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Peters, B., G. Kurstjens, B. Beekers & D. van Mourik  

8. LOEVESTEIN  

 

 

Riviertraject:   Waal, Afgedamde Maas  

Provincie:   Gelderland    

Gemeente:    Zaltbommel   

Dorp:     Brakel   

Start natuurontwikkeling:  2000 

Eigendom, beheer:  Staatsbosbeheer (Gandelwaard, gronden rond Slot), Firma 

Wienenberger (kleiputten), Free (kuddebeheer) 

Oppervlakte:  225 ha (incl. akkers en water)  

Toegankelijkheid:  Vrij toegankelijk  

 

Voor 

natuurontwikkeling 

Na natuurontwikkeling  Soortgroep 

Aantal 

(bijzondere) 

soorten  

waarvan 

op Rode 

Lijst 

Aantal 

(bijzondere) 

soorten 

Waarvan op 

Rode Lijst  

Beoordeling ontwikkeling  

 

Flora ? ? 39 9 
 

Broedvogels 23 4 ? ? ? (geen recente complete inventarisatie) 

Dagvlinders * ? ? 19 2 ? (onvoldoende historische data) 

Libellen *  15-20 1-2 27 4 
 

Sprinkhanen* 6? 0 10 1 
? 

Amfibieën* ? ? 6 2 ? (onvoldoende historische data beschikbaar) 

* = alle soorten) 
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1.1 Gebiedsbeschrijving 

 

Het natuurgebied "Loevestein" is een verzameling oude kleiputten, graslanden, 

ruigtes en oeverwallen in de uiterwaarden rond het bekende slot Loevestein 

(14
e
 eeuw). Het gebied ligt op de plaats waar vroeger de Maas zijn monding in 

de Waal had. Tot de aanleg van de Bergsche Maas en de afdamming van de 

Andelsche Maas (Afgedamde Maas) in 1888-1904 was de Waal rond Loevestein 

gevoelig voor grootschalige aanzandingen en wateroverlast. Weliswaar was 

sinds 1874 de afvoercapaciteit van de Waal door de aanleg van de Nieuwe 

Merwede westelijk sterk verbeterd, maar de Waal kon tijdens hoogwater bij 

Heerewaarden nog steeds overlopen in de Maas. Vervolgens kwamen de 

stromen van Maas en Waal bij Loevestein weer samen, waardoor bij bepaalde 

standen onvoorspelbare opstuwing, keerstromen en sedimentatie 

stroomopwaarts optraden. Naast grillige afvoerpatronen en lopende zandplaten 

had dit traject te kampen met springtijen en opstuwing vanuit zee. Er traden 

regelmatig dijkdoorbraken en overstromingen op.  

Op de historische kaart van Melchior Bolstra (figuur 2) is zichtbaar dat de 

Gandelwaard in 1755 nog als groot eiland in de Maas lag. De polder van 

Munnikenland waterde via een watermolen ten zuiden van slot Loevestein af op 

de nevengeul rond het eiland. De zandige oeverwal, die nu ten westen van het 

slot ligt, was toen niet meer dan een zandplaat van materiaal dat in de luwte 

Figuur 1 Overzicht van het onderzoekgebied met toponiemen. 
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Figuur 3 Rivierkaart van Loevestein uit 1838 (bron Rijkswaterstaat). 

Figuur 2 historische kaart van Melchior Bolstra uit 1755 

(Nationaal Archief). 

De monding van de Afgedamde Maas in de Waal bij Woudrichem 

(foto Bart Peters). 
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achter de ringdijk rond het kasteel 

sedimenteerde. Ook in de Waal 

lagen verschillende losse 

zandplaten, die bij latere 

waterstaatwerken zijn 

weggegraven of met de 

uiterwaarden verbonden zijn (let 

bijv. op de geprojecteerde 

verbindingskrib bij de ´zandwel´ in 

de Waal en de 

beschoeiingconstructies bij het 

kasteel in figuur 2). 

 

1.1.1 Gandelwaard 

Op de rivierkaart van 1838 (figuur 

3) is er veel veranderd met de 

situatie van 1755. De Gandelwaard 

is ontstaan doordat het grote 

eiland in de Maas met oevers 

rondom kasteel Loevestein 

verbonden is en de oude 

omloopgeul 

opgesedimenteerd/opgevuld is. 

Het restant van deze geul (Het 

Maasje) werd toen nog gebruikt als 

afwatering voor de zomerpolder 

Munnikenland en is aan beide 

Figuur 4 Situatie in de Loevensteinse Waarden voor de bouw van de nieuwe 

dijk rond Munnikenland in 1969 en daarna. De Munnikenlandse Wetering 

kreeg een nieuwe uitstroom meer bovenstrooms in de Afgedamde Maas. 

 

De oever van de afgedamde 

Maas, afgewerkt  met oude 

betonplaten en een zandige 

oever (foto Bart Peters). 
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zijden geflankeerd door een kade. De kade aan de noordzijde van de 

Gandelwaard zorgt ervoor dat het terrein nauwelijks meer meedoet aan de 

afvoer van het Maaswater. De oude Munnikenlandse watermolen ligt van de 

nieuwe polderkade af en lijkt zijn functie te hebben verloren, vermoedelijk 

omdat het afwateringsgemaal van de Brakelse Boezem deze rol had 

overgenomen. Bij de monding van de Maas is een nieuwe geleidedam gebouwd 

die nog onder de huidige oeverwal aanwezig moet zijn. Eind 19e eeuw is deze 

punt verder verstevigd en van kribben voorzien (Gijzenkrib). 

Rond 1900 bestaat het gebied grotendeels uit overstromende weilanden. Alleen 

langs enkele geulrelicten in de Gandelwaard groeide wat lijnvormig wilgenbos. 

Het gebied had in die tijd een veel natter karakter dan tegenwoordig, door de 

dagelijks inval van getijde. De getijdenslag na de bouw van de Haringvlietsluizen 

in 1970 af van ca. 1,5 m tot de huidige ca. 30 cm. Sinds de bouw van de 

Wilhelminasluis rond 1900 fluctueert de Afgedamde Maas bij Loevestein volledig 

mee met de stand van de Waal bij Woudrichem.  

 

Figuur 5 Hoogtekaart van het onderzoeksgebied rond Loevestein (bron AHN.nl). Zichtbaar is hoe grote delen van de 

buitenpolder van de Waarden van Loevestein lager liggen dan het gemiddeld rivierpeil op de Waal (0,80-1,10 m 

+NAP). Daar bovenop vindt ondermaling plaats waardoor een continue rivierkwelstroom in de richting van de 

buitenpolder optreedt. 
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1.1.2 buiten- en binnenpolders 

De huidige binnenpolder Munnikenland ten oosten van het onderzoeksgebied 

was tot 1969 nog een overstromende buitenpolder. De primaire waterkering 

werd gevormd door de Meidijk langs de Brakelse Boezem, meer naar het oosten. 

Pas in 1969 werd de huidige deltadijk door het Munnikenland aangelegd, waarna 

een groot deel van het gebied hoogwatervrij werd (figuur 4).  

Alleen het westelijke deel van de polder bleef een overstromende zomerpolder 

en vormt nu de Waarden van Loevestein. Sindsdien wordt de Munnikenlandse 

Afwatering hier niet meer via het Munnikenland en de Boezem van Brakel 

ontwaterd, maar is een nieuw uitlaatwerk op de Afgedamde Maas gemaakt aan 

de zuidoostzijde van de zomerpolder (figuur 4). Dit is een automatisch gemaal 

dat de waterstanden in de zomer op ca. 35 cm +NAP houdt (schommeling tussen 

30 en 40 cm +NAP) en in de winter op ca. 25 cm +NAP (schommeling tussen 20 

en 30 m +NAP) (pers. med. Henk van den Oever, Waterschap Rivierenland). Deze 

onderbemaling zorgt voor het aantrekken van rivierkwel vanuit met name de 

Waal naar de buitenpolder toe. 

Oude kleiputten in de Waarden van Loevestein nabij het kasteel (foto Bart Peters).  
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Op de hoogtekaart in figuur 5 is zichtbaar dat de buitenpolder van de Waarden 

van Loevestein lager ligt dan de gemiddelde waterstanden op de Waal. De 

gemiddelde waterstand op de Waal varieert hier met invloed van getijde tussen 

de 80 en 1,10 m +NAP, terwijl de buitenpolder op veel plaatsen beduidend lager 

ligt. Dit betekent dat het gebied zonder onderbemaling veel natter van karakter 

zou worden.  

De kleiputten lopen in de winter of het voorjaar veelal vol met regen-, 

rivierkwelwater of overstromingswater. Waar de waterstanden in de weteringen 

en sloten vervolgens na hoogwater weer snel zakken, blijven de kleiputten 

langer water vasthouden. Ze zijgen pas in de loop van het voorjaar uit naar de 

rivier en de onringende sloten en de waterstanden in de putten staan geruime 

tijd hoog.  

Sinds ca. 1950 wordt er klei gewonnen in het gebied, eerst in verschillende losse 

percelen aan de zuidzijde van het gebied. Hierdoor ontstonden zuidelijk van de 

Gandelwaard een groot aantal kleiputten. In minstens één grote put is ook nog 

zand gewonnen. Deze winningen hebben minimaal tot eind jaren '80 

plaatsgevonden. Inmiddels zijn de oevers van deze kleiputten sterk bebost.  

Sinds de jaren '90 wordt ook meer noordelijk langs de verbindingsweg naar het 

kasteel Loevestein weer klei gewonnen door de firma Wienenberger. 

Wienenberger heeft hierbij samenwerking gezocht met het Wereld Natuur Fonds 

en Staatsbosbeheer en bezit ook nu nog grote delen van het natuurgebied. In de 

nabije toekomst zijn grote veranderingen in het gebied voorzien, waarbij onder 

meer de nevengeul in de Gandelwaard hersteld wordt en de Polder 

Munnikenland weer mag overstromen. Waterschap Rivierenland en Dienst 

Slot Loevestein met op de achtergrond de Gandelwaard en de Afgedamde Maas in 2003 (foto Bert Boekhoven / 

Rijkswaterstaat). 
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Landelijk Gebied zijn in het kader van Ruimte voor de Rivier trekkers van dit 

project. 

 

1.2 Inrichting  

 

• Sinds 2000 is het natuurgebied in fasen uitgebreid met de oeverwal langs de 

Waal, de kleiputten van Wienenberger en meer recent nog de kribvakken 

tussen het kasteel en de Bloemplaat. 

• In het recente verleden hebben enkele reliëfvolgende kleiwinningen ten 

oosten van slot Loevestein plaatsgevonden, die ook nu nog doorgaan.  

 

1.3 Beheer 

 

• In de jaren '90 liep er in het toenmalige deel van Staatsbosbeheer (grazige 

delen Gandelwaard en klein stukje van de oeverwal) huisvee van een lokale 

veehouder.  

 

De oeverwal langs de Waal met zandafzettingen en erosie (foto Bart Peters) 
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• In 2000 is gestart met extensieve jaarrondbegrazing in een steeds groter deel 

van het gebied. Het gebied wordt momenteel beheerd door Staatsbosbeheer 

met grazers van Stichting Free in samenwerking met Wienenberger en 

Wereldnatuurfonds. 

• Er ligt nog een hooilandenclave in het noordelijk deel van de Gandelwaard. 

Daarnaast is er nog een particulier graslandperceel nabij de pont naar 

Woudrichem.  

• Actieve ontwatering van de buitenpolder via een automatisch gemaaltje 

 

1.4 Resultaten 

  

1.4.1 Flora  

 

Situatie voor natuurontwikkeling (tot 2000) 

Er is opvallend weinig bekend over de flora van het gebied uit het wat langere 

verleden. Cohen Stuart heeft in 1958 een opname op de oeverwal langs de Waal 

gemaakt, maar de data daarvan zijn niet terug te vinden in zijn oude 

terreinschriften. Van der Voo (1955) beschrijft de vegetatie en flora van Het 

Maasje ten noorden van de Gandelwaard in 1955. In die tijd was het Maasje nog 

veel natter door dagelijkse inval van getijdenwater. De oevers kende plaatselijk 

vele meters brede rietkragen. In de moerasvegetatie kwamen soorten als 

Beemdooievaarsbek breidt steeds verder uit aan de noordzijde van het fietspad tussen pont en kasteel (foto Bart 

Peters). 
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Tabel 1 Het voorkomen van bijzondere plantensoorten in de 

Waarden van Loevestein in verschillende perioden. 

Naam 1955-1969 1981-1984 1992-1996 2009 

Aardbeiklaver   ? x 

Beemdooievaarsbek     x 

Bermooievaarsbek    x  

Bittere veldkers   x x 

Bont kroonkruid    x 

Borstelkrans (RL)    x 

Bosbies    x 

Brede ereprijs (RL)    x 

Cipreswolfsmelk  x?   

Echt duizendguldenkruid     x 

Engelse alant   x  x 

Geoorde zuring   ? x 

Gevlekte scheerling    x 

Gewone agrimonie (RL)    x 

Gewone dotterbloem x x x x 

Goudhaver (RL)  x x x 

Grote boterbloem    x 

Grote tijm (RL)  x?   

Hertsmunt    x 

Holpijp  x  x x 

IJle zegge    x 

IJzerhard  x   

Karwijvarkenskervel (RL)   x x 

Kattendoorn (RL)    x 

Knolribzaad  x  x 

Kweekdravik   x  

Lange ereprijs      x 

Maarts viooltje     x 

Mierik    x 

Moeraswolfsmelk (RL) x x x x 

Oranje springzaad    x 

Polei x    

Rapunzelklokje (RL)    x 

Rijstgras (RL)    x 

Ruige leeuwentand (RL) x x   

Ruige weegbree (RL)  x   

Schijnraket     x 

Sikkelklaver   x x 

Slijkgroen   x x 

Smalle aster   ? x 

Springzaadveldkers    x 

Veldgerst  x x x 

Veldsalie (RL)  x   

Watergentiaan   x  

Wede    x 

Wit vetkruid   x x 

Zacht vetkruid   x x 

Zomerfijnstraal    x 

Totaal ? ? ? 39 

 

Moeraswolfsmelk (vrij veel), Dotterbloem, Holpijp, Moeraswalstro en 

Moeraskruiskruid voor. Op de noordelijke kade rond het Maasje vindt hij nog 

Ruige leeuwentand. Het huidige wilgenbos in de monding van Het Maasje wordt 

nog beschreven als een griend op een "slikplaat", die vermoedelijk ook dagelijks 

overstroomd. Ook hierin kwam regelmatig Moeraswolfsmelk voor. De oevers van 

Het Maasjes werden in die tijd intensief begraasd en vertrapt door vee. 

 

Jaren '80 

In de periode 1981 tot en met 1984 is door de Provincie Gelderland een serie 

opnamen in het gebied gelegd. Dit levert zeker geen compleet beeld van de flora 

op, maar toont wel een aantal kenmerkende soorten die voorkwamen (zie tabel 

1). Bijzonder was dat er in 1981 nog enkele 

exemplaren van Veldsalie op de oeverwal 

langs de Waal stonden, naast soorten als 

Engelse alant, Goudhaver, IJzerhard, 

Geoorde zuring, Geel walstro, Echte 

kruisdistel, Kleine bevernel, 

Knolboterbloem en Zeepkruid. Nooren & 

Giessen (1994) geven aan dat op een 

vegetatiekaart van Vreede (1984) nog Tijm 

spec. (vermoedelijk Grote tijm) en 

Cipreswolfsmelk staan ingetekend op de 

oeverwal, maar deze informatie kon niet 

teruggevonden worden op de 

vegetatiekaarten van Vreede zelf. 

Opvallend is dat Sikkelklaver en 

Kattendoorn niet genoemd worden in deze 

periode voor de oeverwal (Sikkelklaver 

stond wel al in de Gandelwaard). Ergens op 

de kade net ten oosten van slot Loevestein 

stonden nog Ruige leeuwentand, Ruige 

weegbree en Goudhaver. In de opgezande 

kribvakken stond op de oever van de Waal 

Knolribzaad (lokaal frequent). 

Moerassoorten als Moeraswolfsmelk en 

Dotterbloem kwamen voor langs het 

Maasje en in het ooibos bij de uitstroom. 

Van de kleiputten worden soorten als 

Pijlkruid, Grote egelskop, Grote 

waterranonkel, Kleine watereppe, 

Beekpunge en Moeraswalstro genoemd 

 

Periode 1992-1996 

In de periode 1992 tot en met 1996 zijn 

door o.a. Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat 

en de Provincie veel opnamen in het gebied 

gemaakt. Door het werken met opnamen 

komt daar echter geen compleet beeld van 

de soortensamenstelling uit. In 1992 heeft 

Staatsbosbeheer een vegetatiekartering 

laten uitvoeren van haar toenmalige 

eigendommen (de kleiputten en een groot 
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deel van de oeverwal ontbraken daarin), waarbij ook een beperkte lijst van 

soorten is ingetekend (Nooren & Giesen, 1994). 

Voor 1992 wordt de vondst van Knolbeemdgras voor de oeverwal opgegeven. Dit 

is een kenmerkend gras van droge grind en zandafzettingen langs rivieren. De 

soort is daarna echter nooit meer gevonden. Opvallend zijn de grote aantallen 

van Echte karwij die zij vinden in de Gandelwaard en de Slotwaard. Omdat de 

soort recentelijk helemaal niet is gevonden, is er waarschijnlijk sprake van 

verwarring met Karwijvarkenskervel. Op de noordelijke Maasoever van de 

Gandelwaard werd Aardaker gevonden. Nooren en Giesen (1994) beschrijven 

voor de natte oever en moerasgronden aan de zuidoostzijde van het kasteel 

(rond kleiputten) en in sloten een rijke begroeiing met onder meer Gewone 

dotterbloem, Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem, Moeraswolfsmelk, 

Moeraskruiskruid en Holpijp. De graslanden van de Slotwaard werden in die tijd 

nog vooral gehooid. 

In 1993 worden ook Watergentiaan en Grote ratelaar opgegeven langs enkele 

meer zuidelijk gelegen kleiputten. Watergentiaan is recentelijk niet meer 

teruggevonden, mogelijk door bebossing van voorheen open oevers. Grote 

ratelaar staat nu niet ver van deze standplaats, langs een sloot. 

Op de oeverwal van de Gandelwaard groeide Sikkelklaver. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de situatie voor natuurontwikkeling 

beperkt soortenrijk was en dat veel natuurwaarden vermoedelijk al voor 1990 

verdwenen waren. Bijzondere soorten van moeras en kwelwateren stonden 

echter nog steeds vrij veelvuldig ten zuidoosten van het slot. Daarnaast kwamen 

lokaal bijzondere graslandsoorten in de toenmalige SBB-percelen (de huidige 

veldgerstgraslandjes). Bijzondere stroomdalflora van oeverwallen en kaden is 

Veldgerst komt veelvuldig voor in de weilanden tussen de oeverwal en de Gandelwaard (foto Bart Peters). 
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grotendeels voor 1990 verdwenen door intensief landbouwkundig gebruik.     

 

Periode 2004-2009 (sinds start natuurontwikkeling) 

Tijdens de inventarisatie vanuit Rijn in Beeld in 2009 zijn verschillende nieuwe 

soorten in het gebied aangetroffen. De oeverwal langs de Waal is nog steeds 

relatief soortenarm. Meer algemene stroomdalplanten als Geoorde zuring, 

Goudhaver en Echte kruisdistel komen volop voor, maar echte zeldzaamheden 

ontbreken. Bijzonder zijn echter de vestiging van Borstelkrans en Brede ereprijs 

(beide nog slechts 1 exemplaar). Kattendoorn en Sikkelklaver hebben zich vrij 

recent met enkele exemplaren op de westpunt gevestigd. Hier (en dan vooral in 

het verruigde, onbegraasde weitje) staat ook vrij veel Knolribzaad. Hier stonden 

ook enkele exemplaren van Gevlekte scheerling als nieuwkomer.  

Bijzonder is de populatie Beemdooievaarsbek langs het fietspad op de oeverwal. 

Bermooievaarsbek werd niet teruggevonden. Bont kroonkruid staat vooralsnog 

alleen op een ruig, steil talud ten noorden van het kasteel. Er werd één 

exemplaar van 

Rapunzelklokje 

gevonden op een 

overzande 

kribaanhechting ten 

oosten van het kasteel 

en op een vergelijkbare 

plek twee kribvakken 

stroomopwaarts stond 

Echt 

duizendguldenkruid. 

De meer kleiige 

weilanden achter de 

oeverwal zijn dicht 

begroeid met 

Veldgerst. Daarnaast 

werd hier Lange 

ereprijs aangetroffen 

(voor het eerst 

gevonden in 2001). Van 

de oude 

graslandvegetatie op 

de oude kades rond 

Het Maasje lijkt  

weinig soortenrijkdom 

meer over (ten 

opzichte van 50 jaar geleden). Meer zuidelijk op de oude met steenzetting 

beklede oever van de Waarden staan soorten als Zacht vetkruid, Wit vetkruid en 

Goudhaver. 

De plassen en natte oevers oostelijk van de kasteelgracht (Slotwaard) zijn nog 

steeds bijzonder voor allerhande moeras- en kwelsoorten. Hier staan veelvuldig 

Moeraswolfsmelk en Gewone dotterbloem. Opvallend is dat in 2009 geen Grote 

ratelaar ten zuidoosten van het kasteel gevonden. Mogelijk is deze soort 

achteruit gegaan door de verandering in beheer van hooien naar begrazing.

De monding van de Afgedamde Maas in de Waal met zandige oevers, tegenover Woudrichem 

(foto Bart Peters). 
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Figuur 6a Voorkomen van bijzondere plantensoorten in 2009. A. Droog-graslandsoorten en B. soorten van 

overstromingsgrasland. 
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Figuur 6b Voorkomen van bijzondere plantensoorten in 2009. A. Soorten van moeras en B. soorten van ruigtes en 

ooibos. 
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Ook langs de afwateringen en sloten in het gebied (onder meer het Oude Maasje 

en de Munnikenlandse afwatering) staan lokaal Gewone dotterbloem en 

Moeraswolfsmelk, maar ook kwelindicatoren als Holpijp en Bittere veldkers. 

Deze soorten profiteren van de lage ligging binnenkaads in de buitenpolder en 

de daardoor aanwezige rivierkwel. Opvallend is dat zich inmiddels populaties 

van Bittere veldkers en Oranje springzaad in het ooibos aan de uitstroom van 

het Maasje hebben gevestigd. Ook Springzaadveldkers komt lokaal met vrij grote 

aantallen in de bosranden voor. Daarnaast heeft langs een deel van de 

Munnikenlandse afwatering Rijstgras zich sterk uitgebreid. Ook groeit massaal 

Waterdrieblad in een kwelrijke kleiput maar deze soort is hier enige tijd geleden 

kunstmatig geïntroduceerd. Op grazige delen van de slootoevers en op de 

zuidelijke oevers langs de Afgedamde Maas stond veel Aardbeiklaver, die 

voorheen niet uit het gebied gemeld werd. 

Zowel het begraasde als gehooide deel van de Gandelwaard is nog zeer 

soortenarm. Lokaal komt wat Karwijvarkenskervel voor. Op de zandige oever van 

de Gandelwaard staan lokaal echter vrij veel Zacht vetkruid, Goudhaver en 

Sikkelklaver. Vergeleken met de stippenkaartjes van Nooren en Giessen (1994) 

lijken deze soorten zich wat uitgebreid te hebben.  

Op rabatten in het kleiputtengebied werd in 2009 voor het eerst Gewone 

agrimonie aangetroffen, vermoedelijk via grazers in het gebied aangevoerd.  

Rijke bosflora heeft zich nog niet kunnen ontwikkelen. Noemenswaardig is 

echter de vrij grote populatie van Gewoon sneeuwklokje in het 

elzen/wilgenbosje net ten zuiden van de uitstroom van de Munnikenlandsche 

Wetering, langs de Afgedamde Maas. De soort staat hier in een bed van 

Speenkruid en andere algemene bossoorten. 

 

 

Gewone Dotterbloem in een volgelopen rivierkwelmoerasje aan de zuidoostzijde van de Waarden van Loevestein (tegen deltadijk) en 

Moeraswolfsmelk in de Slotwaard (foto's Bart Peters, Gijs Kurstjens). 
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1.4.2 Broedvogels 

 

Situatie voor natuurontwikkeling (tot 1990) 

 

De periode 1968-1973  

Van de periode voor 1990 zijn broedvogelgegevens bekend van Loevestein uit 

1968 en 1973 (Van den Bergh e.a., 1979). In een artikel van Van Straaten (1969), 

wordt de situatie van 1968 beschreven, net voor de afsluiting van het 

Haringvliet (en het verdwijnen van de getijdenwerking). Ook was in die periode 

de polder van Munnikenland nog niet hoogwatervrij. Van Straaten beschrijft de 

broedvogelfauna van het hele Munnikenland (incl. Brakelse Benedenwaarden, 

de polder en de Boezem van Brakel). Het is daarmee niet altijd herleidbaar waar 

de genoemde soorten exact voorkwamen. 

Opvallend was dat soorten van rietland het nog goed deden. Dit had alles te 

maken met de grote getijdenslag die nog in het gebied werkzaam was en die 

voor grotere arealen rietland zorgde. Dit vertaalde zich ook in de 

broedvogelfauna.  

Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het gegeven dat er in 1968 nog 2-3 paar 

Roerdomp en een onbekend aantal Grote karekieten in de kleiputten rond 

Loevestein zaten (Van Straaten, 1969). Daarnaast was het gebied rijk aan 

soorten als Zomertaling en Slobeend en kwam sporadisch Sprinkhaanzanger (2 

territoria) voor. Soorten als Kleine karekiet, Bosrietzanger en Rietgors waren 

(vrij) algemeen. 

Van de weidevogels bereikte de Grutto nog redelijk hoge aantallen: 19-24 in het 

Munnikenland als geheel, waarvan ongeveer de helft in de buitenkaadse 

Sneeuwklokje in een elzen-wilgenbosje langs de 

Afgedamde Maas (foto Bart Peters). 

De Gandelwaard (rechts) vanaf een oude Munnikenlandse kade in de 

steenzetting (foto Bart Peters). 
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uiterwaarden. Tureluur kende buitenkaads 4-5 broedpaar. Ook kwam in 1969 

Gele kwikstaart talrijk voor: 100-120 in heel Munnikenland. 

Rond het Slot Loevestein kwamen in 1969 Holenduif (4-6 paar), Gekraagde 

roodstaart en Matkop (enkele) voor. In de hoge bomen rond het kasteel zaten 

Groene specht (1) en Grote bonte specht (3). Nabij de Gandelwaard zat ook een 

broedkolonie van Oeverzwaluw, hoewel de precieze locatie in 1968 niet kon 

worden vastgesteld. Tot na de oorlog, mogelijk tot in de vijftiger jaren, broedde 

Blauwe Reiger met een enkele paren bij Slot Loevestein, maar in 1969 waren 

deze reeds verdwenen.  

Munnikenland als geheel was rond 1968 een bolwerk voor Kwartelkoning. In het 

hele gebied werden in 1968 20 territoria vastgesteld, terwijl er in 1967 zelfs 

sprake zou zijn geweest van 100! territoria (Van Straaten, 1969). Mogelijk 

speelde het toenmalige landgebruik in de polder hierbij een belangrijke rol 

(meer hooilanden?). 

In 1973 waren in het totale Munnikenland nog steeds moerasvogels aanwezig 

waaronder Roerdomp (4), Bruine kiekendief (1), Waterral (5), Watersnip (5), 

Grote karekiet (4) en Blauwborst (2). Kwartelkoning werd niet meer 

aangetroffen.   

 

De periode 1992-2000 

In 1992 is het gebied door Rob Vogel vanuit SOVON 

geïnventariseerd (archief SBB). Vervolgens is het gebied in 

1995 opnieuw bezocht. Bij die inventarisatie lag de nadruk 

echter op de weidevogels, waardoor slechts beperkt heel 

vroege bezoeken zijn afgelegd (Van Heiningen, 1995). In 

tabel 2 is het voorkomen van broedvogels in de beide jaren 

weergegeven. Door methodische verschillen zijn de getallen 

mogelijkerwijs niet helemaal goed vergelijkbaar, maar er 

volgen in grote lijnen wel enkele trends uit. 

Opvallend is dat al in 1992 alle zeldzame rietsoorten 

(Roerdomp, Grote karekiet, Watersnip) verdwenen waren. 

Naast landelijke negatieve trends hadden deze soorten als 

eerste te lijden van het terugtredend areaal aan rietland, 

door het verdwijnen van getijdenwerking en het begroeien 

van terreindelen (o.a. kleiputten) met wilgen.  

Minder kritische riet- en moerassoorten zoals 

Sprinkhaanzanger, Kleine karekiet, Blauwborst en Rietgors 

deden het aanvankelijk nog goed. Waterral, Buidelmees en 

Bruine kiekendief kwamen aanvankelijk ook nog voor.  

Soorten van natuurlijk grasland Veldleeuwerik, Gele 

kwikstaart en Graspieper zijn over de hele linie achteruit 

gegaan. Het intensieve beheer van de landbouwgronden is 

niet gunstig voor deze soorten. Tureluur en Grutto zijn al 

sinds het begin van de jaren '90 verdwenen.  

 

Sinds start natuurontwikkeling (2000-2010) 

In 2002 hebben Van Kleunen en Boon (2003) een 

inventarisatie uitgevoerd (zie tabel 2), maar toen is het 

kleiputtencomplex Waarden van Loevestein niet onderzocht 

(mede vandaar de lagere soortaantallen in tabel 2).  

Daarnaast is er in 2010 onderzoek gedaan naar bedreigde 

soorten broedvogels en soorten waarvan de nesten jaarrond 

Tabel 2 Overzicht van het territoria van 

bijzondere broedvogels in Loevestein in 1992, 

1995 en 2002 (bronnen: SBB/SOVON, zie tekst);  

+ = soort kwam voor maar aantal territoria 

onbekend. Vetgedrukt =soort van de Rode Lijst; 

* = kleiner onderzoeksgebied gehanteerd. 

soort 1992 1995 2002* 
Fuut 5 4 2 
Blauwe Reiger 3 5 4 
Grauwe Gans 1 - 3 
Nijlgans -  1 
Bergeend 2 2 - 
Krakeend - 1 - 
Zomertaling 1 - - 
Slobeend 2 2 - 
Kuifeend 3  - 
Buizerd -  1 
Bruine kiekendief - 1 - 
Torenvalk - ? 1 
Waterral 2 - - 
Scholekster 2 3 - 
Kievit 1 2 - 
Grutto 1 - - 
Tureluur 1 - - 
Holenduif 2 + - 
Tortelduif 1 + - 
Koekoek 3 + 1 
Ransuil 2 ? - 
IJsvogel - - 1 
Grote Bonte Specht 1 - 2 
Graspieper 1 2 - 
Gele kwikstaart 3 - - 
Nachtegaal 1 - 1 
Blauwborst 5 5 4 
Gekraagde Roodstaart - - 2 
Grote lijster - 2 - 
Sprinkhaanzanger 6 1 - 
Rietzanger  - - 1 
Kleine karekiet 22 15 ? 
Grasmus 12 3 14 
Matkop 1 + - 
Grauwe vliegenvanger - + - 
Buidelmees 2 - - 
Groenling 1 + - 
Putter 3 + - 
Kneu 5 2 - 
Rietgors 18 10 ? 
soorten totaal 30 23 14* 
soorten Rode Lijst 10 4 3* 
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beschermd zijn (Van Kessel e.a., 2010). Ook zijn vanaf 2006 nog diverse losse 

waarnemingen bekend van territoria van bijzondere soorten (waarneming.nl).   

Het steeds ouder wordende ooibos in het gebied is tegenwoordig in 

toenemende mate geschikt voor soorten als Groene specht (2), Havik (1), 

Nachtegaal (2), Koekoek (4), Gekraagde roodstaart (5) en Bosuil (1). Ook 

Boomvalk, Wielewaal en Zomertortel zijn in 2010 vastgesteld (elk 1 territorium). 

Vooral het bos en de oude grienden rond het kasteel en op de westpunt 

tegenover Woudrichem zijn in dit verband waardevol. In bepaalde jaren broedt 

ook IJsvogel rond de plassen en grachten (2 in 2010). Ook bevond zich in 2010 

een kleine kolonie oeverzwaluwen in een vrij eroderende oever tegen de 

oeverwal aan (30 nestholen). Blauwe reiger had 

ca. 5 nesten in 2009. 

Nieuwkomer in de laatste jaren is 

Roodborsttapuit, die ook elders in het 

rivierengebied weer terugkeert. De soort 

profiteert, samen met Sprinkhaanzanger. met 

name van de ruige vegetatie in de Gandelwaard. 

Rondom de jonge kleiputten waren in 2009 diverse 

zangposten van Blauwborst en Rietzanger. 

Noemenswaardig is het voorkomen van zowel 

Kleinst waterhoen als Porseleinhoen in de 

vochtige kwelmoeraszones nabij het kasteel in 

2006 (territoriale waarnemingen). Roepende 

Kwartels zijn in 2009 (2) en 2010 (1) gehoord in de 

Gandelwaard. In 2008  en 2009 is een territorium 

van de Kwartelkoning vastgesteld.  

Geconcludeerd kan worden dat ruigte- en 

ooibossoorten het goed doen in het natuurgebied. 

Rietland- en weidevogels zijn echter zo goed als 

verdwenen.   

 

1.4.3 Libellen  

 

Voor natuurontwikkeling (tot 2000) 

Historische data ontbreken in het databestand van EIS. Alleen van 1999 zijn 

waarnemingen bekend (gebaseerd op twee bezoeken in juni) van 8 soorten 

waaronder 8 exemplaren van de Rivierrombout langs de Waaloever. 

Ongetwijfeld kwamen er toen meer soorten voor en geschat wordt dat het 

totale aantal soorten voor de start van het natuurontwikkelingsproject ca.15-20 

bedraagt.    

 

Sinds natuurontwikkeling (2000-2009) 

Er zijn naast het onderzoek van 2009 ook betrekkelijk veel data bekend uit de 

jaren 2000-2008. Het beeld in de eerste periode is vastgesteld met 25-26 

soorten is tijdens het onderzoek in 2009 bevestigd (tabel 3). Loevestein blijkt 

een goed gebied voor soorten van laagdynamische uiterwaardwateren, 

Glassnijder, een soort van goed ontwikkelde laagdynamische 

strangen en plassen, doet het opvallend goed in Loevestein 

(foto Bart Peters). 
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Tabel 3. Libellen in Loevestein in de periode 2000-2008 en in 2009.  Aantalsindex: 

* = 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49, **** = 50-100 en ***** =>100.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2000-2008      2009 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella  ? **** 
Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes ** ** 
Blauwe glazenmaker  Aeshna cyanea *  
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum **** *** 
Bruine glazenmaker  Aeshna grandis ** ** 
Bruine korenbout (RL) Libellula fulva  ** 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum ** ? 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum *** *** 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa * * 
Glassnijder (RL) Brachytron pratense * *** 
Grote keizerlibel Anax imperator ** ** 
Grote roodoogjuffer Eryhtromma najas *** **** 
Houtpantserjuffer Lestes viridis *** ** 
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum **** ** 
Lantaarntje Ischnura elegans **** **** 
Paardenbijter Aeshna mixta *** *** 
Plasrombout Gomphus pulchellus *  
Platbuik Libellula depressa * ** 
Rivierrombout (RL) Gomphus flavipes ** ** 
Smaragdlibel Cordulia aenea * ** 
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum ** *** 
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum *** **** 
Viervlek  Libellula quadrimaculata * ** 
Vroege glazenmaker (RL) Aeshna isoceles ** ** 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  * 
Vuurlibel Crocothemis eryhraea ** * 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum  ** ** 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens  * * 
Totaal aantal soorten   25-26 24-25 

 

 

zoals Smaragdlibel, Vroege 

glazenmaker, Glassnijder en 

Bruine korenbout (figuur 7). 

Het voorkomen van deze 

soorten wordt vermoedelijk 

sterk gestimuleerd door het 

optreden van rivierkwel in de 

wateren. Opvallend in dit 

verband is dat de kritische 

Bruine korenbout alleen rond 

de plassen aan de zuidkant van 

het gebied werd gezien. De 

hier aanwezige populatie is 

overigens de eerste die langs 

het gehele traject van de Waal 

is aangetroffen (buiten de 

Gelderse Poort).  

Rond de wateren aan de 

zuidkant van slot Loevestein zit 

opvallend veel Blauwe 

breedscheenjuffer. Hoewel een 

soort van stromend, 

zuurstofrijk water, kan hij ook 

in stilstaande wateren 

voorkomen. Vermoedelijk is 

hier sprake van een goede 

waterkwaliteit onder invloed van rivierkwel. 

Figuur 7 Voorkomen van enkele 

indicatieve libellensoorten in 

Loevestein. 

 

Blauwe breedscheenjuffer rond de 

slotgrachten van Loevestein (foto Bart 

Peters). 
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Tabel 4. Dagvlinders van Loevestein gedurende drie  

tijdsperioden. Legenda: * = 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49 en 

**** = >50.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 

2007-

2008 

2009 

Argusvlinder Lasiommata megera * * 
Atalanta Vanessa atalanta ** ** 
Bont zandoogje Pararge aegeria *** ** 
Boomblauwtje Celastrina argiolus ? * 
Bruin blauwtje (RL) Plebeius agestis  ** 
Dagpauwoog Inachis io * ** 
Distelvlinder Vanessa cardui * **** 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album ** ** 
Groot dikkopje (RL) Ochlodes faunus   * 
Groot koolwitje Pieris brassicae ? ** 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus * ** 
Klein geaderd witje Pieris napi ? * 
Klein koolwitje Pieris rapae * *** 
Kleine vos Aglais urticae * *** 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas * ** 
Oranje luzernevlinder  Aphantopus hyperantus  ** 
Oranje zandoogje  Papilio machaon * ** 
Oranjetip Anthocharis cardamines * * 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola ? *** 
Totaal  12-16 19 

 

Daarnaast sluipen op de oeverwal van de Waal Rivierrombouten uit. Naast de 

waarnemingen van Rijn in Beeld in 2009 (figuur 7) vonden Van Kessel e.a. (2010) 

opnieuw grote aantallen op het traject Brakel Loevestein. 

Opvallend is het (nog) vrijwel ontbreken van klimaatsoorten. Naast al geruime 

tijd aanwezige Kleine roodoogjuffer is in 2006 voor het eerst Vuurlibel 

aangetroffen. Ook in 2009 is de soort gezien maar het gaat hierbij nog maar om 

enkele exemplaren.  

Rond de grote poelen aan de zuidkant van slot Loevestein zit opvallend veel 

Blauwe breedscheenjuffer. Hoewel een soort van stromend, zuurstofrijk water, 

kan hij ook in stilstaande wateren voorkomen. Vermoedelijk is er dan sprake van 

een goede waterkwaliteit onder invloed van rivierkwel. 

Daarnaast sluipen op de oeverwal van de Waal Rivierrombouten uit. Naast de 

waarnemingen van Rijn in Beeld in 2009 (figuur 7) vonden Van Kessel e.a. (2010) 

opnieuw grote aantallen op het traject Brakel Loevestein. 

De aanwezigheid van veel ondiepe, snelopwarmende wateren werkt ook de 

kansen van Vuurlibel in de hand. Er is duidelijk sprake van een lokale populatie 

in Loevestein.  

 

1.4.4 Dagvlinders  

 

Voor natuurontwikkeling (periode tot 2000) 

Er zijn geen systematisch verzamelde data vrij 

beschikbaar van dagvlinders uit de periode voor 

2000 (data van de Vlinderstichting was niet 

verkrijgbaar).  

 

Sinds natuurontwikkeling (periode 2000-2009)  

In 2007 en 2008 zijn gegevens verzameld door 

Dick van Mourik. In totaal zijn toen 12-16 

soorten gezien (tabel 4).  

In 2009 zijn 14 soorten dagvlinders aangetroffen 

tijdens het Rijn in Beeld onderzoek. Deze lijst is 

aangevuld met meldingen van waarneming.nl uit 

2009 en 2010. In totaal komt het aantal soorten 

voor 2009-2010 op 19 uit en daarmee scoort 

Loevestein qua soortenrijkdom matig. Er komt 

een behoorlijk aantal soorten graslandvlinders 

voor, maar het aantal exemplaren ligt vaak erg 

laag. Het meest talrijk is het 

Zwartsprietdikkopje. Van Bruin blauwtje zijn in 2009 maximaal 5 ex. gezien op 

de oeverwal ten westen van het kasteel. Opvallend is het ontbreken van Bruin 

zandoogje. Daarentegen worden de laatste jaren enkele Oranje zandoogjes 

gezien, een soort van zoomvegetaties die uit het gebied van de Getijdenmaas 

afkomstig is. Langs de Waal zijn geen populaties bekend. Van het Groot dikkopje 

is in 2009 één exemplaar gezien.   
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1.4.5 Sprinkhanen 

 

Voor natuurontwikkeling (tot 2000) 

Er zijn enkele data bekend (EIS-archief) uit de jaren 1994 en 1995 van vier 

algemene soorten maar dat beeld is daarmee niet geheel compleet. Minimaal 

zes soorten kwamen voor.  

 

Sinds natuurontwikkeling (2000-2009) 

Uit deze periode zijn data bekend uit meerdere jaren en bronnen (EIS-archief, 

waarneming.nl en Rijn in Beeldonderzoek). In totaal zijn 10 soorten gemeld 

waaronder Gouden sprinkhaan (eerste ex. in 2008, 2 in 2009). Ook 

Greppelsprinkhaan komt talrijk voor. In 2009 zijn zowel Gewoon doorntje als 

Zanddoorntje aangetroffen. Mogelijk zullen zich in de toekomst soorten als 

Kustsprinkhaan, Moerassprinkhaan en Zuidelijk spitskopje vestigen.  

 

1.4.6 Amfibieën  

Naast algemene soorten is de afgelopen jaren gericht onderzoek gedaan naar de 

verspreiding van bijzondere beschermde amfibieën. In 2010 zijn twee larven van 

de Kamsalamander gevonden in poeltjes van de Slotwaard. In kleiputten van de 

Waarden zijn twee ex. van de Poelkikker gevonden. Ook is er een Heikikker 

gevonden langs de rand van het gebied maar de voortplantingslocaties van deze 

soort liggen in de Brakelse Benedenwaarden en de Boezem van Brakel (Van 

Kessel e.a. 2010).  

 

1.4.7 Vissen 

Tijdens visonderzoek in 2007 en 2010 is in Loevestein, zowel plassen bij kasteel 

als in de kleiputten van de Waarden op veel locaties de aanwezigheid van 

Bittervoorn en Kleine modderkruiper vastgesteld (de Vries & van der Sluis, 2007; 

Van Kessel e.a. 2010).  

Dagvlinders Waal en Loevestein
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Figuur 8 Overzicht van het aantal dagvlinders in Loevestein uitgezet 

tegen de aantallen langs de hele Waal. Boven: een stippenkaart met 

waarnemingen van Bruin blauwtje en Groot dikkopje in 2009. 
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1.4.8 Zoogdieren 

Bij vleermuisonderzoek in 2010 zijn zes soorten aangetroffen waaronder 

Gewone grootoorvleermuis. Verder komt ook de Waterspitsmuis voor (Van 

Kessel e.a. 2010).   

In het voorjaar van 2009 zijn oude vraatsporen en een wissel met oud geurmerk 

van een Bever aangetroffen in een plas in de Waarden van Loevestein. Nadien 

zijn er geen sporen meer gevonden. In 2001 is er voor het eerst een Bever 

opgedoken aan de overzijde van Loevestein in oude kleiputten bij de 

Boven: Een fraaie erosieoever met een 

omgevallen wilg langs de oeverwal ten westen 

van Slot Loevestein. De rivier is hier ondiep en 

kent relatief weinig peilschommelingen 

waardoor waterplanten (Schedefonteinkruid) in 

het kribvak kunnen groeien (foto Bart Peters) 

 

Onder: Het afwateringsgemaal van de 

Munnikenlandsche Wetering in de Afgedamde 

Maas, aan de zuidzijde van het 

onderzoeksgebied (foto Bart Peters). 
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Wilhelminasluis bij Rijswijk (Niewold, 2004). Dit dier is 

vrijwel zeker afkomstig van de populatie in de Biesbosch. 

De aangetroffen sporen van Loevestein hebben 

waarschijnlijk betrekking op dit dier.  

 

1.4.9 Overige soortgroepen  

Sinds 2009 is het voorkomen van Blauwe oliekevers (Meloe 

violaceus) in de Gandelwaard langs de Afgedamde Maas en 

de Waarden van Loevestein bekend. In 2009 zijn 2 ex 

gezien en in 2010 5 (Dick van Mourik). De larven van deze 

kevers parasiteren op solitaire bijen. Voor zover bekend is 

dit de enige locatie in het gebied van de Rijntakken waar 

Oliekevers voorkomen. De verspreiding sluit aan op die van 

de Biesbosch en de Getijdenmaas (Koornwaard).  

 

1.5 Werking van natuurlijke processen 

 

1.5.1 Hydromorfologische processen 

Interessante morfodynamische processen vinden plaats rond de oeverwal. Hier 

vindt zowel zandafzetting plaats als oevererosie, waarbij waardevolle 

steilwanden en zelfs dood hout in de rivier ontstaan. Ook onder water in de 

kribvakken heeft zich een gevarieerde morfologie ontwikkelt. 

De oevers van de Gandelwaard kennen weinig rivierdynamiek, met name omdat 

dit traject niet meer stroomt en omdat op veel plaatsen grote betonplaten in de 

oever liggen. 

 

1.5.2 Begrazing 

Het grootste deel van het gebied wordt begraasd door sociale kuddes paarden 

en runderen. Dit verloopt goed bij Loevestein. De ruigtes in de Gandelwaard 

hangen vermoedelijk meer samen met de rijke bovengrond en historische 

bemesting dan met een te lage begrazingsdruk. 

 

1.5.3 Kwel  

Het proces van rivierkwel wordt gestimuleerd doordat in de buitenpolder van de 

Waarden een lager waterpeil wordt gecreëerd dan op de Waal. De 

Munnikenlandsche wetering wordt via een gemaal gehouden op een stand 

tussen de 20 en 40 cm +NAP gehouden en waardoor de grondwaterstand hier 

zo'n 40 tot 90 centimeter lager ligt dan de gemiddelde Waalstand. Dit levert 

lokaal specifieke kansen voor kwelnatuur opgeleverd, met een goede 

waterkwaliteit en kwelsoorten als Holpijp en Gewone dotterbloem. 

 

Procesbarometer 

proces  ruimte voor processen  

 

Hydromorfodynamiek 
 

Begrazing  
 

Kwel 
 

 

Blauwe oliekever in Loevestein (foto Dick van 

Mourik). 
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Zicht op natuurgebied Loevestein in 2007 met op de achtergrond de Gandelwaard en de 

Afgedamde Maas (foto Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst). 

 

1.6 Conclusies 

 

1.6.1 Natuurwaarden  

Het natuurgebied Loevestein ontwikkelt zich steeds beter. Duidelijk is dat 

bepaalde delen, met name de Gandelwaard, een verre van ideale 

uitgangssituatie voor natuur kennen. Het terrein is kleiig van karakter, mede 

door het niet stromende karakter van de Afgedamde Maas en de luwe ligging 

achter kaden en achter het kasteel. Bovendien lijkt het een vrij lange 

geschiedenis van bemesting te hebben gekend. Hierdoor is dit deel floristisch 

voorlopig weinig interessant en zonder inrichtingsmaatregelen ook maar beperkt 

kansrijk. 

De oeverwal behoort zeker nog niet tot de meest soortenrijke van Nederland, 

maar is ook pas relatief recent in natuurbeheer genomen. De laatste jaren 

hebben zich nieuwe soorten als Kattendoorn, Brede ereprijs, Borstelkrans, 

Knolribzaad en Beemdooievaarsbek gevestigd. Naarmate het gebied zich langer 

spontaan kan ontwikkelen en er meer spontane zandafzettingen zullen 

plaatsvinden mogen in de toekomst meer verrassingen verwacht worden. 

De overige graslanden zijn nog niet zeer soortenrijk. Wel is het aspect van 

Veldgerst opvallend en komen soorten als Karwijvarkenskervel, Aardbeiklaver en 

Lange ereprijs voor. 
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De ooibossen ontwikkelen zich qua structuur en soortenrijkdom steeds beter, 

vooral het ooibos bij de monding van de Afgedamde Maas. Bijzonder kenmerk 

van het gebied is de rivierkwel die uitkomt in allerhande sloten en kleiputten, 

door onderbemaling van het terrein. Dit heeft geleid tot bijzondere 

moerasvegetaties met soorten als Gewone dotterbloem, Holpijp, Bittere 

veldkers en Moeraswolfsmelk.  

Onder de broedvogels doen de soorten van ruigtes en ooibos het de laatste 

jaren goed. Vooral de bossen aan de westpunt en rond het kasteel zijn belangrijk 

voor o.a. Nachtegaal, Koekoek, Havik, Sperwer, Groene specht, Gekraagde 

roodstaart, Roodborsttapuit en Bosuil. Klassieke weidevogels als Grutto en 

Tureluur zijn al sinds begin jaren '90 (zo goed als) verdwenen en ook 

Veldleeuwerik en Gele kwikstaart zijn gedurende de jaren '90 sterk achteruit 

gegaan (die laatste lijkt de laatste jaren weer toe te nemen). Dit heeft niet 

alleen met veranderend beheer in het gebied te maken, maar zeker bij Grutto 

ook met het verdwijnen van populaties in een groter, omringend 

landbouwgebied. Loevestein is in bepaalde jaren nog steeds van belang voor 

zeldzaamheden als Porseleinhoen en Kwartelkoning. Ook komt in een 

erosieoever bij de oeverwal een populatie oeverzwaluwen voor. Helaas 

ontbreken van het gebied systematische inventarisaties uit de laatste 10 jaar; 

dit maakt het analyseren van recente trends niet goed mogelijk. 

Het gebied is rijk aan bijzondere en karakteristieke libellen van laagdynamische 

strangen zoals Glassnijder en Bruine korenbout, maar Rivierrombout en Blauwe 

breedscheenjuffer komen ook voor. Andere kenmerkende rivierdalsoorten zijn 

o.a. Bruin blauwtje, Gouden sprinkhaan, Poelkikker, Bever en Blauwe oliekever. 

 

1.6.2 Plannen en aanbevelingen 

 

Inrichtingsplan Munnikenland 

Momenteel wordt als onderdeel van "Ruimte voor de Rivier" gewerkt aan de 

uitvoering van een inrichtingsplan voor de Waarden van Loevestein (Planteijdt 

e.a., 2009). Het Waterschap Rivierenland is trekker van dit project, in 

samenwerking met DLG en andere partners. 

Er ligt inmiddels een definitief inrichtingsplan waarbij de deltadijk van 1969 

wordt verlaagd en het Munnikenland weer overstroombaar wordt. Daarnaast zal 

de Gandelwaard door het vrijgraven van de oude nevengeul weer een 

(periodiek) eiland worden (zie figuur 9). Voor het gebied zal de herinrichting 

grote gevolgen hebben. Er ontstaan grote kansen voor natuur (o.a. rietmoeras), 

vooral in de laagdynamische, natte overstomingsvlakte van de polder 

Munnikenland. Daarnaast ontstaan kansen voor natuur van zandige 

pionieroevers, ooibos en soorten van meer dynamische wateren in de 

Gandelwaard.  

 

Omgang met het rivierkwelsysteem 

Na het beëindigen van de landbouw en van de kleiwinning in het deelgebied de 

Waarden zal de actieve afwatering verdwijnen en daarmee de rivierkwelsituatie 

in de buitenpolder. Het waterpeil zal structureel hoger komen te liggen omdat in 

dit gebied samen met het aangrenzende Munnikenland hoogwater achter de 

zomerkade zal worden vastgehouden. Via uitzijging naar de rivier en door 

verdamping zal het peil in de loop van het zomerhalfjaar geleidelijk zakken. Er 

ontstaan ideale situaties voor laagdynamische natuur met o.a. rietmoeras, maar 

enkele kwelsoorten zullen waarschijnlijk verdwijnen. Mogelijk kan een deel van 

de soorten zich handhaven in de Slotwaard nabij Loevestein, zeker als daar 
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lokaal klei tot op het zand wordt weggegraven bij de herinrichting/het herstel 

van de historische grachten rondom dit fort.        

 

Aanbevelingen Inrichting 

• Zoveel mogelijk mee weggraven van de kleiige toplaag en bouwvoor van de 

Gandelwaard bij de aanleg van de nevengeul (starten op een zandplaat). De 

niet vermarktbare materialen kunnen worden geborgen in de zandplas bij de 

voormalige Munnikenhof (in het kleiputtengebied).  

• In het inrichtingsplan is opgenomen dat er in de zomerpolder van (het 

kleiputtengebied) Loevestein en in de toekomstige Buitenpolder 

Munnikenland enige ontwatering na hoogwaters nodig is omdat het gebied 

anders zeker een half jaar onder water kan blijven staan. Dit is zelfs ecologisch 

erg veel van het goede omdat er dan verhoudingsgewijze veel permanent open 

water zal ontstaan en weinig rietmoeras. Zoals terecht in het plan staat 

aangegeven is het van belang dat deze bemaling zeer geleidelijk en pas later in 

het groeiseizoen plaatsvindt. Lange perioden van inundatie in het voorjaar zijn 

ecologisch erg belangrijk en maken dat het gebied zich als rijk moeras- en 

rietland kan ontwikkelen. Kansen voor dergelijke laagdynamische 

moerassystemen zijn elders in het rivierengebied nauwelijks aanwezig en 

daarom juist hier belangrijk. Pas in de zomer (vanaf juni) kan dan een 

geleidelijke daling van de waterstand plaatsvinden. Het is belangrijk duidelijk 

vast te leggen (bindende beheerafspraken) dat er geen vervroegde bemaling 

plaatsvindt om pragmatische redenen zoals toegankelijkheid van bepaalde 

paden en wegen en het beheergemak van de terreinbeheerder (bijv. ten 

aanzien van het kuddebeheer). Juist omdat het dit hydrologisch beheer zo 

Figuur 9 De geplande inrichting rondom Loevestein met geul en schiereiland in de Gandelwaard en moeras en ooibos in het 

buitendijkse Munnikenland. Aan de oostzijde de nieuwe winterdijk (Royal Haskoning/Bureau Stroming).  
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belangrijk is Mede om die reden ligt het ook niet voor de hand in dit gebied 

met particulieren of agrariërs als directe beheerverantwoordelijken te werken. 

• Verwijderen van de betonplaten en puin in de oever van de Gandelwaard. 

Belangrijk is het behoud van restpopulaties stroomdalflora 

(Karwijvarkenskervel, Zacht vetkruid, Sikkelklaver) bij de herinrichting en 

kleiwinning in deze uiterwaard.  

• Aandacht voor kwel- en moerasvegetaties bij de herinrichting van de 

historische slotgrachten rondom Loevestein. Bij voorkeur zandige bodems 

blootleggen zodat rivierkwel als proces meer ruimte krijgt.  

• Zorgvuldigheid met het oudere ooibos op de westpunt (tegenover 

Woudrichem) van het gebied en rond het kasteel. 

 

Begrazingsbeheer van het gebied 

Voortzetting van het actuele begrazingsbeheer, waarbij zowel paarden als 

runderen het hele jaar door in het terrein lopen. De ruigteontwikkeling in dit 

gebied (met name de Gandelwaard) heeft minder te maken met het actuele 

terreinbeheer, maar meer met de zeer kleiige toplaag van de Gandelwaard en 

een verleden van intensief agrarisch beheer met veel bemesting. Met 

herinrichting van de Gandelwaard kan de kleilaag verwijderd worden, waardoor 

de uitgangssituatie sterk verbeterd. Bepaalde delen van het gebied zijn nog niet 

optimaal verbonden, waardoor begrazing niet overal komt. Het is daarom goed 

om te blijven werken aan grondverwerving en het aaneensluiten van percelen en 

terreindelen. Omdat jaarrondbegrazing van belang is en het beheer ook een 

belangrijke hydrologische component kent is het van belang dat het beheer bij 

terreinbeherende organisaties (hier Staatsbosbeheer) in regie blijft. 

 

Nieuwe broedvogelmonitoring 

De broedvogelgegevens van Loevestein zijn ernstig verouderd. Het beeld van 

actuele trends is daardoor niet goed bekend. Geadviseerd wordt de komende 

weer een of meerdere complete rondes voor het volledige gebied te maken. 
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