976 en 1977 

wordt ook een territorium van de Kwak opgegeven.  

In 1985 bleek de soortenrijkdom duidelijk lager dan in 1976. Vrijwel alle moeras- 

en pioniervogels waren verdwenen. Wel zaten er 3 territoria van de 

Kwartelkoning. Opvallend was verder de groei van de kolonie Blauwe reigers.  

 

Sinds natuurontwikkeling (periode 1989-2010) 

Vanaf 1989 is regelmatig broedvogelonderzoek gedaan waardoor een mooie 

telreeks beschikbaar is (Heidemij, 1990; Verbeek e.a., 1998, Klomphaar, 2002 en 

Kok, 2009). Van een groot aantal jaren heeft Ton Klomphaar (Staatsbosbeheer) 

een overzicht gemaakt van het aantal getelde broedterritoria (tabel 2). 

Daarnaast geeft figuur 12 een overzicht van het aantal getelde soorten in 

verschillende jaren. Gedurende de periode 1998-2002 is een kleiner gebied 

geteld (exclusief het oude ooibos aan de oostzijde van de geul) en de grafiek is 

gecorrigeerd voor enkele vaste ooibosbewoners (o.a. Aalscholver, Blauwe reiger 

en Havik). Opvallend is dat het totale aantal bijzondere soorten vrij constant is 

m.u.v. het jaar 1996. Toen zijn veel bijzondere soorten (vaak met maar één 

territorium) vastgesteld waaronder Boomvalk, Brilduiker, Dodaars, Kleine 

Grote zilverreiger, 

Blauwe reiger en 

Aalscholver in de grote 

strang (foto Bart 

Peters). 
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plevier, Kwak, Nachtegaal, Patrijs, Wintertaling en Slechtvalk. De Kwak heeft 

overigens ook in 1997 gebroed.  

Nadere bestudering van de reeks toont aan dat er wel belangrijke 

verschuivingen zijn opgetreden in de soortensamenstelling en hun aantallen. In 

1989 bleek zich een kleine kolonie Aalscholvers te hebben gevestigd met in de 

periode 1992-1996 tussen de 27 en 41 nesten.  

In 2008 bestond deze kolonie uit 53 territoria. Weidevogels (Grutto, Kievit en 

Wulp) zijn intussen verdwenen en dit vormt een verklaring voor de structurele 

daling van het aantal bedreigde soorten in het gebied. Onder de watervogels is  

niet echt een duidelijke trend zichtbaar. De meeste ruigte- en struweelvogels 

Figuur 13 Het voorkomen van Grasmus in de Duursche Waarden in 

1989 en 2000 (uit Klomphaar, 2002). In 2008 zijn opvallend genoeg 

veel minder territoria (13) dan in 2000 (32) gekarteerd (uit Peters & 

Kurstjens, 2007).  
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Figuur 12 Overzicht van het aantal bijzondere soorten broedvogels 

in de Duursche Waarden in de tijd. De piek in 1996 heeft mogelijk 

deels met intensiever karteren te maken. 

De Aalscholverkolonie in de Duursche Waarden (foto 

Bart Peters). 
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Tabel 2 Overzicht van het aantal broedvogels in de periode 1992-2008 (met dank aan Ton Klomphaar, Staatsbosbeheer) 
 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2002 2004 2005 2006 2008 trend (incl. 2011) 
Aalscholver ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 53 ? 
Bergeend 5 1 2 2 0 3 2 1 1 0 2 golvend 
Blauwborst ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 
Blauwe reiger ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 ? 
Boomklever 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1  geen 
Boomkruiper 2 2 4 8 4 6 8 12 6 8  toename  
Boompieper 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  geen 
Boomvalk 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  geen 
Bosrietzanger 19 14 19 26 21 25 10 7 10 6  afname 
Braamsluiper 1 0 1 0 2 0 2 0 2 1  geen 
Buidelmees 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  geen 
Buizerd 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 geen 
Dodaar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  geen 
Ekster 2 8 4 3 4 0 2 1 0 1  afname 
Fazant 4 5 5 5 2 2 3 7 10 6 5 geen 
Fitis 20 27 30 87 37 45 58 83 77 65  toename  
Fuut 6 5 8 2 5 2 5 1 1 1 9 afname 
Gele Kwikstaart 3 2 2 0 0 1 0 2 0 0  afname 
Grasmus 4 21 24 45 27 32 37 45 39 38  toename  
Grauwe gans 1 1 3 1 3 1 7 11 11 10 36 toename  
Grauwe 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0  geen 
Groenling 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0  geen 
Grote bonte specht 1 1 2 4 4 2 3 6 2 6 7 toename  
Grote lijster 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  geen 
Grutto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  geen 
Havik 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 geen 
Heggemus 13 5 7 14 12 8 9 14 11 14 5 toename  
Holenduif 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0  ? 
Houtduif 13 11 15 5 9 6 11 11 14 8 2 golvend 
Huismus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  geen 
Ijsvogel ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 
Kauw 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1  geen 
Kievit 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0  afname 
Kleine bonte specht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 recente toename 
Kleine karekiet 0 18 10 6 9 10 13 4 0 0  geen 
Kleine plevier 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  geen 
Kneu 4 5 6 0 1 2 10 20 22 16  toename  
Knobbelzwaan 3  2 3 5 1 1 2 2 1  geen 
Koekoek 0 2 2 1 3 3 2 4 6 4 2 toename  
Koolmees 10 7 13 31 12 13 15 29 19 16  geen 
Krakeend 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 recente toename  
Kuifeend 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 afname 
Kwartelkoning 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0  geen 
Matkop 3 2 2 6 3 2 2 8 5 1  geen 
Meerkoet 7 11 8 20 16 15 14 3 2 8 15 geen 
Merel 9 10 14 37 28 22 27 32 44 37  toename  
Nachtegaal 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3  toename  
Nijlgans 1 1 1 3 3 2 2 1 1 0 3 geen 
Ooievaar           1 toename  
Patrijs 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  geen 
Pimpelmees 6 5 8 11 11 8 14 17 20 14  toename  
Porseleinhoen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  afname 
Putter 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  geen 
Rietgors 8 12 13 18 18 12 23 20 20 16  toename  
Rietzanger 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  afname? 
Ringmus 4 0 0 3 2 0 1 2 2 3  geen 
Roodborst 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0  geen 
Scholekster 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 geen 
Slechtvalk 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  geen 
Slobeend 0 2 1 1 4 1 0 0 0 1 1 geen 
Soepgans 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0  ? 
Sperwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 geen 
Spotvogel 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0  geen 
Spreeuw 0 0 3 5 2 2 5 2 5 3  geen 
Sprinkhaanzanger 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  geen 
Staartmees 1 2 1 4 0 0 3 7 4 4  geen 
Struikrietzanger 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  geen 
Tafeleend 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  geen 
Tapuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  geen 
Tjiftjaf 18 10 14 36 17 16 14 21 9 7  ? 
Torenvalk 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 geen 
Tuinfluiter 21 19 22 21 18 14 15 36 38 16  toename  
Tureluur 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0  geen 
Turkse tortel 0 0 2 0 0 1 2 1 0 1  geen 
Vink 11 11 12 25 18 16 21 21 15 16  geen 
Visdief 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0  geen 
Vlaamse Gaai 1 0 0 3 1 2 1 1 1 1  geen 
Waterhoen 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 geen 
Waterral 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0  geen 
Wielewaal 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0  geen 
Wilde eend 6 14 12 7 22 11 9 3 7 3 6 geen 
Winterkoning 13 5 9 20 8 15 13 30 38 26 15 toename  
Witte kwikstaart 2 1 3 2 1 1 3 0 1 2 2 geen 
Wulp 0 1 1 3 1 2 2 0 1 1  afname 
Zanglijster 0 2 2 4 2 2 2 3 2 3  geen 
Zomertaling 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  geen 
Zomertortel 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 afname 
Zwarte kraai 3 6 9 4 4 5 8 7 2 6  geen 
Zwarte mees 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  geen 
Zwartkop 7 4 7 19 8 15 7 19 25 17  toename  

 



 

pagina  24                                                                        Rijn in Beeld: Duursche Waarden 

 

Tabel 3 Het voorkomen van de libellen in de Duursche Waarden 

in 1996 en 2008-2010. * incidenteel; ** sporadisch; ***vrij 

algemeen; **** algemeen tot zeer algemeen. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1996 2008/ 

2010 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella *** **** 
Bandheidelibel (RL) Sympetrum pedemontanum  * 
Blauwe glazenmaker Aeshna mixta ** * 
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum **** **** 
Bruine glazenmaker Aeshna grandis ** *** 
Bruine korenbout (RL) Libellula fulva ** *** 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum ** ** 
Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum *  
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum **** *** 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa *** ? 
Glassnijder (RL)  Brachytron pratense * *** 
Grote keizerlibel Anax imperator ** *** 
Grote roodoogjuffer Erythromma najas **** *** 
Houtpantserjuffer Lestes viridis **** ** 
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum  **** 
Lantaarntje Ischnura elegans **** **** 
Metaalglanslibel Somatochlora metallica *  
Paardenbijter Aeshna mixta *** *** 
Plasrombout Gomphus pulchellus * ? 
Platbuik Libellula depressa ** *** 
Rivierrombout (RL) Gomphus flavipes  ** 
Smaragdlibel Cordulia aenea  *** 
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum *** ** 
Tengere grasjuffer Ischnura pumilio  *  
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum **** **** 
Viervlek Libellula quadrimaculata ** ** 
Vroege glazenmaker (RL) Aeshna isosceles  ** 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  ** 
Vuurlibel Crocothemis erythraea  ** 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum ** ** 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens  * 
Zwarte heidelibel Sympetrum danae **  
Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus *  
Totaal  25 27-29 
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Figuur 12 De ontwikkelingen van het aantal 

libellensoorten langs de IJssel  (links) en in de Duursche 

Waarden. 

hebben sterk geprofiteerd waaronder Grasmus (figuur 13), Kneu en Rietgors 

evenals bosvogels als Appelvink, Boomklever, Nachtegaal en Grote en Kleine 

bonte specht. Conform de landelijke trend blijkt anno 2008 het aantal 

Zomertortels dramatisch gedaald.     

In 2011 is opnieuw een uitgebreide broedvogelkartering uitgevoerd door Adrie 

Hottinga en Gert Prins (KNNV Epe en Heerde en de Vogelbeschermingswacht 

Noord-Veluwe). Deze data was echter nog niet uitgewerkt bij het schrijven van 

deze rapportage. Bijzonder is dat na deze kartering op 6 juli 2011 door Martin 

Bunskoek een paartje Grauwe Klauwieren in het meidoornstruweel op de 

oeverwal is waargenomen. Enkele dagen later heeft Jacob van der Weele 

nogmaals een vrouwtje aangetroffen (deze waarnemingen duiden  op een 

broedterritorium). 

 

1.4.3 Libellen  

 

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 1990) 

Er zijn geen gegevens beschikbaar van libellen van de periode voor 1990. 

   

De jaren '90 (periode 1992-1996) 

In 1996 is in het kader van het eerder genoemde monitoringsproject van 

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat door Bureau Natuurbalans naar de libellen  
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Figuur 15 Waarnemingen van Rivierrombout en Weidebeekjuffer in 2009 en 2010 (data Rijn in Beeld, 

Jacob van der Weele & waarneming.nl). 

 

Figuur 14 Waarnemingen van enkele bijzondere en indicatieve libellensoorten van 

laagdynamische wateren in 2009. 

gekeken (Verbeek e.a., 1998; tabel 3). Het gebied was toen met 25 soorten al 

soortenrijk, zeker afgezet tegen de situatie van het rivierengebied in die tijd. Er 

werden twee bijzondere soorten aangetroffen, te weten Glassnijder en Bruine 

Korenbout. Beide waren in de jaren ’80 niet bekend uit de Duursche waarden. 

Vooral Bruine korenbout was zeker toen nog een zeldzaamheid in het 

rivierengebied. 

 

Recente periode 2008-2010) 

Tussen 1996 en 2009 is er geen systematisch libellenonderzoek meer in het 

gebied gedaan. Wel zijn er losse waarnemingen bekend van bijzondere soorten. 

Sinds 2008 wordt Vuurlibel in het gebied aangetroffen. Daarnaast zijn uit 2004  
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Plasrombout en uit 2008 Bandheidelibel en de pionier Tengere grasjuffer 

eenmalig gezien (Gerben Mensink, waarneming.nl). Hoewel het aantal soorten 

bij het veldonderzoek in 2009 gelijk is aan dat bij het onderzoek van 1996 mag 

toch gesproken worden van een vooruitgang in de libellenstand van de Duursche 

Waarden. Dit heeft vooral te maken met de vooruitgang onder een aantal 

zeldzame soorten die indicatief zijn voor goed ontwikkelde, stilstaande wateren. 

Zo is Vroege glazenmaker sinds 2009 nieuw en hebben Bruine korenbout en 

Glassnijder grote populaties in het gebied (figuur 14). Opvallend is ook de 

waarneming van Rivierrombout in het gebied. Gelet op het aantal waarnemingen 

in 2009 en ook in 2010 waaronder het voorkomen van tandems (zie ook 

'waarneming.nl') gaat het naar verwachting om exemplaren die lokaal uit de 

IJsselbedding zijn uitgeslopen (figuur 15). De soort werd op de oeverwal en 

langs de vrij eroderende oever meer oostelijk gezien. Anno 2010 is 

Rivierrombout nog steeds zeer zeldzaam langs de IJssel als geheel.  

Opvallend is dat in 2009 geen Gewone pantserjuffer werd gezien terwijl die voor 

1996 nog als vrij algemeen voorkomend wordt opgegeven. Waarschijnlijk komt 

de soort vooral binnendijks voor, o.a. in de Barlosche Kolk.  

Geconcludeerd kan worden dat de soortenrijkdom aan libellen in de Duursche 

Waarden sinds 1996 verder is toegenomen en dat het een van de meest 

soortenrijke uiterwaarden van de IJssel is. 

Een tandem van Rivierrombout 

op de oeverwal van de Duursche 

Waarden in 2010 (foto  

Jacob van der Weele). 
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1.4.4 Dagvlinders 

 

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 1990) 

Geregistreerde gegevens van voor 1989 zijn beperkt en waarschijnlijk niet 

compleet. Er is een verslag uit 1982 bekend in de archieven van SBB (dhr. 

Hagmeyer). Hierin wordt gesteld dat 1982 een goed vlinderjaar was. Er zijn toen 

echter maar 10 soorten waargenomen (zie tabel 4) waaronder Landkaartje, 

Koevinkje en Oranje luzernevlinder. De auteur van de notitie verwacht dat hij, 

ondanks het kleine aantal bezoeken (3) weinig soorten gemist heeft. Toch lijkt 

het moeilijk voor te stellen dat algemene soorten als Oranjetipje, Dagpauwoog 

en Atalanta in het geheel niet voorkwamen. Naar schatting bedroeg de 

soortenrijkdom ca. 19 soorten.  

 

Sinds natuurontwikkeling (jaren '90) 

In de periode vanaf 1990 is er veel naar dagvlinders gekeken. In 1990 is 

uitgebreid onderzoek gedaan door G. Flint (SBB-archief). Hij telde dat seizoen 

het voorkomen van 17 soorten dagvlinders (tabel 3). Opvallend is dat hij 

gedurende het seizoen erg veel Hooibeestjes aantrof, met een uitschieter van 85 

exemplaren in begin augustus. Kleine Vos was de meest algemene soort in dat 

jaar met honderden exemplaren en ook Argusvlinder was toen nog algemeen. 

In de periode 1992-1996 is het gebied intensief op dagvlinders onderzocht door 

Natuurbalans (Verbeek e.a., 1998). Er werden in totaal 23 soorten aangetroffen 

Tabel 4 Het voorkomen van de dagvlinders in de Duursche 

Waarden in 1996 en 2009. * incidenteel; ** sporadisch; ***vrij 

algemeen; **** algemeen tot zeer algemeen. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1982 1990-

1997 

2009-

2010 

Argusvlinder Lasiommata megera ? ***  
Atalanta Vanessa atalanta ? ** ** 
Bont zandoogje Pararge aegeria  ** *** 
Boomblauwtje Celastrina argiolus * ** * 
Bruin zandoogje Maniola jurtina ? *** *** 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni * ** * 
Dagpauwoog Inachis io ? **** *** 
Distelvlinder Vanessa cardui * *** **** 
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris  **  
Gele luzernevlinder Colias hyale  **

(
*

)
 * 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album  ** *** 
Groentje Callophrys rubi  *

(zw)
  

Groot dikkopje (RL) Ochlodes venatus  * ** 
Groot koolwitje Pieris brassicae * ** *** 
Heivlinder (RL) Hipparchia semele  *

(zw)
  

Keizermantel (RL) Argynis paphia  *
(zw)

  
Hooibeestje Coenonympha pamphilus ? ***  
Icarusblauwtje Polyommatus icarus ? *** **** 
Klein geaderd witje Pieris napi * **** *** 
Klein koolwitje Pieris rapae * **** **** 
Kleine vos Aglais urticae * **** ** 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas ? ** *** 
Koevinkje Aphanthopus hyperanthus * *** *** 
Koninginnenpage Papilio machaon   * 
Landkaartje Araschnia levana * ** *** 
Oranje luzernevlinder Colias croceus *  ** 
Oranjetipje Anthocharis cardamines ? ** ** 
Sleedoornpage (RL) Thecla betulae  * * 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola ? ** ** 
Totaal  19 27 23 

(zw) = zwerver 
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en drie bijzondere zwervers. Het gebied herbergt hiermee een hoge 

soortenrijkdom.  

 

 
Oranje luzernevlinder bij het steenfabriekterrein in 2009 (foto Bart Peters). 

 

Het algemeen voorkomen van soorten als Icarusblauwtje en Hooibeestje is 

indicatief voor de goede status van het oeverwalgrasland. De aanwezigheid van 

Groot dikkopje en Koevinkje wijst op goed ontwikkelde zoom-mantelvegetaties. 

In 1992 zijn rond of in de Duursche Waarden ook een exemplaar van Groentje, 

Keizermantel en Heivlinder aangetroffen (waarnemingen G. Flint), maar deze 

moeten als incidentele zwervers gezien worden. Verbeek e.a. (1998) hebben 

over de onderzochte jaren ook naar trends gekeken, waarbij bepaalde soorten 

wat afnamen en andere wat toenamen. Vooral de sterke afname van 

Hooibeestje sinds 1992 is opvallend. Waar de soort aanvankelijk algemeen was 

in het gebied, was hij in 1997 bijna verdwenen. Dit komt overeen met andere 

delen van het rivierengebied waar de soort ook geheel verdween na het 

hoogwater van 1993. Veel overwinterende rupsen zijn toen gesneuveld en 

herkolonisatie vanuit omringend gebied trad door het intensief agrarische 

karakter van het binnendijkse gebied nauwelijks meer op. Andere soorten als 

Koevinkje, Bruin zandoogje en Zwartsprietdikkopje bleven in grote aantallen 

aanwezig.  

Bijzonder is de vondst van eitjes van Sleedoornpage in 1997 (mond. med. Wil 

Gerritse). Deze moeilijk te inventariseren soort heeft naar verwachting van de 

fraaie struweelontwikkeling met Sleedoorn in het gebied geprofiteerd.   



 

 

Rijn in Beeld: Duursche Waarden                                                                                     pagina  29 

 

Moerassprinkhaan is een zeldzame soort in de 

grasruigtes van de Duursche  Waarden (foto Bart Peters).    

Tabel 5 Het voorkomen van de sprinkhanen en krekels in de 

Duursche Waarden in 1996 en 2009. * incidenteel; ** sporadisch; 

***vrij algemeen; **** algemeen. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1996 2009 

Bramensprinkhaan Pholidoptera griseoaptera *** *** 
Bruine sprinkhaan Chortippus brunneus **** *** 
Gewoon doorntje Tetrix undulata ** ** 
Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis *** **** 
Greppelsprinkhaan Metrioptera roeselii  ** 
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima ** *** 
Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus ** *** 
Krasser Chortippus parallelus *** **** 
Kustsprinkhaan Chortippus albomarginatus **** *** 
Moerassprinkhaan Stethophyma grossum *** *** 
Ratelaar Chortippus biggutulus *** **** 
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima *** * 
Zeggendoorntje Tetrix subulata ** * 
Totaal  12 13 

 

 

Recente ontwikkelingen (periode 2009-2010) 

In 2009  werden 22 soorten in het gebied 

waargenomen. Er is sprake van een kleine afname 

in soortenrijkdom. Graslandsoorten als 

Argusvlinder (sinds 2000) en Hooibeestje (sinds 

1994), maar ook de zoomsoort Geelsprietdikkopje 

(sinds 1996) zijn verdwenen. Dit heeft gelet op de 

landelijke trends naar verwachting vooral te 

maken met oorzaken buiten het gebied. Wel moet 

opgemerkt worden dat het aantal bezoeken in 

2009 (vijf) minder hoog lag dan in de jaren ´90. 

Vooral toevallige zwervers kunnen daardoor 

gemist zijn.  

De Duursche Waarden scoren goed op het aantal 

zoomsoorten, waaronder Groot dikkopje en 

Koevinkje. Ook Bont zandoogje lijkt het ook steeds 

beter te doen. Daarnaast komt nog steeds 

Sleedoornpage in en rond het terrein voor. Uit 

2006 is een zichtwaarneming van een volwassen 

vlinder bekend (Lennaert Steen, waarneming.nl) en 

in 2010 werden door Jacob van der Weele zowel 

imago's als eitjes gevonden bij de parkeerplaats bij het steenfabriekterrein en 

op een haag net buiten het begrazingsgebied (figuur 17). 

 

1.4.5 Sprinkhanen 

 

Situatie voor herinrichting (voor 1990) 

Systematisch verzamelde data van voor 1989 is ook van deze groep niet voor 

handen. 

 

Situatie in de jaren '90 

Bij de inventarisaties van Natuurbalans in 1996 (Verbeek e.a., 1998) werden 12 

soorten aangetroffen (tabel 5). De meest bijzondere is de bedreigde 

Figuur 17 Voorkomen van Sleedoornpage in 2010 (data Jacob 

van der Weele). 
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Moerassprinkhaan. Hij zat vooral in de ruige vochtige graslanden rond de 

geïsoleerde strang en enkele poelen meer oostelijk. De soort was voordien niet 

bekend uit het gebied en was toen zeer zeldzaam langs de Rijntakken.  

Ook Knopsprietje is in het rivierengebied vrij zeldzaam en werd in 1996 

aangetroffen.  

 

Situatie in 2009 

In 2009 waren beide bijzondere soorten nog aanwezig in het terrein. 

Zwaartepunt van Moerassprinkhaan bevond zich nog steeds rond de kop van de 

strang (figuur 17). Knopsprietje kwam met vele tientallen exemplaren op het 

zandige depot van de oostelijke oeverwal voor. Ten opzichte van de jaren '90 

heeft Greppelsprinkhaan zich nieuw gevestigd. De kolonisatie van de noordelijke 

IJssel heeft wat langer op zich laten wachten dan langs de rest van de 

Rijntakken, maar recent is de soort tot voorbij de Vreugderijkerwaard bij Zwolle 

bekend.  

Figuur 17 Waarnemingen van 

Moerassprinkhaan en 

Knopsprietje in 2009.  
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Daarnaast komen enkele indicatieve soorten van goed ontwikkeld vochtig 

overstromingsgrasland voor, met name Zeggendoorntje en Kustsprinkhaan.  

 

1.4.6 Herpetofauna 

 

Situatie voor herinrichting (voor 1990) 

Van het voorkomen van amfibieën voor natuurontwikkeling is geen compleet 

overzicht voor handen.  

 

Situatie in de jaren '90 

In 1992 is door Creemers (1994) onderzoek gedaan naar het voorkomen van 

amfibieën in de Duursche Waarden. Er zijn toen de volgende soorten 

aangetroffen: Rugstreeppad, Kleine watersalamander, Gewone pad, Bruine 

kikker en Groene kikker complex.  

Rugstreeppad heef destijds geprofiteerd van nieuwe de pioniersituaties bij 

aanleg van de hoogwatergeul in 1989. Tijdens een onderzoek van Van Hoof e.a. 

(2000) in 1999 en 2000 werden geen Rugstreeppadden meer gehoord. In 1999 

werd bij hetzelfde onderzoek met zekerheid Poelkikker aangetroffen. Enkele 

De Duursche Strang tijdens extreem lage waterstanden in augustus 2009 (foto Bart Peters). 
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jaren daarvoor is eenmalig Kamsalamander aangetroffen; mogelijk houdt dit 

verband met een binnendijkse populatie.  

 

Recente situatie  

Er is voor zover bekend recent geen systematisch onderzoek meer gedaan in de 

Duursche Waarden. Vooralsnog lijkt Rugstreeppad verdwenen, maar dit kan 

weer snel veranderen wanneer nieuwe wateren worden aangelegd in het kader 

van het inrichtingsproject dat hier speelt.  

In 2007 is nog wel een waarneming van Poelkikker bekend nabij de Vogelkijkhut 

(Herman Bouman, waarneming.nl); aangenomen wordt dat deze soort nog 

steeds voorkomt.  

Verder komen alle algemene riviersoorten voor: Bruine kikker, Gewone pad, 

Kleine watersalamander, (Middelste) Groene kikker. Kamsalamander is recent 

niet meer aangetroffen. 

 

1.4.7 Vissen  

 

Voor natuurontwikkeling (periode 1970-1989) 

Van voor de herinrichting zijn geen systematisch 

verzamelde gegevens van vissen in de Duursche 

Waarden bekend. Wel is uit de jaren ’70 bekend dat 

er nogal eens wat vissterfte door botulisme optrad in 

de geïsoleerde wateren van het gebied (Gerritse, in 

prep). 

 

Sinds natuurontwikkeling  

 

Periode 1992-2009 

In 1992 en 1996 is onderzoek gedaan aan de visfauna 

in de nieuwe strangen. Daarbij werden in totaal 20 

soorten gevangen. In deze (korte) periode werd een 

lichte verbetering geconstateerd voor rheofiele 

soorten als Winde en Roofblei, maar het aantal 

stroominnende soorten en exemplaren bleef laag. De 

benedenstrooms aangetakte nevengeul leek niet 

dynamisch genoeg voor deze groep vissen.  

Wel namen in die periode de aantallen van stilstaande 

wateren toe, vooral het aantal jonge vissen van 

soorten als Alver, Brasem en Kolblei. De strang blijkt 

een geschikte eiafzetplaats en kraamkamer voor deze 

groep soorten. Waar de ontwikkelingen in de visfauna 

tussen 1992 en 1996 in de aangetakte strang 

overwegend positief lijken, was in de geïsoleerde 

strang eerder sprake van afnames (Verbeek e.a., 

1998). Ook behoren problemen met botulisme in de 

aangetakte strang praktisch tot het verleden 

(Gerritse, in prep). 

 

Situatie 2009(-2011) 

m.m.v. Nils van Kessel en Martijn Dorenbosch 

In 2009 is opnieuw onderzoek gedaan door Dorenbosch e.a. (2011). In tabel 6 

staan de daarbij gevangen soorten en aantallen. Het aantal aangetroffen 

Tabel 6 Gevangen vissoorten en aantallen in de 

strang van de Duursche Waarden in 2009 (data 

Dorenbosch e.a., 2011). Geel = (deels) rheofiel. 

Naam aantallen Exoot 

alver 2  
baars 78  
bittervoorn 1562  
blankvoorn 470  
brasem 29  
brasem/kolblei 3943  
driedoornige stekelbaars 5  
kleine modderkruiper 72  
kolblei 17  
kroeskarper 4  
marmergrondel 9 Ex 
pos 24  
rietvoorn 4  
rivierdonderpad 2  
roofblei 124 Ex 
snoek 2  
snoekbaars 62  
vetje 3  
winde 435  
witvingrondel 1 Ex 
zeelt 2  
Aantal soorten 20 3 

 

brasem/kolblei bittervoorn

blankvoorn winde

roofblei baars

kleine modderkruiper snoekbaars

brasem pos
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soorten lag in 2009 eveneens op 20, hetzelfde aantal als in de jaren '90. Zeer 

opvallend is de afwezigheid van Paling in de bemonstering van 2009. Hoewel in 

2009 relatief weinig is gevist met elektrische visapparatuur, effectief voor het 

vangen van Paling, is de afwezigheid indicatief voor de sterk verslechterde 

toestand van de Paling in Nederland. Het verschil in soortensamenstelling wordt 

verder voornamelijk veroorzaakt door soorten die met slechts enkele 

exemplaren zijn gevangen. In 2009 is met name de aanwezigheid van 

Marmergrondel en Witvingrondel opvallend, twee van vijf recent in Nederland 

gearriveerde Oost-Europese exoten. De aantallen zijn in de Duursche Waarden 

vooralsnog laag, maar van andere locaties (bijvoorbeeld de nevengeul van 

Gameren) is bekend dat de dichtheden snel hoog kunnen worden. Tekenend 

hiervoor is dat in 2011 in de IJssel zelf inmiddels (zeer) hoge aantallen 

aangetroffen werden van alle vijf de exotische grondelsoorten: Marmergrondel, 

Pontische stroomgrondel, Kesslers grondel, Zwartbekgrondel en Witvingrondel 

(van Kessel, e.a., in prep.). 

Opvallend zijn voorts de zeer grote aantallen Bittervoorn; niet een zeer 

zeldzame, maar desalniettemin een beschermde soort. De soort is voornamelijk 

aangetroffen in de minst dynamische en geïsoleerde delen van de strang. Weinig 

kritische eurytope soorten als Kolblei en Brasem komen eveneens in zeer hoge 

dichtheden voor.  

Het aantal rheofiele soorten ligt beduidend lager dan in de stromende 

nevengeul van de Vreugderijkerwaard (6 vs. 10 soorten; zie hoofdstuk 

Vreugderijkerwaard). Soorten als Sneep en Barbeel zijn niet gevangen in de 

Duursche Waarden en het aantal Windes ligt beduidend lager dan in de 

Vreugderijkerwaard. Wel is duidelijk dat Winde sinds de jaren ’90 is 

toegenomen. Dit wordt op vrijwel alle locaties in het rivierengebied 

waargenomen. 

 

Zandafzettingen op de 

oeverwal na het hoogwater 

van januari 2011 op het 

overstroompunt naar de 

hoogwatergeul toe (foto 

Bart Peters). 
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1.4.8 Zoogdieren 

In 1996 is uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren gedaan. Er 

zijn in totaal 22 soorten (excl. vleermuizen) aangetroffen (Haan, 1997). Vooral 

de vondst van Waterspitsmuis is bijzonder. Deze bedreigde soort is zeldzaam 

langs de grote rivieren.  

Daarnaast bevindt zich sinds 2009 Bever in het gebied (schrift. med. Wil 

Gerritse). Het beeld van het actuele voorkomen van burchten is vooralsnog niet 

compleet. 

Daarnaast zijn de vleermuizen bekeken (Spoelstra, 1996). In de oude 

steenfabriek zit een kraamkolonie van Gewone grootoorvleermuis. Daarnaast 

verblijven hier ’s winters Franjestaart en Rosse vleermuis. In totaal werden 8 

soorten in het gebied aangetroffen.  

 

1.4.9 Overige soorten 

Sinds begin jaren ’90 zijn van de zandige oevers bij de steenfabriek Wilgen- en 

Wolfsmelkwespvlinder bekend. De 

eerste is indicatief voor oudere 

zachthoutooibossen en de ander is 

een vrij zeldzame specialist op 

Heksenmelk.  

Tijdens intensief 

nachtvlinderonderzoek in 1994 en 

1995 werd vastgesteld dat er maar 

liefst 273 nachtvlindersoorten in het 

gebied voorkwamen. 

 

1.5 WERKING VAN PROCESSEN 

 

1.5.1 Hydromorfologische processen 

Ecologisch en morfologisch heeft de 

oeverwal van de Duursche waarden 

een chronisch gebrek aan 

zandafzettingen. De oevers van dit 

IJsseltraject liggen volkomen in de 

breuksteen en er is geen sprake van 

zandige rivierstrandjes. Hierdoor is 

de aanvoer van zand tijdens 

hoogwaters beperkt. Wel is in 2010 

door Rijkswaterstaat een zandige 

rivieroever teruggebracht in de 

Welsummer Waarden, iets meer 

zuidelijk aan de overzijde van de 

rivier. 

Toch werd tijdens het hoogwater van 

januari 2011 zand afgezet op de 

locatie waar het water vanuit de 

rivier over de oeverwal naar de 

hoogwatergeul stroomt. Het ging 

hierbij om een dun pakket met een 

dikte van maximaal zo'n 3 cm. Op de 

oeverwal meer naar het noordoosten 

werd nauwelijks zand afgezet. 
IJzeroer door kwel aan de kop van de Duursche Strang (foto Bart Peters). 
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De onbeschoeide oevers langs de noordoostelijk gelegen oeverdam werken 

momenteel nog vooral eroderend. 

 

1.5.2 Kwel  

Door de grote rivierbocht van de IJssel bovenstrooms van de Duursche Waarden 

is er sprake van enig peilverschil tussen de Duursche strang en hoogwatergeul 

en de rivier. Dit resulteert lokaal in het optreden van rivierkwel in de strang.     

Opvallend is het optreden van ijzerrijke kwel in de kop van de hoogwatergeul 

(zie foto). Hoewel op deze plek vooral rivierkwel vanuit de IJssel verwacht mag 

worden, wijst de aanwezigheid van ijzer in dit water mogelijk op het uittreden 

van langere kwel, vanuit hogere gronden. Mogelijk is er echter ook sprake van 

een lokale ijzerbank waar rivierkwelwater doorheen stroomt. Het voorkomen 

van Holpijp wijst op het optreden van kwel in een voormalig kleiput, nabij de 

Barlosche Kolk (figuur 11).  

 

1.5.3 Begrazing 

Een van de grote verdienste van het beheer in de Duursche Waarden is dat 

jaarrondbegrazing hier standvastig over een langere periode heeft 

plaatsgevonden. Er is niet te veel gesleuteld aan dichtheden en kuddes (behalve 

dan het afmaken van de kudde Hooglanders vanuit het ministerie in 2001 in 

verband met de MKZ-crisis). Hierdoor krijgt het gebied de tijd zich onder een 

bepaald regime te ontwikkelen. Nog steeds lijkt begrazing in het gebied goed te 

verlopen; dieren zijn in staat het hele jaar door in conditie te blijven en 

tegelijkertijd is een interessante successie van struweelgraslanden en een 

stijgende soortenrijkdom zichtbaar. De reden dat de soortenrijkdom wat achter 

blijft met gebieden langs andere riviertrajecten hangt niet samen met het 

begrazingsbeheer, maar kent andere oorzaken, vooral samenhangend met het 

gebrek aan zanddynamiek en de algehele toestand en gebrek van aan 

bronpopulaties langs de IJssel (zie elders in deze rapportage).  

 

Procesbarometer 

proces  ruimte voor processen  

 

Hydromorfodynamiek 
 

Kwel  
 

Natuurlijke begrazing  
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1.6 CONCLUSIES 

 

1.6.1 Natuurwaarden  

De natuurwaarden van de Duursche Waarden zijn sinds de in beheername van 

het gebied in 1987 en de aanleg van een hoogwatergeul in 1989 gestaag 

toegenomen. Geleidelijk is het aantal bijzondere plantensoorten zowel in aantal 

soorten als standplaatsen toegenomen, hoewel de snelheid waarmee dit gebeurt 

wat achterblijft bij bijvoorbeeld het Waal- en Bovenrijnsysteem. Kenmerkend op 

de oeverwal zijn stroomdalsoorten als Kleine Ruit, Kruisbladwalstro en Zachte 

haver. In de graslanden hebben zich sinds de jaren '90 Gewone agrimonie en 

Rode ogentroost gevestigd en sterk uitgebreid. Opvallend is ook een aantal 

indicatieve soorten van goed ontwikkeld ooibos zoals Boskortsteel, Boszegge en 

Groot springzaad. In strangen en kwelrijke kleiputten komen onder meer 

Moeraswolfsmelk, Holpijp en Watergentiaan voor. 

Qua broedvogels heeft het gebied speciale waarde voor soorten van oud en 

structuurrijk ooibos waaronder Aalscholver, Blauwe reiger (beide kolonies) en in 

de jaren ‘90 soms ook Kwak. Struweelvogels zoals Kneu en Grasmus hebben 

geprofiteerd van het mozaïeklandschap dat is ontstaan onder invloed van de 

begrazing.   

Pony's in het 

struweellandschap 

van de Duursche 

Waarden (foto 

Bart Peters). 
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De Duursche Waarden zijn erg 

rijk aan insecten en het gebied 

scoort hoog voor wat betreft 

soortenrijkdom onder de libellen 

en sprinkhanen. Bij de 

libellenfauna vallen enkele 

soorten van goed ontwikkelde 

laagdynamische wateren op, te 

weten Bruine korenbout, Vroege 

glazenmaker en Glassnijder. 

Sinds 2009 wordt ook veelvuldig 

Rivierrombout op de oevers van 

de Duursche Waarden 

aangetroffen, hetgeen wijst op 

lokale voortplanting in de IJssel. 

Populaties van 

Moerassprinkhaan en 

Knopsprietje houden goed stand 

en sinds kort komt 

Greppelsprinkhaan op de 

oeverwal voor. Bij de dagvlinders 

is momenteel in vergelijking met 

medio jaren 90 sprake van een 

lichte afname (vooral bij enkele 

graslandsoorten), maar nog 

steeds komen indicatieve zoomsoorten voor (Groot dikkopje, Koevinkje en 

Sleedoornpage). De actuele status van indicatieve soorten amfibieën 

(Rugstreeppad en Kamsalamander) is onduidelijk. Wel komt Poelkikker in het 

gebied voor. De strang is in de Duursche Waarden is een rijke bron aan vis voor 

visetende soorten. Het aantakken van de strang heeft echter niet geleid tot 

betere nieuwe kansen voor rheofiele vissoorten en de visfauna wordt 

gedomineerd door eurytope soorten als Brasem en Kolblei. Daarnaast is het 

voorkomen van Waterspitsmuis in het gebied noemenswaardig. De voormalige 

steenfabriek is van belang als kraamkamer en overwinteringsplek van 

vleermuizen. De Bever komt vooralsnog niet voor, maar dit lijkt een kwestie van 

tijd  

 

1.6.2 Aanbevelingen en ideeën 

 

Inrichtingsproject Roetwaarden en Fortmond 

Vanuit de Dienst Landelijk Gebied wordt gewerkt aan de uitvoering van het 

project IJssel-uiterwaarden Olst. Onderdeel hiervan is natuurontwikkeling in de 

Fortmonder- en Roetwaarden, ten zuiden van de Duursche Waarden. Dit project 

is al geruime tijd onderdeel van het NURG-programma van het Ministerie van 

LNV en Rijkswaterstaat. Het is later ook onderdeel geworden van de "PKB 

Ruimte voor de Rivier" en moet in dat kader een waterstandsdaling van 6 - 8 cm 

(werktaakstelling 7,8 cm) realiseren.  

Momenteel (voorjaar 2011) loopt een MER-procedure voor de aanleg van een 

hoogwatergeul in de Fortmonderwaarden (Royal Haskoning, 2011). Als 

basisalternatief geldt een ontwerp dat al sinds 2005 in omloop is (DLG, 2005). 

Dit kenmerkt zich door de aanleg van een enkele brede "vingers" in de 

Voorjaarsaspect op de oeverwal met Heksenmelk en net uitlopende Kleine ruit. De 

afgerasterde delen zijn oude exclosures van begrazingsonderzoek (foto Bart 

Peters).
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Fortmonderwaard die aansluiten op de recent verlengde hoogwatergeul in de 

Duursche Waarden (linkerfiguur in figuur 18). 

Het is duidelijk dat dit ontwerp sterk overgedimensioneerd is. Het sluit in zijn 

vormgeving niet goed aan bij de werkelijke dimensies en kenmerken van het 

IJsseltraject en sluit ook niet aan op bestaande zandgeulen in de ondergrond. De 

reden voor deze overdimensionering hangt samen met de relatief zware 

rivierkundige taakstelling die op het project is gelegd. Dit vertaalt zich ook in 

het feit dat er nauwelijks overruimte is voorzien voor een natuurlijke 

vegetatieontwikkeling. Dit zal in de toekomst naar verwachting leiden tot 

terugkerende kosten in het terreinbeheer en terugkerende verstoring van de 

nieuwe natuurlandschappen. 

In feite is bij de vaststelling van de hoogwatertaakstelling onvoldoende rekening 

gehouden met een werkelijk integraal en duurzaam samengaan van natuur en 

hoogwaterbestrijding (belangrijkste NURG-doelstelling). Om een evenwichtig 

samengaan van natuurontwikkeling en hoogwaterbestrijding mogelijk te maken 

is het daarom een heroverweging van de hydraulische taakstelling wenselijk.  

 

Mede gelet op de nadelen van het bestaande ontwerp is in de MER-procedure 

ook een MMA-alternatief opgenomen dat uitgaat van smallere en meer logisch 

gesitueerde hoogwatergeulen (rechterfiguur in figuur 18). Dit alternatief lijkt 

vooralsnog een verbetering op de "vingervariant", maar ook bij deze variant 

Figuur 18 Actuele planalternatieven voor de 

uiterwaarden rond Olst en Welsum. Onderdeel is de 

aanleg van een hoogwatergeul in de 

Fortmonderwaarden aansluitend op de Duursche 

Waarden (Royal Haskoning, 2011). 
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moet nog gekeken worden naar de specifieke vormgeving, de ligging en het 

detailontwerp.  

De geulverlening in de Duursche Waarden uit 2007, waar de nieuwe geul op aan 

moet gaan sluiten is bijvoorbeeld met te steile oevers (om de zone met 

wilgenbos te minimaliseren) in relatief vette klei aangelegd. Dit is zeer nadelig 

voor de ecologische ontwikkelingskansen van deze geul. Belangrijk is bij de 

volgende fase meer het zand in de ondergrond op te zoeken en geleidelijk 

oplopende oevers aan te leggen. 

 

Aanleg van een rivierkwelgeul 

● Met het inrichtingsplan voor de Fortmonderwaarden ligt er een zeer goede 

kans om een goed functionerende rivierkwelgeul te realiseren. Door de grote 

lengte van de nieuwe geul en door de bocht die de IJssel ter hoogte van 

Fortmond maakt ontstaat een aanzienlijk verval tussen de waterstand in de 

IJssel ter hoogte van de Roetwaarden en de waterstand in de hoogwatergeul, 

die pas bij Wijhe op de rivier aantakt. 

● Zoek bij aanleg van deze rivierkwelgeul in de Fortmonderwaarden de zandige 

ondergrond op. Laat waar mogelijk geulrelicten in het zand leidend zijn voor 

de ligging, diepte en breedte van de geul of geulen. Dit is bij Fortmond van 

extra belang omdat er gelet op de lengte van de nieuwe geul zeer goede 

kansen zijn voor het realiseren van een rivierkwelgeul, met een relatief goede 

waterkwaliteit. Hiervoor moet dan in de geul (zeker aan de kop van de geul, 

maar bij voorkeur over het hele traject) een zandige ondergrond aanwezig zijn 

waar rivierkwel in kan uitstromen. 

● Vermijd de aanleg van steile oevers, ook om eventuele wilgenbosontwikkeling 

minder kansrijk te maken. 

● Verlaging van de hydraulische taakstelling tot een niveau waarbij geen sterke 

overdimensionering of terugkerend kostbaar en verstorend ingrijpen nodig 

zijn. 

● Hoewel vanuit rivierkunde grote terughoudendheid bestaat voor de realisatie 

van een permanent stromende geul door de Fortmonder- en Duursche 

Waarden, blijft dit landschapecologisch een aantrekkelijk alternatief voor de 

rivierkwelgeul. Ook praktisch lijkt dit mogelijk met de aanleg van een 

duikerwerk in de scheidingsdam zoals opgenomen in de MMA-variant van het 

project.  

 

Rietmoeras in de Duursche Waarden 

Vanuit het beheer bestaat de vraag hoe om te gaan met het resterende rietland 

in het gebied. Sinds 1996 is het areaal rietland steeds verder afgenomen (De 

Goeij & Kruit, 2007). In het Interne Kwaliteitsbeoordelingrapport 

‘Fortmond/Duursche Waarden’ van Staatsbosbeheer wordt een grotere 

component riet in het gebied nagestreefd.  
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Toch wordt voorgesteld hier minder de nadruk op te leggen, omdat de 

abiotische randvoorwaarden voor rietland (waterriet) nauwelijks meer aanwezig 

zijn in het gebied. De waterstandschommelingen op dit traject van de IJssel zijn 

van nature te groot om grootschalig rietmoeras op spontane wijze een kans te 

geven. Riet is vooral verder benedenstrooms (rond Kampen) kansrijk. Ook het 

aantakken van de hoogwatergeul in 1989 heeft de kansen voor rietmoeras 

verder verkleind omdat de waterstandschommelingen op de rivier nu direct 

doorwerken in het gebied.  

Riet kan hier op termijn alleen in stand blijven met een intensief beheer van 

boskap, rietsnijden en/of het kunstmatig hoog houden van 

voorjaarswaterstanden achter zomerkaden. Dit strookt echter niet goed met het 

idee van procesbeheer en spontane ontwikkeling en sluit ook niet goed aan bij 

de natuurlijke kenmerken van het betreffende riviertraject.  

Wel zijn in de diverse strangen andere moerasvegetaties (met bijvoorbeeld 

Grote Kattenstaart, Zwanenbloem, Grote egelskop en Gele lis) kansrijk. Hier kan 

dus wel op ingezet worden. 

 

Zandige IJsseloevers 

Om de zandbeschikbaarheid te bevorderen op de nieuwe oeverwal is het van 

groot belang dat er weer zandige oevers en kribvakken in de Duursche Waarden 

De verlenging van de hoogwatergeul uit 2007 is met relatief steile oevers in kleiige bodems aangelegd. In de 

Fortmonderwaarden liggen met het aanstaande inrichtingsproject uitstekende kansen voor een goed functionerende 

rivierkwelgeul, mits hierbij goed het onderliggende zand wordt opgezocht (foto Bart Peters).  
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ontstaan. Het gebied zou met prioriteit opgenomen kunnen worden in het 

Natuurvriendelijke oeverproject van Rijkswaterstaat, dat momenteel door het 

Waterschap Veluwe wordt uitgevoerd.  

 

Overige 

● In de oever waar in 2006 de oeverbestorting is verwijderd ligt nog veel oud 

puin, bakstenen en antiworteldoek. Deels is dit vermoedelijk vrijgespoeld uit 

de oeverdam hier. Dit oude puin vertraagd erosie- en afzettingsprocessen in 

de oever. Voorgesteld wordt om op korte termijn een opschoningsronde van 

de oever uit te voeren. Ook voor het beeld van de oever is dit van belang. 

● Het op korte termijn verwijderen van de exclosure-rasters in het gebied. 
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