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Peters, B., G. Kurstjens & J. van Diermen 

5. GAMERENSCHE 

WAARDEN 
 

 

Riviertraject:  Waal 

Provincie:  Gelderland  

Gemeente:  Zaltbommel 

Stad, dorp:  Gameren 

Start natuurontwikkeling: In fasen tussen 1996 en 1999 

Eigendom/beheer:  Staatsbosbeheer 

Oppervlakte:  78 ha (42 open water)  

Toegankelijkheid:  Vrij toegankelijk 

 

Voor natuurontwikkeling Na natuurontwikkeling Soortgroep 

Aantal 

(bijzondere) 

soorten  

Aantal 

soorten 

Rode Lijst 

Aantal 

(bijzondere) 

soorten 

Aantal 

soorten 

Rode Lijst 

Beoordeling ontwikkeling  

 

Flora 10-15 3 32-34 15  

Broedvogels 23-24 9-10 33 12  

Libellen* ? ? 18 2  

Dagvlinders* ? ? 16 1  

Sprinkhanen* 6 0 11 1  

Vissen* ? ? 18-22 4  

Amfibieën* ? ? ? 0 ? 

* = alle soorten 
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1.1 Gebiedsbeschrijving 

 

De Gamerensche Waarden is één van de eerste uiterwaarden in Nederland waar 

een stromende nevengeul is aangelegd. Het is vanaf het begin een belangrijk 

voorbeeldgebied geweest voor de ontwikkelingskansen van permanent 

stromende geulen. Daarnaast vormde het project voor Rijkswaterstaat en 

andere partijen een belangrijke leerschool om ervaring op te doen met het 

morfologisch gedrag van nevengeulen langs een vaste vaargeul en de 

civieltechnische aspecten die bij de aanleg van nevengeulen een rol spelen. Het 

gebied is inmiddels als geheel in beheer bij Staatsbosbeheer. 

De Gamerensche Waarden liggen in een buitenbocht van de Waal aan. In het 

verleden had de rivier hier de neiging richting Gameren en de winterdijk uit te 

breken. Op de rivierkaart van 1832 is zichtbaar dat de oever van de Waal 

destijds een stuk verder naar het zuiden lag (figuur 5.2). Er stond reeds een 

steenoven in het gebied die beschermd werd tegen verspoeling door een kleine 

strekdam (en mogelijk het nodige stortpuin). In de Waal zelf lag een aantal grote 

zandplaten en eilanden. Het diepe deel van de vaargeul (thalweg) slingerde 

tussen deze zandplaten door en lag westelijk van de Gamerensche Waarden 

dicht tegen de Waalbandijk aan (figuur 5.2). Vermoedelijk om te voorkomen dat 

de Waal met te grote kracht op de schaardijk zou instromen, lagen er rond 1832 

al enkele leikades aan de westzijde van het gebied, waarvan er één sinds 1995 

de nieuwe winterdijk is gaan vormen. 

Tijdens normalisatiewerkzaamheden tussen 1872 en 1883 werden vanwege deze 

processen in de rivier grote kribben vanaf de oever de Waal in gelegd (figuur 

5.3). In 1923 was een groot deel van deze nieuwe kribvakken opgevuld met zand 

door afzettingen uit de rivier. Dit proces werd geholpen doordat ten oosten van 

de steenfabriek ook een verbindingsdam tussen de kribben werd aangelegd en 

doordat delen van de nieuwe aanwassen werden beplant met griendhout (figuur 

5.4). De inmiddels afgebroken steenfabriek (de Ruiterwaard), die rond 1900 nog 

direct aan de Waal lag, kwam door de aanleg van de kribben en aanzanding 

midden in de uiterwaard te liggen. In feite liggen de kleine nevengeulen van 

Gameren tegenwoordig in deze oude kribvakken. In dezelfde periode is de 

zomerkade, die ook nu nog in het terrein zichtbaar is, aangelegd en steeds 

verder verlengd.  

Figuur 5.1 Overzichtskaart van het onderzoeksgebied in de Gamerensche Waarden. 
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Er wordt al verschillende eeuwen klei gewonnen in de Gamerensche Waarden. 

Figuur 5.3 Situatie in de Gamerensche Waarden net na aanleg van een serie grote Waalkribben en normalisatie 

van het zomerbed van de Waal.  

Figuur 5.4 Situatie in de Gamerensche Waarden rond 1923; de kribvakken zijn al grotendeel opgevuld door 

zandafzettingen vanuit de rivier en extra gestimuleerd door menselijk handelen.  

Figuur 5.2 Rivierkaart uit 1832 van de Gamerensche Waarden met ingetekend de oever van de Waal zoals hij nu is.  
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Hierdoor is vooral in het 

oostelijke deel een aantal 

kleiputten ontstaan, die deels 

ook weer opgevuld zijn. Rond 

1970 begon men ook met 

zandwinning in het gebied. 

Hierdoor ontstond een grote 

plas aan de westzijde van de 

uiterwaard. De zandplas en 

enkele kleiputten maken thans 

onderdeel uit van de grote 

nevengeul (figuur 5). In 2009 is 

men begonnen met verondieping 

van deze plas door het storten 

van materiaal van elders.  

Voor de aanleg van de 

nevengeulen bestond het gebied 

voornamelijk uit intensief 

gebruikte weidegronden. De 

natuurwaarden in het gebied 

waren hierdoor tot 1996 

beperkt. 

 

Eind 1995 is het nieuwe stuk 

Waalbandijk in de Gamerensche 

Waarden aangelegd. Een deel 

van de oorspronkelijke 

uiterwaard is hierdoor 

binnendijks komen te liggen. 

Zoals beschreven in het plan ‘Geulen voor de 

Dijk’ (Grontmij, 1995), werd de klei voor deze 

dijk grotendeels uit de drie geulen in de 

Gamerensche Waarden gehaald (Jans, 2004). De 

twee kleine, periodiek droogvallende 

nevengeulen achter de kribvakken langs 

kwamen eind 1996 gereed. Nadat in 1998 en de 

zomer van 1999 het regelwerk en de brug waren 

aangelegd, werd in oktober 1999 ook de 

bovenstroomse kant van de grote nevengeul 

definitief aangetakt (Jans, 2004). Sindsdien is in 

de grote nevengeul sprake van een permanent 

stromende geul.  

De aanleg van de drie geulen heeft voor 1 á 2 

cm waterstandsdaling bij Maatgevend 

Hoogwater (MHW) geleid. Omdat de reden van 

het project Gameren kleiwinning en 

natuurontwikkeling waren en niet zozeer 

hoogwaterstandsdaling kan deze ruimte volledig 

benut worden voor vrije vegetatieontwikkeling 

en spontane aanzandingsprocessen. Er rust dus 

geen rivierkundige taakstelling op het project. 

 

Figuur 5.5 luchtfoto van het oostelijke deel van de Gamerensche Waarden voor de 

inrichtingswerken en het amoveren van de steenfabriek in maart 1995. Ingetekend 

is de actuele ligging van de geulen in het gebied (foto Rijkswaterstaat). 

Figuur 5.6 luchtfoto van de grote zandplas in de Gamerensche 

Waarden voor de inrichtingswerken in maart 1995. Thans maakt 

de plas onderdeel uit van de grote nevengeul en is hij deels 

opgevuld (foto Rijkswaterstaat). 
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Figuur 5.7 De Gamerensche Waarden vanuit de lucht in 1995, kort voor de start van de 

inrichtingswerkzaamheden. De zand- en kleiputten zijn onderdeel gaan uitmaken van de 

nevengeulen (foto Rijkswaterstaat).   

 

Figuur 5.8 De Gamerensche Waarden vanuit de lucht in 1997: de twee oevergeulen zijn 

reeds aangelegd, aan de grote stromende nevengeul wordt nog gewerkt (foto 

Rijkswaterstaat).   

 

 

1.2 Inrichting  

 

De volgende inrichtingsmaatregelen hebben plaatsgevonden (Jans, 2004): 

• Aanleg van drie nevengeulen; één grote geul door het gebied (tussen 1996 en 

1999) en twee kleine geulen aan de rivier achter de kribvakken langs (1996) 

(gekoppeld aan de aanleg van de nieuwe Waalbandijk); 
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• De kleine westgeul werd gepland op 265 d/j meestromend, de oostgeul op 

100 d/j meestromend; de grote geul is continu meestromend.  

• In 1996 is de oude verbinding van de zandplas (zie figuur 5) dichtgestort en is 

de huidige uitstroom van de grote nevengeul gerealiseerd; 

• Eind 1997 zijn de gebouwen van de voormalige steenfabriek verwijderd.  

• In het najaar van 1998 en in de zomer van 1999 zijn de brug en het regelwerk 

voor de grote geul aangelegd. De grond die daarbij vrijkwam is grotendeels 

verwerkt in de oevers van de op dat moment geïsoleerde strang ten oosten 

van deze brug, waardoor dat deel van de grote geul wat flauwere oevers 

heeft gekregen. 

• Rond 2005/2006 is een nieuwe brug/regelwerk aangelegd en is het regelwerk 

verder verstevigd. 

• In 2009 en 2010 heeft de firma Dekker van de Kamp de grote zandplas in de 

nevengeul verondiept met aangevoerd materiaal. Hierbij zijn delen van de 

plas zo opgevuld dat enkele diepere geulen door de verondiepingen blijven 

lopen (figuur 6). 

 

Figuur 5.9 De nevengeulen van Gameren tijdens de droogte van 2003 (foto Bert Boekhoven / Rijkswaterstaat). 
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Figuur 5.10 Het plan voor de verondiepingswerkzaamheden in de zandplas van de firma 

Dekker van de Kamp. Deze verondieping is in 2009 en 2010 uitgevoerd  (bron: Dekker van 

de Kamp). 

 

Huisvee op de zandwaaier in de grote nevengeul (foto Bart Peters). 
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1.1 Beheer 

 

• In de beginperiode werden bepaalde delen sterk overbegraasd (bijv. de 

gronden zuidwestelijk van de grote geul); in andere delen vond juist geen 

begrazing plaats; Het achterwege blijven begrazing in de beginperiode heeft 

voor extra ooibosontwikkeling gezorgd. 

• Sinds 2000 wordt de begrazing meer systematisch en gebiedsdekkend 

ingezet; 

• Anno 2011 is sprake van begrazing met boerenvee (roodbonte runderen) 

gedurende het seizoen; daarnaast lopen er het hele jaar door enkele 

Shetlandpony’s. Tot voor kort liepen er ca. 30 tot 40 dieren, wat neerkomt op 

een begrazingsdichtheid van ca. 1 dier per ha (Jans, 2004). Met name in de 

eerste jaren liep er echter ook extra huisvee van belendende boeren in het 

terrein, waardoor de dichtheden in de praktijk soms hoger lagen.  

• In 2010 zijn de begrazingsdichtheden kortstondig opgevoerd tot 2 tot 2,5 

dieren per ha. Als reden werd opgegeven dat men hiermee probeerde 

bosontwikkeling terug te dringen in het kader van project Stroomlijn (zie 

aanbevelingen). In 2011 lagen de aantallen weer op ca. 1 dier per 1 a 1,5 ha. 

• De vegetatie en de morfologie hebben zich sinds de herinrichting spontaan 

kunnen ontwikkelen. 

 

Jongvee op begroeide zandplaten in het oostelijk deel van de nevengeul (foto Bart 

Peters) 
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Tabel 5.1 Overzicht van het voorkomen van bijzondere soorten 

in de Gamerensche Waarden in verschillende perioden.  

Naam 1980- 

1996 

1996-

2002 2006 

2009-

2010 

Aardbeiklaver ?    
Absintalsem (RL)  x   
Beemdkroon (RL)  x ? x 
Bieslook  x x x 
Brede ereprijs (RL)    x 
Bruin cypergras   x  x 
Echte heemst (RL)  x   
Echte karwij (RL)  x  x 
Engelse alant x x x x 
Fraai duizendguldenkruid  x   
Geoorde zuring x x x x 
Gewone agrimonie (RL)    x 
Goudhaver (RL) x x x x 
Graskers (RL)    x 
Grijskruid   x  
Grote centaurie (RL)  x x x 
Grote ratelaar  x   
Hertsmunt x  x x 
Holpijp ?    
IJzerhard  x x x 
Kamgras (RL) x x x x 
Karwijvarkenskervel (RL)   x x 
Kattendoorn (RL) x x x x 
Klein glaskruid  x  x 
Kleine ratelaar (RL)  x   
Kleine ruit (RL)    x 
Knolribzaad    x 
Kruisbladwalstro (RL)    x 
Mierik ? x  x 
Oeverwarkruid  x   
Peperkers    x 
Postelein   ?  
Riviertandzaad (RL)  x x x 
Schijnraket x x   
Sikkelklaver x x x x 
Slijkgroen x x x x 
Springzaadveldkers   x x 
Veldgerst (RL)  x x x 
Veldsalie (RL)    x 
Vijfdelig kaasjeskruid    x 
Watergentiaan x x   
Wede ?   x 
Welriekende ganzenvoet   x x 
Wilde marjolein    x 
Wit vetkruid   x x 
Zacht vetkruid ?    
Totaal  10-15 25 18-20 33 

Totaal Rode Lijst 3 11 7-8 15 

 

 

Figuur 5.11 De ontwikkeling van het aantal 

bijzondere plantensoorten in de Gamerensche 

Waarden. 
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1.2 Resultaten 

  

1.2.1 Flora  

 

Situatie voor natuurontwikkeling (voor 1996) 

Voor 1996 werd de Gamerensche Waard grotendeels gebruikt als intensieve 

landbouwgrond. Hierdoor waren floristische waarden teruggedrongen tot de 

dijklichamen (met name de zomerkade) en de gegraven plassen in het gebied. 

Er zijn van de periode voor natuurontwikkeling geen gebiedsdekkende 

soortinventarisaties voor handen. Hierdoor is het beeld van de floristische 

situatie voor 1996 mogelijk niet compleet. Wel lagen er enkele permanente 



 

pagina  12                                                                    Rijn in Beeld: Gamerensche Waarden  

 

quadraten van de Provincie Gelderland in het terrein. Daarnaast zijn er op 

kilometerhokniveau gegevens van Floron. Van verschillende van deze 

waarnemingen is niet te traceren of ze daadwerkelijk in het terrein voorkwamen 

of net daarbuiten. In dat geval zijn ze in tabel 5.1 met een vraagteken 

weergegeven. 

Er kwamen voor 1996 minimaal 10 en maximaal 15 bijzondere soorten in het 

gebied voor. Onduidelijk is waar de aangegeven soorten exact stonden, maar 

soorten als Kattendoorn, Kamgras, Geoorde zuring, Sikkelklaver en Goudhaver 

kwamen naar verwachting op de zomerkade of de oeverwal voor. Watergentiaan  

bevond zich in de kleiputten die later aangekoppeld zijn aan de stromende 

nevengeul.  

 

Sinds natuurontwikkeling (1996-2010) 
 

De beginperiode (1996-2002) 

Tussen 1998 en 2002 is uitgebreid floristisch onderzoek in de Gamerensche 

waard gedaan door Stichting Floron (Odé & Beringen, 1998; 2000; 2002). Dit is 

gebeurd in het kader van het ‘monitoringsproject nevengeulen’ van RIZA dat 

doorliep in het project ‘Floristisch Meetnet Oevers Zoete Rijkswateren’ van 

Rijkswaterstaat-RIZA. Deze monitoring heeft een goed beeld opgeleverd van de 

ontwikkelingen in de eerste jaren na aanleg van de geulen. In 1998, 2000 en 

2002 zijn de drie kilometerhokken in de Gamerensche Waarden 

geïnventariseerd. Daarnaast zijn er enkele losse waarnemingen andere bronnen.  

De aangetroffen soorten staan in tabel 1. Duidelijk is dat de soortenrijkdom van 

het gebied aanzienlijk is toegenomen sinds de start van het project. Er kwamen 

in de periode 1998-2006 in totaal 26 bijzondere soorten voor (tegenover ca. 10 

in de periode 1985-1993). Opvallende nieuwkomers zijn soorten van droge 

aanzandingen (IJzerhard, Oeverwarkruid)  en natte pioniersituaties langs de 

geulen (Riviertandzaad, Fraai duizendguldenkruid en Bruin cypergras). Bijzonder 

was ook de vondst van Klein glaskruid (2 tot 5 ex.) in jong ooibos langs de grote 

geul en op een krib. Op het westelijke oeverwaleiland werd een exemplaar van 

Echte Karwij (links) en Beemdkroon op de zomerkade (foto Bart 

Peters). 
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Absintalsem als kenmerkende zandsoort aangetroffen. Beemdkroon en Grote 

centaurie worden voor het eerst opgegeven voor de oostelijke zomerkade. Echte 

Heemst en Kleine ratelaar worden in 2002 eenmalig met één exemplaar 

aangetroffen op en rond de zomerkade. Alsemambrosia en Oeverwarkruid zijn in 

2003 eenmalig gevonden tijdens een inventarisatie voor de provincie (Benno te 

Linde). 

Langs de kleiputten stond daarnaast Slijkgroen. Opvallend was het ontbreken 

van andere oeverpioniers als Bruin cypergras en Klein vlooienkruid in de 

databestanden uit die periode. 

 

Actuele situatie (periode 2006-2010)  

Ook in 2006 is het gebied nogmaals bezocht door Floron, maar zonder 

intekening van standplaatsen van soorten (de indruk bestaat dat het 

Floronbestand voor dat jaar niet helemaal compleet is; soorten als Beemdkroon 

en Echte Karwij ontbreken bijvoorbeeld, maar kwamen vermoedelijk nog wel 

voor). 

Grote centaurie breidt zich recentelijk uit op de bloemrijke, oostelijke zomerkade (foto Bart Peters). 
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Figuur 5.12 Voorkomen van enkele bijzondere (stroomdal)graslandsoorten, zoomsoorten en ruigtesoorten in de 

Gamerensche Waarden in 2009.  
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In 2009 heeft een uitgebreide inventarisatie vanuit project Rijn in Beeld 

plaatsgevonden. Bijzonder is het verschijnen van Kleine ruit op de westelijke 

zomerkade en sinds 2011 ook op het oostelijke deel. Kattendoorn heeft zicht 

hier sterk uitgebreid, en ook Grote centaurie breidt de laatste jaren geleidelijk 

uit. Bijzonder is het verschijnen van Veldsalie met drie exemplaren op de kade, 

mogelijk uit een oude zaadbank. Er zijn ook enkele nieuwe standplaatsen van 

Karwijvarkenskervel aangetroffen, een soort die sinds 2006 in het gebied staat. 

Op het westelijk deel van de zomerkade staat vrij veel Echte karwij (figuur 8). 

Kleine ratelaar heeft na 2002 geen stand gehouden.  

Het westelijke oeverwaleiland (foto Gijs Kurstjens). 
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Op de oeverwaleilanden met geregelde zandafzetting 

hebben zich de meeste nieuwe bijzonderheden 

gevestigd. Hier hebben zich Graskers, Knolribzaad, 

Wilde marjolein, Vijfdelig kaasjeskruid en 

Kruisbladwalstro nieuw gevestigd. Grijskruid en 

Absintalsem, die hier in 2002 stonden, zijn niet meer 

teruggevonden.  

Op de wat drogere dynamische zandoevers van de 

geulen zijn IJzerhard en Welriekende ganzenvoet 

kenmerkend, lager in de zone staan Riviertandzaad en 

 

Figuur 5.13 Voorkomen van enkele water- en pioniersoorten rond en in de 

nevengeulen van Gameren. Recent hebben zich de eerste velden met 

Aarvederkruid in de stromende nevengeul gevestigd. Opvallend is dat deze 

zich achter de zandwaaier na de brug bevinden (uit: Peters & Kurstjens, 

2009; foto's Bart Peters, Gijs Kurstjens). 

 

Slijkgroen langs de geulen (foto Bart Peters) 
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Bruin cypergras. Slijkgroen en Klein vlooienkruid zijn hier al enige tijd algemeen. 

Fraai duizendguldenkruid dat in 2003 nog op de westelijke oever van de 

zandplas werd aangetroffen is in 2009 niet teruggevonden.  

Ten opzichte van de periode voor natuurontwikkeling werd alleen Zacht vetkruid 

niet teruggevonden (mogelijk stond die op het gesaneerde fabrieksterrein). 

Daarnaast wordt sinds 1998 Grote ratelaar niet meer gevonden. Mogelijk hangt 

dit samen met de relatief hoge begrazingsdruk in het gebied. Hierdoor is het ook 

goed mogelijk dat bepaalde standplaatsen van bijvoorbeeld Veldgerst of 

Kamgras niet gevonden zijn, terwijl ze er nog wel staan.  

Zoals verwacht komen waterplanten van semi-stagnante wateren zoals 

Watergentiaan, niet meer voor in de nevengeulen. Wel groeien er inmiddels 

relatief algemene waterplanten als Aarvederkruid (figuur 5.13) en 

Schedefonteinkruid in de grote nevengeul, wellicht als voorlopers op soorten 

van stromend water als Rivierfonteinkruid. De kleine oostgeul is inmiddels zover 

aangezand dat er in de zomer alleen nog een langgerekte poel over is. Hierin 

groeien ondermeer Zwanenbloem en Pijlkruid. Het ooibos is nog relatief jong in 

de Gamerensche Waarden. In het oudste stuk ooibos 
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1.2.2 Broedvogels 

 

Situatie 1974 

In 1974 werd de broedvogelbevolking van de Gamerense Waarden nog 

gedomineerd door soorten van open grasland en van zand- en kleiputten. 

Soorten van ooibos en (erf)beplanting speelden een kleine rol. In de 

moerasfragmenten langs de putten en in de 30 ha die na dijkverzwaring van 

1996 buitendijks is gelegd, komen moerassoorten als Grote Karekiet (2), 

Rietzanger en Waterral voor. In graslanden broedden Watersnip (4) en Grutto 

(>5) en de droge oeverwal is zeer aantrekkelijk voor zangvogels als 

Veldleeuwerik (>25) en Gele Kwikstaart (5). De Kwartelkoning werd toen niet 

aangetroffen.  

 

Situatie 1992 

In tabel 5.2 is voor een aantal indicatieve en zeldzame soorten het aantal 

broedterritoria weergegeven in 1992, enkele jaren voor herinrichting van het 

gebied. Planktonfilteraars als Slobeend (11) en Zomertaling (3) zijn relatief 

talrijk geworden. Ze profiteren van de beboste klei- en zandputten in het 

gebied. Echte moerassoorten als Grote karekiet en Waterral zijn dan inmiddels 

verdwenen. De weidevogelpopulatie is in bijna twintig jaar sterk veranderd, 

De nevengeul van Gameren is bijzonder belangrijk als foerageergebied voor steltlopers, maar ook voor soorten als Lepelaar, 

Bergeend en Blauwe Reiger (hier op de foto; foto Bart Peters). 
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Watersnip is verdwenen en Tureluur juist veel talrijker geworden, vooral net 

achter de oeverwal. Op de oeverwal was Veldleeuwerik nog vrij talrijk (14). 

 

Tabel 5.2 Broedvogels in de Gamerensche Waarden (143 ha). Overzicht van soorten die 

kenmerkend zijn voor de ontwikkeling of van belang in verband met Rode Lijst (vet 

gedrukt). Weergegeven is het gemiddelde aantal territoria in een bepaalde periode. 

Bijzonderheden die maar één maal voorkwamen of soorten die niet goed werden gevolgd 

bleven buiten de tabel: Wintertaling (2007), Boomvalk (2004), Ransuil (1997), Grutto 

(1997, 2006), Zomertortel (2007), Spotvogel 2005 & Grauwe Gors (1998).  

Trend  + = toegenomen  

- =  afgenomen  

0 = geen duidelijke trend 

 

Soort 1992 1997-99 2002-04 2005-08 trend 

sinds 1992 

Bergeend 4 3.7 5.0 6.3 + 

Bosrietzanger 9 23.3 23.3 35.5 + 

Braamsluiper 0 0.0 0.0 1.3 + 

Fuut 2 2.0 0.0 2.0 0 

  Gele Kwikstaart 5 3.0 10.3 2.3 0 

Grasmus 9 14.3 16.0 18.5 + 

  Graspieper 4 2.7 5.3 3.3 0 

Grauwe Gans 2 2.7 11.0 43.5 + 

  Grauwe Vliegenvanger ? 0.7 0.3 0.0 ? 

  Groene Specht 0 0.0 0.3 1.0 + 

Holenduif ? 5.0 3.0 3.7 + 

IJsvogel 0 0.0 1.0 1.0 + 

Kievit 7 7.0 3.7 3.3 - 

Kleine Karekiet 5 2.0 2.3 2.0 - 

Kleine Plevier 1 2.7 3.3 2.3 + 

  Kneu 10 7.7 5.3 6.8 -? 

  Koekoek 1 0.7 0.0 0.3 0 

Krakeend 0 1.5 3.7 6.5 + 

Kuifeend 0 5.7 3.7 3.5 + 

Meerkoet ? 13.3 8.5 6.0 ? 

Nijlgans 0 1.7 2.3 3.5 + 

  Oeverloper 0 2.0 1.5 1.0 + 

Oeverzwaluw 0 52.7 78.7 79.3 ++ 

  Patrijs 0 1.7 4.7 3.8 + 

Rietgors 7 5.3 8.7 8.0 0 

Scholekster 1 1.7 3.0 6.0 + 

  Slobeend 11 1.0 1.0 1.3 - 

Sprinkhaanzanger 0 0.0 0.3 1.3 + 

  Steenuil 1 0.3 0.0 0.0 -? 

  Tureluur 2 2.3 0.7 3.0 0 

  Veldleeuwerik 7 4.7 6.0 3.0 - 

  Visdief 0 0.0 1.7 2.8 + 

Waterhoen ? 1.7 0.7 0.5 ? 

Wilde Eend ? 21.7 18.0 12.7 0 

  Zomertaling 3 0.0 0.0 1.0 0 
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Situatie sinds herinrichting (1997-2010) 

 

Pioniersoorten 

Sinds de aanleg van de nieuwe nevengeulen hebben de pioniersoorten van kale 

oevers en zandplaten een flinke stimulans gekregen. Bijna elk jaar broedt er wel 

een Oeverloper in het gebied, naast meerdere paren van Kleine plevier en 

Visdief.  

In de steilwanden broeden grote kolonies van Oeverzwaluwen. Sinds 1994 is het 

aantal oeverzwaluwen gestaag toegenomen, met een maximum van 255 

broedgevallen in 2010. Afhankelijk van waar verse erosie optreedt, kiezen 

oeverzwaluwen in de Gamerensche Waarden door de tijd heen steeds nieuwe 

locaties voor een broedkolonie. In de beginjaren na herinrichting bevonden zich 

bijvoorbeeld grote aantallen bij de instroom van de Kleine Oostgeul; de laatste 

paar jaar bevinden zich veel holen in de zuidelijke oever bij de uitstroom van de 

Kleine westgeul, maar ook nog wel in de noordoever van deze geul. Vooralsnog 

is de morfodynamiek door hoogwater nog groot genoeg om steeds nieuwe 

broedwanden te laten ontstaan. 

 

Figuur 5.14 Territoria van Kleine Plevier in drie perioden ● 1997-99 ● 2002-05 ● 2006-08. 

Ze  broedden aanvankelijk  in alle geulen, maar in de laatste jaren alleen aan de 

uiteinden van de grotere geulen en op recreatieluwe plekken rond de centrale plaat  

(Grote geul). 
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Figuur 5.15 De ontwikkeling van het aantal oeverzwaluwen in steilwanden langs de 

geulen van Gameren (gegevens NEM & Prov. Gelderland). 
 

Figuur 5.16 Locaties met oeverzwaluwkoloniën tussen 1997 en 2008 in de Gamerensche 

Waarden.  

 

Water- en moerasvogels 

De afname van Slobeend en Wilde Eend sinds 1996 is een logische ontwikkeling 

die samenhang met de groter geworden rivierdynamiek. Dit zijn soorten van 

meer begroeid en stilstaand water en die dus minder goed uit de voeten kunnen 

in permanent stromende geulen. Soorten als Krakeend, Kuifeend en Bergeend, 

die zich ook in open wateren met een meer dynamisch karakter thuis voelen, 

zijn juist vooruit gegaan (figuur 5.17). Kleine karekiet is door het verminderde 

areaal aan opgaande oeverbegroeiing achteruitgegaan. Ondanks dit is Rietgors 

op een redelijk constant niveau gebleven, vooral omdat deze soort ook in 

drogere ruigtes uit de voeten kan (figuur 5.18) 

Aantal: 
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Figuur 5.17 Ontwikkeling van enkele filterende eenden in de Gamerensche Waarden. 

 

Ruigte en struweelvogels 

De ontwikkeling van ruigtes in de Gamerensche Waarden is beperkt. Inmiddels 

krimpt het areaal ruigte door de voortschrijdende ontwikkeling van struweel en 

ooibos. Van de broedvogels die indicatief zijn voor dit habitat nemen 

Bosrietzanger, Sprinkhaanzanger en Grasmus toe (Figuur 5.18). Kneu laat 

daarentegen geen toename zien.  
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Figuur 5.18 Trend van enkele ruigte en struweelvogels in de Gamerensche Waarden sinds 

1992. 

 

Soorten van ooibos 

Soorten van ooibos zijn met het vestigen van nieuwe wilgenbos op de oevers en 

het ouder worden van bestaande bossen duidelijk toegenomen. In tabel 5.3 zijn 

ter indicatie enkele bossoorten weergegeven. Vooral soorten van jong ooibos als 

Fitis en Tuinfluiter doen het goed. 
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Tabel 5.3 De ontwikkeling van ooibossoorten in de Gamerensche 

Waarden sinds herinrichting van het gebied.   

 

 

 

 

1.2.3 Libellen  

 

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 1996) 

Van de Gamerensche Waard zijn van voor 1999 geen systematische 

libelleninventarisaties bekend.  

 

Sinds natuurontwikkeling (periode 1996-2009) 

Na 1996 zijn libellendata beschikbaar uit het macrofaunaonderzoek van RIZA 

(Jans, e.a., 2001; Jans, 2004) en uit een onderzoek van het EIS in opdracht van 

Rijkswaterstaat (Kalkman, 2002a). Door het ontbreken van waterplantrijke 

stagnante (kwel)wateren is het aantal soorten in de Gamerensche Waarden 

beperkt. In totaal werden in 2001 in de Gamerensche Waard 17 soorten 

aangetroffen (Kalkman, 2002a). In 2009 werd met 18 soorten een vergelijkbaar 

aantal vastgesteld.  

soort 1997-99 2002-04 2005-08 trend 

Houtduif 5.7 7.0 9.0 + 

Heggenmus 2.0 2.3 2.7 + 

Holenduif 5.0 3.0 3.7 0 

Merel 5.3 4.3 13.7 + 

Tuinfluiter 1.0 1.3 6.3 + 

Zwartkop 1.0 1.3 3.8 + 

Tjiftjaf 5.3 7.0 9.5 + 

Fitis 4.0 7.0 17.5 + 

Boomkruiper 1.0 2.3 3.5 + 

Tabel 5.4 Het voorkomen van de libellen in de Gamerensche Waarden in 

2001 en 2009. * incidenteel; ** sporadisch; ***vrij algemeen; **** 

algemeen tot zeer algemeen. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2001 2009 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella * ** 
Beekrombout Gomphus vulgatissimus *  
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum ** *** 
Bruine glazenmaker Aeshna grandis ** ** 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum * *** 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa *  
Grote keizerlibel Anax imperator ** ** 
Grote roodoogjuffer Erythromma najas *** *** 
Houtpantserjuffer Lestes viridis ** ** 
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum *** ** 
Lantaarntje Ischnura elegans **** **** 
Paardenbijter Aeshna mixta ** ** 
Platbuik Libellula depressa ** ** 
Rivierrombout Gomphus flavipes *** ** 
Steenrode heidelibel Sympetrum striolatum ** ** 
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum *** *** 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  * 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens ** * 
Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii  *

(zw)
 

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus  *
(zw)

 
Totaal  17 18 

(zw) = vermoedelijke zwerver 
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Figuur 5.19 Het aantal libellensoorten in de Gamerensche Waarden 

afgezet tegen de soortenrijkdom van de Waal door de tijd heen. 

 

Ooibos langs de grote nevengeul neemt steeds meer 

toe in ouderdom en ecologisch waarde (foto Bart 

Peters). 
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Waterplanten- en libellenonderzoek in de nevengeul (foto Bart 

Peters). 

Bijzonder is het voorkomen van 

Rivierrombout en Beekrombout in het gebied, 

maar met name ook in de nevengeulen zelf. 

Tijdens het onderzoek van RIZA in 2001 

werden larven van beide riviersoorten in de 

nevengeulen aangetroffen, wat duidt op het 

gebruik van de nevengeulen als 

voortplantingsgebied en/of opgroeigebied. 

Ook Weidebeekjuffer is als larve bekend uit 

het de nevengeulen van Gameren. 

Rivierrombout wordt tegenwoordig elk jaar 

ook als imago in het gebied aangetroffen, 

vooral in ruigtes op de zomerkade en de 

oeverwaleilanden. Beekrombout blijft 

zeldzaam. Beide rombouten zijn echte 

indicatoren van gezonde, stromende 

rivierlopen. 

Voor het overige komen er vooral meer 

algemene soorten en incidentele zwervers 

(Zwervende heidelibel, Zwervende 

pantserjuffer) in het gebied voor.  

 

1.2.4 Dagvlinders 

 

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 1996) 

Er is geen compleet beeld van de dagvlinderfauna in de Gamerensche Waarden 

voor de start van natuurontwikkeling. Er kwamen vermoedelijk ongeveer 10 

soorten voor, allemaal algemene dagvlindersoorten. 

 

Sinds natuurontwikkeling (periode 1996-2009) 

Helaas is er ook voor de periode 1996-2008 geen systematische inventarisatie 

van dagvlinders in de Gamerensche Waard beschikbaar. In 2006 is voor het eerst 

Bruin blauwtje in de uiterwaard gezien (door auteurs). 

Tijdens de inventarisaties van 2009 vanuit Rijn in Beeld werden 16 soorten 

aangetroffen, maar meerjarig onderzoek zal vermoedelijk nog wel enkele 

aanvullende soorten opleveren (Kleine vos, luzernevlinders). Het gebied nog vrij 

arm aan dagvlindersoorten zowel in termen van het aantal soorten als het aantal 

individuen. Dit heeft vermoedelijk meerdere oorzaken. Belangrijk is het gebrek 

aan hoogwatervrije plekken langs de gehele Waaltraject. Daarnaast is het gebied 

binnendijks omgeven met veel intensieve landbouwgrond waardoor het 

geïsoleerd ligt voor dagvlinders. Nadere bestudering van de soortenlijst laat zien 

dat zoomvlinders relatief goed vertegenwoordigd zijn (o.a. Groot dikkopje, 

Landkaartje). Van het Bruin blauwtje is het de vraag is of hij lokaal voortplant of 

dat het om zwervers van elders gaat.  
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Tabel 5.5 Het voorkomen van de dagvlinders in de 

Gamerensche Waarden in 2009. * incidenteel; ** 

sporadisch; ***vrij algemeen; **** algemeen tot zeer 

algemeen. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2009 

Argusvlinder Lasiommata megera * 
Atalanta Vanessa atalanta ** 
Bont zandoogje Pararge aegeria *** 
Boomblauwtje Celastrina argiolus * 
Bruin blauwtje Arcicia agestis ** 
Bruin zandoogje Maniola jurtina ** 
Dagpauwoog Inachis io *** 
Distelvlinder Vanessa cardui *** 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album * 
Groot dikkopje Ochlodes venatus ** 
Groot koolwitje Pieris brassicae *** 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus **(*) 
Klein geaderd witje Pieris napi ** 
Klein koolwitje Pieris rapae *** 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas * 
Landkaartje Araschnia levana ** 
Totaal  16 

Figuur 5.20 Het aantal dagvlinders in de Gamerensche 

Waarden in 2009 afgezet tegen het aantal soorten langs de 

Waal door de tijd heen. 

 

Dagvlinders in de Gamerensche Waarden ten 
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Bloemrijke oostpunt van de zomerkade nabij de instroom van de grote nevengeul is ook rijk aan dagvlinders (foto Bart Peters). 
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1.2.5 Sprinkhanen 

 

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 1996) 

Uit 1992 is een inventarisatie bekend uit het gebied waarbij 6 soorten werden 

aangetroffen (archief EIS). Het is niet helemaal zeker of deze ronde een 

compleet beeld gaf, maar gelet op het landgebruik van die tijd (intensieve 

landbouw) vermoedelijk wel. Het ging steeds om algemene sprinkhaansoorten 

(tabel 5.6). 

 

Sinds natuurontwikkeling (periode 1996-2009) 

In 2001 is uitgebreid onderzoek verricht door EIS (Kalkman, 2002b). Het gebied 

was duidelijk vooruitgegaan sinds 1992 en er werden 10 soorten aangetroffen 

(tabel 5.6), waarvan Gouden sprinkhaan een bijzondere vondst betrof. Gouden 

sprinkhaan is zeldzaam in Nederland (Rode Lijst), maar breidt zich de laatste 

jaren wel in het rivierengebied uit. Hij houdt zich vooral op in relatief droge 

gras- en rivierdalruigtes. Waarschijnlijk zijn de Gamerensche Waarden en de 

nabij gelegen Heeseltsche Waard en Rijswaard gekoloniseerd vanuit de enige 

bekende populatie van voor 1994 bij Beneden-Leeuwen. Daarnaast hadden zich 

in 2001 Greppelsprinkhaan en Kustsprinkhaan gevestigd.  

Tijdens de Rijn-in-Beeld-inventarisatie werd opnieuw Gouden sprinkhaan 

gevonden. Hij werd tweemaal aangetroffen op het oostelijk deel van de 

zomerkade. Daarnaast werd als nieuwkomer de klimaatsoort Zuidelijk spitskopje 

gehoord.  

Gouden sprinkhaan: De laatste jaren bevindt zich in 

de Gamerensche waarden een kleine populatie op 

de oostelijke zomerkade (foto Bart Beekers). 

 

Tabel 5.6 Het voorkomen van de sprinkhanen en krekels in de 

Duursche Waarden in 1996 en 2001. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1992 2001 2009/ 

2010 

Bramensprinkhaan Pholidopteragriseoaptera * * * 
Bruine sprinkhaan Chortippus brunneus * * * 
Doorntje spec. Tetrix spec.  *  
Zeggedoorntje Tetrix subulata   * 
Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis * * * 
Gouden sprinkhaan Chrysochraon dispar  * * 
Greppelsprinkhaan Metrioptera roeselii  * * 
Grote groene  
sabelsprinkhaan 

Tettigonia viridissima * * * 

Krasser Chortippus parellelus * * * 
Kustsprinkhaan Chortippus albomarginatus  * * 
Ratelaar Chortippusbiggutulus * * * 
Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor   * 
Totaal  6 10 11 
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1.2.6 Herpetofauna 

Er is recent niet systematisch naar het voorkomen van amfibieën in de 

Gamerensche Waarden gekeken. Voor zover bekend komen er geen bedreigde 

amfibieën voor. In 2009 werden Bruine kikker, Gewone pad en Middelste Groene 

kikker aangetroffen. In 1970 kwam er nog Rugstreeppad in het gebied voor (Van 

den Bergh & Stumpel, 1975). Het terrein lijkt er tegenwoordig ook weer geschikt 

voor. 

 

1.2.7 Vissen  

Vanwege de aanleg van de nevengeulen zijn vissen een belangrijke soortgroep 

voor dit gebied. Met name de terugkeer van rheofiele vissoorten is in dit 

verband interessant. 

Vóór natuurontwikkeling was het terrein nauwelijks geschikt voor rheofiele 

soorten, door het ontbreken van stromend water. Het precieze aantal vissoorten 

dat hier toen voor kwam is onbekend. 

 

De beginperiode na aanleg (periode 1998-2002) 

In het kader van de RIZA-monitoring nevengeulen zijn de vissen tussen 1998 en 

2002 intensief onderzocht (Merkx, 2000; Grift, 2001; Merkx e.a. 2002a, b; Jans, 

2004). Er werden in die periode in totaal 27 soorten gevangen. Opvallend was 

het algemeen voorkomen van jong broed van rheofiele soorten als Barbeel, 

Sneep, Rivierprik, Winde, Riviergrondel en Kopvoorn. Partieel rheofiele soorten 

als Winde, Riviergrondel en Roofblei paaien waarschijnlijk ook in de 

nevengeulen. Dit wijst erop dat de nevengeulen in korte tijd een belangrijke rol 

zijn gaan spelen in de levenscyclus van stroomminnende soorten van het 

Waalsysteem.  

Ondiepe delen in het oostelijk deel van de grote nevengeul die bij lage afvoeren (foto Bart Peters). 
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Naar verwachting paait het merendeel van de 

rheofiele soorten in het Duitse deel van de Rijn, 

in trajecten met een grindige ondergrond (maar 

ook rond Nijmegen wordt door sommige 

soorten gepaaid). Vervolgens drijven visjes en 

larven met de stroom mee naar 

benedenstroomse delen, waarbij ze in onder 

andere de nevengeulen van Gameren optimaal 

opgroeibiotoop aantreffen. Van veel rheofiele 

soorten werd in de periode 1998-2002 vooral 

de jongste leeftijdsklassen bij Gameren 

gevangen, wat erop wijst dat oudere vissen zich 

al snel naar de hoofdstroom van de rivier 

verplaatsen. De nevengeulen zijn ook van 

belang voor soorten die minder afhankelijk zijn 

van stromend water zoals Blankvoorn, 

Snoekbaars, Alver, Pos, Brasem en Baars (Jans, 

2004).  

 

Recente situatie (2009) 

(m.m.v. Nils van Kessel & Martijn Dorenbosch) 

In 2009 is in het kader van 'Rijn in Beeld' en het 

'OBN-onderzoeksprogramma' opnieuw 

uitgebreid vissenonderzoek gedaan 

(Dorenbosch e.a., 2011). Er werden in dat jaar 

18 soorten gevangen, waaronder vier relatief 

recent in Nederland aangetroffen exoten, de 

Kesslers grondel, Zwartbekgrondel, Pontisch 

stroomgrondel en witvingrondel (zie tabel 5.7). Dit aantal komt overeen met het 

aantal in de  andere bemonsteringsjaren.  

Rheofiele soorten als Kopvoorn, Serpeling, Rivierprik en Barbeel zijn in 2009 

echter niet of beduidend minder aangetroffen. Onduidelijk is waarom dat zo is, 

mogelijk een effect van het tijdstip van de bemonstering of van de lage 

waterstand in 2009. 2009 betrof een droog jaar, waardoor de nevengeul al tijdig 

een mindere doorstroming had. Tegelijkertijd rukken de eerder genoemde 

exoten sterk op. Het is nog onvoldoende bekend wat het effect van deze influx 

op andere, inheemse soorten is. Winde is algemeen aanwezig, naast soorten als 

Blankvoorn, Baars en in mindere mate Sneep, een soort die de status ‘bedreigd’ 

heeft op de Rode Lijst van Zoetwatervissen. Het gebied scoort nog steeds 

relatief goed voor rheofiele vissoorten, met name in vergelijking met niet 

meestromende wateren. Onduidelijk is of de veranderingen/verschuivingen van 

blijvende aard zijn. Een verschil met 2002 is dat de Kleine Oostgeul, die in 2000-

2002 goed scoorde voor rheofiele vissen, inmiddels is dichtgezand. Bij 

gemiddelde waterstanden komt hier dus geen vis mee voor.  

 

1.2.8 Macrofauna 

In periode 1998-2002 is door RIZA intensief onderzoek aan de macrofauna 

gedaan. RIZA beschrijft de diversiteit aan macrofauna als “opzienbarend” en een 

“aantoonbare, zeer grote verrijking voor de macrofauna in het Nederlandse 

rivierengebied” (Klink, 2002; Jans e.a., 2001). Er worden veel meer soorten 

aangetroffen in de nevengeulen dan in de Waal zelf. Daarnaast worden er veel 

Tabel 5.7 Overzicht van gevangen vissoorten in 

verschillende jaren sinds het graven van de nevengeulen 

in Gameren (data 1998 en 2002 Jans, 2004; data 2009 

Dorenbosch e.a., 2011). 

geel = (deels) rheofiel. 

Nederlandse naam Voorkomen 

in 1998 

Voorkomen 

in 2002 

Totaal 

aantal 

2009 

Exoot 

Alver * * 
11  Baars *  118  Barbeel (RL) * * 
3  Bermpje  * 
3  Bittervoorn  *   

Blankvoorn * * 
280  Blauwband  *  Ex 

Bot *  3  
Brasem * * 

51  
Driedoornige stekelbaars  * 

  
Karper  *   
Kesslers grondel   124 Ex 
Kolblei * * 

  
Kopvoorn * * 

  
Paling  * 

3  
Pontische stroomgrondel   25 Ex 
Pos * * 

25  
Rietvoorn * * 

  
Riviergrondel * *   
Rivierprik  *   
Roofblei *  112 Ex 
Serpeling (RL)  * 

1  
Sneep (RL) * * 

51  
Snoek     
Snoekbaars * * 

9  
Winde (RL) *  374  
Witvingrondel   39 Ex 
Zwartbekgrondel   1 Ex 
Totaal 15 19 18  
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soorten aangetroffen die daarvoor al lange tijd 

niet meer in de Waal voorkwamen. Geleidelijk 

treedt er een verschuiving op in soorten van 

stilstaand water naar soorten van stromend water.  

In 2009 is mede in het kader van Rijn in Beeld en 

de Kaderrichtlijn Water door Bureau Waardenburg 

in opdracht van Rijkswaterstaat opnieuw 

macrofaunaonderzoek gedaan in de nevengeulen 

en de kribvakken van Gameren (De Rooij e.a., 

2010). Er is sinds 1998 sprake van een sterke 

toename in het aantal soorten in de grote 

nevengeul van 79 in 1998 naar 121 in 2002 en 112 

in 2009 (voorjaarsmonsters).  

Net als in 2001 blijkt in 2009 opnieuw dat het 

aantal macrofauna-individuen in de nevengeulen 

vele malen hoger ligt dan in de kribvakken van de 

Waal. Terwijl in een bemonsterd kribvak bij 

Gameren slechts 79 dieren per m
2 

telde, varieert 

het aantal in de nevengeulen tussen de 1269/m
2
 

Het oostelijk deel van de grote nevengeul tijdens extreem laag water in juni 2011. Goed zichtbaar is de inmiddels ontwikkelde 

onderwatermorfologie (foto Bart Peters). 

 

Figuur 5.21 Het aantal individuen van verschillende 

macrofaunagroepen tijdens bemonsteringen in 2009. 

Opvallend is het zeer grote verschil tussen de kribvakken van 

de Waal en met name de grote, permanent stromende  

nevengeul (bron: Rooij e.a., 2009). 
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(kleine westgeul, voorjaar) en maarliefst 10048/m
2
 (in de grote geul oost, 

voorjaar). Er is met andere woorden ook meer voedsel beschikbaar en deze 

verschillen (factor 16 tot 127 hoger) moeten zeker tot uiting komen in het 

voedselaanbod voor vissen en watervogels in de nevengeulen. Een trend ten 

opzichte van 2002 is moeilijk aan te geven omdat resultaten uit beide 

onderzoeken in de verschillende eenheden worden weergegeven (gemiddelde 

aantal dieren per monster vs. aantal per m2).  

Tevens werden in 2009 enkele 

zeldzame en bijzondere soorten 

aangetroffen in de 

nevengeulen: Kloosia pusilla, 

Potthastia gaedii, Anisus 

leucostoma, Caspihalacarus 

hyrcanus, Robackia demeijerei, 

Cricotopus annulator en Brillia 

bifida. Tijdens het onderzoek 

werd ook een vergelijking 

gemaakt met andere 

nevengeulen in het 

rivierengebied te weten de 

Vreugderijkerwaard, Bakenhof 

en de eenzijdig aangetakte geul 

van de Klompenwaard. Het 

oostelijke deel van de grote 

nevengeul van Gameren kwam 

er alles bij elkaar 

(soortenrijkdom, rijkdom aan 

indicatieve soorten, biomassa) 

als beste uit (De Rooij e.a., 

2010). Mogelijk speelt hierbij de 

variatie in substraat en de 

aanwezigheid van ooibos/hout op de oevers een rol. 

 

Klink (2009, 2010) heeft gekeken naar de macrofauna in de zandplas tijdens en 

net na de opvullingswerkzaamheden van 2009. Indicatief is dat 

bodembewonende dansmuggen (benthische Chironomidae) direct na het 

afdekken van de bodem sterk in diversiteit zijn toegenomen. In 2010 werden 15 

soorten aangetroffen in de plas, ten opzichte van één enkele soort in het 

voorjaar van 2009. Het snelle herstel van de bodemfauna geeft aan dat het 

opvullen van de zandput is uitgevoerd op een manier die kan dienen als 

voorbeeld voor soortgelijke projecten. 

 

1.3 Werking van processen 

 

1.3.1 Hydromorfologische processen 

De aanleg van stromende nevengeulen in Gameren heeft geleid tot het activeren 

van verschillende hydromorfologische processen op verschillende locaties 

geleidt. Enkele opvallende processen zijn: 

● het opwerpen van een spectaculaire zandwaaier in de grote nevengeul net 

stroomafwaarts van de versmalling van het duikerwerk. Hierdoor is in de 

laatste 10 jaar nieuw biotoop voor pioniersoorten ontstaan maar is het profiel 

van de nevengeul spontaan versmald.  

Het verdeelwerk / brug in de grote nevengeul (foto Bart Peters). 
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Figuur 5.23 Dieptekaart van de geulen in de Gamerensche Waarden in 2010 (bron Rijkswaterstaat). 

Figuur 5.22 een overzicht van nieuwe aanzandingen die tussen 1996 en 2009 in de nevengeulen zijn ontstaan (foto's Bart Peters). 
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Ook elders, vooral oostelijk van het regelwerk en in de kleine westgeul, is het 

profiel van de nevengeulen door spontane aanzanding en opslibbing versmald en 

verondiept. Met name waar profielen versmald zijn, heeft dit tot hogere 

stroomsnelheden en meer variatie geleid en tot betere condities voor rheofiele 

soorten.  

● De kleine oostgeul is bijna volledig verzand, waardoor een waardevol 

zandlandschap met een kleine, semi-stagnante restgeul is ontstaan 

● enkele fraaie steilwanden o.a. bij de instroom van de kleine oostgeul 

(inmiddels verstevigd vanwege bescherming krib), aan de zuidkant van het 

westelijke oeverwaleiland en thans het meest actief, aan de noordwestzijde 

van de zomerkade, tegen de kleine westgeul aan. 

● Dit soort processen krijgen in de meeste Nederlandse uiterwaarden nauwelijks 

meer speelruimte. Hierin zit een belangrijke waarde van de Gamerensche 

Waarden. 

 

1.3.2 Kwel  

Kwel speelt geen rol van betekenis in het gebied. 

 

1.3.3 Begrazing 

Nadat delen van het gebied in de beginperiode sterk overbegraasd werden, zijn 

de aantallen sinds begin jaren '00 tot lagere proporties teruggebracht.  

Recentelijk zijn dichtheden echter weer opgeschroefd (tot meer dan 2 dieren 

per ha). Voor de ecologische ontwikkeling van het gebied is van belang dat deze 

dichtheden weer naar beneden bijgesteld worden (zie ook verderop).  

Als hoogwatervrije plaatsen voor de grazers georganiseerd kunnen worden kan 

jaarrondbegrazing geïntroduceerd worden. Dichtheden kunnen dan verder naar 

beneden, maar begrazing speelt wel het hele jaar door een rol in het gebied en 

is daardoor effectiever voor meer structuurvariatie en het aanpakken van ruigte 

of bos. 

 

Procesbarometer 

proces  ruimte voor processen  

 

Hydromorfodynamiek  

Kwel   

Natuurlijke begrazing   
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1.4 Conclusies 

 

1.4.1 Natuurwaarden  

De stromende nevengeul van Gameren is ecologisch een 

groot succes. Onder water zien we 

levensgemeenschappen terugkeren die kenmerkend zijn 

voor het Waalsysteem als natuurlijke zandrivier, maar 

waarvoor de vaargeul ongeschikt is geworden. Dit uit 

zich vooral in de macrofauna, die zowel in dichtheden als 

biodiversiteit zeer goed scoort ten opzichte van de 

Waalkribben. Daarnaast blijken de geulen ook voor 

vissen goed te scoren, met rheofiele soorten als Winde 

en Barbeel (opgroei). Libellen van stromend water als 

Rivierrombout en Beekrombout worden niet alleen op 

het land aangetroffen, maar bevinden zich ook als larve 

in de geulen. Voor wat betreft de waterplanten is de 

ontwikkeling in de geulen nog beperkt, hoewel zich 

recent de eerste velden met Aarvederkruid in de 

stromende delen hebben gevestigd. Net als de levende 

natuur ontwikkeld ook de morfologie zich zeer 

gevarieerd, met zandwaaiers, onderwaterbanken en 

eroderende steilwanden.  

Brede ereprijs is nieuw in de Gamerensche Waarden 

(foto Bart Peters). 

Aanzandingen in de oostelijke geuldelen van Gameren tijdens het laagwater van 2003. Inmiddels zijn delen van de 

aanzandingen alweer met zachthoutooibosstruweel begroeid (foto Bert Boekhoven / Rijkswaterstaat). 
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Historisch stonden stroomdalplanten op de zomerkade in het gebied. Soorten 

als Kamgras, Echte Karwij, Kattendoorn en Goudhaver hebben hier vermoedelijk 

altijd gestaan, maar breiden deels uit. Van Grote centaurie en 

Karwijvarkenskervel is dit minder duidelijk. Volledig nieuw sinds 2009 zijn Kleine 

ruit en Veldsalie op de zomerkade. De laatste paar jaar zien we ook bijzondere 

stroomdalsoorten nieuw vestigen op de oeverwaleilanden. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om Wilde marjolein, Knolribzaad, Vijfdelig kaasjeskruid, Graskers 

en Brede ereprijs.  

Door het terugbrengen van dynamische hoogwaterprocessen via de herinrichting 

zijn de Gamerensche Waarden van groot belang geworden voor pioniervogels als 

Oeverloper, Oeverzwaluw en Klein plevier. Ook profiteren in beperkte mate 

soorten van ooibos en struweelgrasland. Soorten van rustig water en 

graslanden, zoals Slobeend en Veldleeuwerik, zijn juist achteruitgegaan.  

De soortenrijkdom onder de dagvlinders is vrij beperkt, maar zoomsoorten zijn 

goed vertegenwoordigd. Op de zomerkade zit een kleine populatie van Gouden 

sprinkhaan. 

 

1.4.2 Aanbevelingen en ideeën 

 

Begrazingsdichtheden 

Aanbevolen wordt om de begrazingsdichtheden van Gameren niet te hoog te 

laten oplopen. In 2010 was sprake van wat overbegrazing (75 stuks jongvee en 

kalveren; 20 pony's); in 2011 zag het vegetatiebeeld er echter al weer goed uit. 

Gelet op het areaal aan begraasbaar oppervlak (ca. 35 ha) zou in de 

Gamerensche Waarden ca. 15-20 dieren jaarrond kunnen lopen en 20-25 dieren 

op seizoensbasis. 

 

Begrazing en doorstroomcapaciteit 

Door de beheerder is aangegeven dat met hoge dichtheden ook ingespeeld 

wordt op de wens vanuit Rijkswaterstaat (project stroomlijn) om het areaal bos 

terug te dringen. Het is echter belangrijk te beseffen dat eenmaal gevestigd 

ooibos niet goed met hogere begrazingsdichtheden bestreden kan worden 

(zeker niet met alleen zomerbeweiding). Overbegrazing kan dus leiden tot 

negatieve effecten op de ecologie van het gebied, zonder wezenlijke effecten op 

het areaal ooibos. Mocht men toch ooibos willen terugdringen heeft het 

ecologisch gezien sterk de voorkeur om actief delen van het bos weg te kappen.  

Daarnaast is het belangrijk in het oog te houden dat uitgerekend bij Gameren op 

dit vlak geen acuut probleem te verwachten is. De aanleg van de geulen heeft 

sinds 1998 voor relatief veel extra overruimte gezorgd die deels kan gebruikt 

voor de vegetatieontwikkeling (zie hierna onder "Project Stroomlijn"). Er lag in 

1996-1999 geen rivierkundige taakstelling op het inrichtingsproject (het ging om 

klei voor de dijkverzwaring) en sinds het referentiejaar van 1995 is er dus meer 

doorstroomcapaciteit gerealiseerd.  

 

Jaarrondbegrazing 

Daarnaast zou gewerkt moeten worden aan hoogwateropvang voor grazers, 

zodat jaarrondbegrazing kan worden geïntroduceerd in plaats van enkel 

begrazing in het groeiseizoen. Bij Gameren liggen op dat vlak goede kansen 

doordat een nieuw hoogwatervrij terrein achter de nieuwe winterdijk dijk is 

ontstaan na het verleggen van de winterdijk in 1995 (perceel tussen de twee 

dijken in). 
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Omgang met morfologische processen 

Rond de nevengeulen van Gameren spelen waardevolle morfologische 

processen, zowel onder als boven water. Nevengeulen krijgen steeds 

gevarieerdere onderwaterbanken en stroomgeulen versmallen door 

sedimentatie van zand. De kleine oostgeul is volledig verzand, waardoor een 

waardevol zandlandschap met restgeul is ontstaan, dat interessant is voor 

zandpioniers. Aan de westzijde van de kleine westgeul heeft zich een lange 

erosiewand met Oeverzwaluwen gevormd; te verwachten is dat de kade rond 

deze westgeul en de grote nevengeulen op termijn door zal breken. Het is van 

belang dat deze processen doorgang kunnen blijven vinden. Het project 

Gameren kent een zekere overruimte voor het toelaten van 

aanzandingsprocessen, dat ook hiervoor geclaimd kan worden.  

 

De kleine westgeul met op de voorgrond de zomerkade met oud rasterwerk. Aan de 

binnenbocht van deze geul is in de beginjaren ooibos gaan groeien, mede omdat het 

oeverwaleiland niet begraasd werd. Inmiddels valt de geul door spontane aanzanding 

tijdens zeer lage waterstanden bijna droog en kunnen de grazers ook het eiland bereiken 

(foto Gijs Kurstjens). 

 

Project Stroomlijn 

In het kader van project Stroomlijn zal de komende jaren verspreid in het 

rivierengebied vegetatie teruggezet worden. Dit om de hydraulische ruwheid 

van uiterwaarden niet te ver te laten oplopen. De Gamerensche Waarden is als 

één van de negen pilotgebieden geselecteerd waar Staatsbosbeheer en de 

Projectdirectie Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat ervaring willen opdoen 

met Stroomlijningrepen in natuurgebieden. Hierbij wordt gekeken of ingrepen 
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op een dusdanige manier kunnen worden uitgevoerd dat de natuur er voordeel 

van kan hebben of er in ieder geval geen belangrijke nadelen van ondervindt.  

Voor Gameren is in deze exercitie grote terughoudendheid met 

rooiwerkzaamheden voorgesteld (Peters & Rademakers, 2011). Het graven van 

de nevengeulen en verwijderen van de steenfabrieksgebouwen in 1996-1999 

heeft voor vrij veel extra hydraulische overruimte gezorgd. Ondanks dat een 

deel van deze overruimte in 2003, in het kader van een gezamenlijke Wbr-

vergunning voor de gebieden Gameren, Breemwaard en Passewaaij, gelabeld is 

aan de compensatie van de dijkaanpassing bij Haaften en de begroeiing in de 

Passewaaij bleef er nog steeds MHW-ruimte over voor vegetatieontwikkeling in 

het gebied zelf. Opstuwing door vegetatie is in de Gamerensche Waarden 

vooralsnog beperkt (greenspotkaarten RWS).  

In het stroomlijnontwerp wordt vooral voor de grote nevengeul grote waarde 

gehecht aan het beeld van een beboste nevengeul met beboste eilanden; dit 

beeld zal zoveel behouden blijven. Het bos langs de grote nevengeul staat 

daarnaast goeddeels in de lengterichting van de stroombanen waardoor het 

relatief weinig opstuwing veroorzaakt. Daarnaast is het kappen van ooibos 

direct langs de geulen niet erg duurzaam; het is de natuurlijke standplaats van 

zachthoutooibos en het wilgenbos zou op de slikoevers binnen enkele jaren 

weer terugkeren, maar dan in een jongere, hydraulisch ruwere vorm.  

Wel wordt in het stroomlijnplan voorgesteld het ooibos aan de relatief steile 

binnenrand van het westelijke oeverwaleiland te verwijderen. Het idee is dat 

hierdoor meer zandafzetting op de oeverwal kan plaatsvinden, wat gunstig is 

voor stroomdalplanten en de insectenfauna. Daarnaast wordt voorgesteld 

enkele kleine eenheden ooibos op wat minder logische locaties te verwijderen 

(Peters & Rademakers, 2011). 

 

Schaaluitbreiding  

Door verwerving van enkele relatief kleine percelen kan het gebied beter 

verbonden worden met de gronden van Breemwaard en de gronden richting 

Zaltbommel. Hierdoor kan het gebied sterk aan schaal winnen en als eenheid 

met de Breemwaard beheerd worden. 

 

Overige 

Er staan vooral op de zomerkade nog vervallen rasters die verwijderd kunnen 

worden. 
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