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2. MEINERSWIJK
Riviertraject:
Provincie:
Gemeente:
Stad, dorp:
Start natuurontwikkeling:
Eigendom/beheer:
Oppervlakte:
Toegankelijkheid:
Soortgroep

Voor
natuurontwikkeling
Aantal
(bijzondere)
soorten

Flora
Broedvogels
Libellen*
Dagvlinders*

21-22
57
?
14

Aantal
soorten
Rode Lijst

10-11
24
0
0

Overige soorten

Nederrijn
Gelderland
Arnhem
Arnhem
1991
Gemeente Arnhem, Staatsbosbeheer
150 ha
Vrij toegankelijk
Na natuurontwikkeling
Aantal
(bijzondere)
soorten

42
55
25
21

Beoordeling ontwikkeling

Aantal
soorten
Rode Lijst

12
20
4
2
Bever, Boomkrekel, Rugstreeppad
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Figuur 1 Overzicht van de Meinerswijk met toponiemen en de begrenzing van het
onderzoeksgebied.

1.1

Gebiedsbeschrijving

Geschiedenis van een staduiterwaard
Meinerswijk is een echte stadsuiterwaard, met een sterk industrieel verleden en
veel vergravingen door de tijd heen. Vooral het recente verleden van klei- en
zandwinning bepaalt het huidige landschapsbeeld van het gebied. Toch is het
gebied al lange tijd bewoond en had het door de tijd heen een belangrijke
functie als bruggenhoofd van de stad Arnhem. Het werd gebruikt als belangrijk
handelspunt en als strategisch bolwerk voor militaire doeleinden. Bekend is het
Romeins Castellum waarvan nog restanten net ten oosten van het de
doorlaatbrug in de Sleuteldam in de ondergrond zitten. In de late Middeleeuwen
bevond zich een kasteel in de "Bolle Weide", net ten oosten van de Gallantijnse
Waard. Doordat de omliggende gronden door kleiwinning zijn verlaagd, zijn de
ondergrondse restanten nog steeds als hoger gelegen terp in de weilanden
zichtbaar. Dit 'Huys Meinerswijk' (figuur 3), waarvan de locatie ook nog
zichtbaar is op de historische rivierkaart in figuur 2, werd volgens Kuper (1978)
in 1853 bovengronds gesloopt. In figuur 2 valt uit de ligging van afwateringen en
perceelsgrenzen nog de oude loop van de Rijn van voor 1536 in de Stadswaarden
ten oosten van Meinerswijk op te maken. In dat jaar kwam in opdracht van
Hertog Karel van Gelre een nieuwe, gegraven Rijnloop gereed die direct langs de
stad voerde (figuur 4). Tot 1772 was de Meinerswijk verdeeld in twee
zogenaamde 'Heerlijkheden', Heerlijkheid Meinerswijk en de Heerlijkheid Praets.
Beide Heerlijkheden hadden tot aan de samenvoeging met Arnhem in dat jaar
verschillende eigenaren en zekere onafhankelijke rechten (Kuper, 1978).
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Figuur 2 Rivierkaart uit 1838 van de Nederrijn rond Arnhem (Rijkswaterstaat
Oost-Nederland).

Figuur 3 Prent van 't Huys Meinerswijk zoals dat in de late Middeleeuwen in
Meinerswijk heeft gestaan. Rechts de locatie langs de Meginhardweg heden
ten dage (foto Bart Peters)

Op de historische rivierkaart uit 1838 (figuur 2) is Meinerswijk nog als
maagdelijke zomerpolder zichtbaar. Duidelijk is dat de Sleuteldam al een
cruciale rol vervulde als zomerkade voor een groot deel van het gebied.
Regelmatig brak deze kade tijdens hoogwater of ijsgang door, waarbij kleine
kolken werden gevormd (figuur 2). De kolk die in 1838 ter hoogte van de latere
steenfabriek Elden lag, is niet dezelfde als de plas die daar nu nog vlakbij ligt. De
oude kolk is net na de oorlog gedempt, deels door de aanleg van een
toegangsweggetje naar de steenovens en mogelijk ook met dekgrond uit het
nieuw gegraven plasje.
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De (vastgelegde) oeverwal langs de Nederrijn met veel Wilde peen en Echte kruisdistel (foto
Bart Peters).

Hoewel er al geruime tijd een weinig indrukwekkend dammetje langs de Rijn lag
(Overmars, 1989) is de kade van Bruil (door Overmars (1989) de 'Cadijck'
genoemd) op de rivierkaart van 1838 voor het eerst als echte zomerkade
weergegeven (op de kadasterkaart van 1819 ontbreekt hij nog). De nieuwe kade
vormt in feite een nieuwe zomerpolder tussen de Sleuteldam en de Nederrijn.
Beide zomerpolders wateren via sluisjes af op de Rijn. Inmiddels zijn beide
historische sluisjes vervangen door nieuwe, modernere varianten sluisjes
aangelegd tijdens de werken voor de IJssellinie. Restanten van het oude sluisje
aan de zuidzijde van Meinerswijk liggen bij het huidige wandelbruggetje, verder
oostelijk van het nieuwe sluisje in de IJsselliniedam. De Gallantijnse Waard lijkt
op de kaart van 1838 nog niet helemaal omkaad, maar mogelijk komt dat omdat
de oeverwal op de Rijnoever hier als een natuurlijke kade fungeerde.
Rond 1838 ontbreken de steenfabrieken nog in Meinerswijk. Het gebied is
volledig als weidegrond in gebruik. In de jaren '70 van de 19e eeuw verschijnen
bijna gelijktijdig de twee steenfabrieken die we ook nu nog kennen: de
Gallantijnse steenfabriek en de steenfabriek Elden
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nieuw gegraven Rijnloop
uit 1936
Meinerswijk

nevengeul

Rijnloop voor 1536
Figuur 4 Historische kaart van de Rijnlopen rond Arnhem rond 1560 van Jacob van
Deventer.

De Groene Rivier
Met de start van de bouw van Arnhem-Zuid in 1935 werd ook een groot deel van
de overstromingsvlakte in de Stadswaarden afgenomen van de rivier. Om het
opstuwende effect van deze ingreep op de waterstanden te compenseren werd
in die periode de Groene Rivier aangelegd, een laag gelegen hoogwatergeul die
relatief snel met de rivier meestroomt en vrij moet zijn van obstakels. Hij
3
stroomt vanaf 10,85 m + NAP bij Arnhem (ca. 5100 m /s bij Lobith) van de
bovenstroomse zijde in. Meinerswijk zelf loopt wat later via de doorlaatbrug in
de Sleuteldam vanaf de benedenstroomse zijde in (vanaf 11,25 m +NAP bij
Arnhem). Alleen kleine hoeveelheden water stromen al eerder via het `Nieuwe
Steenen Sluisje´ - dat permanent open staat- binnen.
Kleiwinning en afvalstort
Tot ca. 1950 hadden de kleiwinningen een relatief kleinschalig karakter, waarbij
vooral percelen werden verlaagd zonder dat ze continu onder water gingen
staan. Bijna de hele uiterwaard is op deze manier vergraven geweest. Vanaf de
jaren '50 ging men grootschaliger te werk en ontstonden de eerste diepere
kleiputten in het gebied. In sommige putten is later ook zand gewonnen, met
name in de zuidelijke kleiputten en de Bosput. De Plas van Bruil is een echte
zandplas die zo'n 15 meter diep is. Figuur 4 geeft een beeld van de
veranderingen sinds 1931. Verschillende kleiputten zijn in de jaren '60 en begin
jaren '70 volgestort met afval en puin en afgedekt met een laag teeltaarde.
Figuur 5 geeft aan waar de grotere stortlocaties zich bevinden. Daarnaast
bevinden zich in het westelijk deel van de Groene Rivier en op Stadsblokken
stortplaatsen.
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Figuur 5 Overzicht van de geleidelijke ontkleiing en ontzanding en de opvullingen met
afval en puin van Meinerswijk sinds de jaren '30. Ook de nieuwe loop van de Rijndijk in de
jaren '80 en het dempen van kolken aldaar is zichtbaar.

In de eindafwerkingsfase begin jaren '90 zijn in met name de zuidelijke plassen
eilandjes aangelegd, die vervolgens in korte tijd verboste. In 2004 werden
aanvullende enkele tussendammen doorgestoken tussen o.a. de Bosput, de
Vogelaarsput en de Meginhardput om delen minder toegankelijk te maken en
eilandjes te creëren voor broedvogels.
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Een vochtige laagte met Grote kattenstaart op het grote, afgedekt
vuilstort oostelijk in het gebied (foto Bart Peters).

De doorlaatbrug bij het Castellumterrein (foto Bart Peters).

IJssellinie
Begin jaren '50 werden in de Meinerswijk werken uitgevoerd in het kader van de
IJssellinie. Hoewel de werken nooit afgerond zijn, hebben ze sterke invloed
gehad op de morfologie van het gebied. Meest in het oog springend is de
doorlaatbrug op de plaats van de oude Sleuteldam, die nu een toegang vormt
voor fietsers en wandelaars vanuit het zuiden.
Daarnaast is de kade van Bruil op veel plaatsen
verhoogd en voorzien van asfalt, verharde
taluds en andere constructies. Ook het
steenfabriekterrein in de Gallantijnse Waard
en de westelijke oeverwal zijn lokaal verhoogd
en veranderd door de werken.
Start van natuurontwikkeling
In 1988 besloot de gemeente Arnhem om
Meinerswijk te ontwikkelen tot een vrij
toegankelijk natuurgebied volgens de ideeën
van Plan Ooievaar. In 1989 werd door Bureau
Stroming een plan voor de gemeente opgesteld
waarin het vergezicht van Meinerswijk als
aantrekkelijk natuurlandschap midden in de
stad verder werd uitgewerkt (Overmars e.a.,
1989).
De nieuwe 'Steenen Sluis' waarlangs Meinerswijk tijdens
In 1991 werd, ondersteund door het Wereld
hoogwater volloopt en weer leegloopt (foto Bart Peters).
Natuurfonds, gestart met begrazing met
Konikpaarden in het deel van het terrein dat
eigendom was van de gemeente. In 1992 volgde een uitbreiding van de
begrazingseenheid en werden ook Gallowayrunderen ingezet (Stichting Ark,
1993). In 1994 werden ook de Zuidelijke Kleiputten bij het gebied getrokken.
Ten zuiden en oosten van deze wateren bevinden zich nog gronden die agrarisch
worden beheerd.
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Rivierkundig functioneren van
Meinerswijk
In 1970 kwam de stuw bij Driel
gereed en werd de Nederrijn
bij Meinerswijk een gestuwde
rivier. Naast de diepgang van
de Nederrijn waarborgt de
stuw van Driel vooral de
hoeveelheid water en daarmee
de bevaarbaarheid van de
IJssel. In tegenstelling tot
andere gestuwde rivieren kent
de Nederrijn echter een
stuwregime met relatief lange
perioden van vrij afstroming en
nog steeds redelijke
waterstandfluctuaties. Al bij
De poelen westelijk in het gebied rond de afwatering zijn restanten van oude,
een afvoer van boven de 2380
deels opgevulde kleiwinningen (foto Bart Peters).
m3/s bij Lobith (8,3 m +NAP bij
Arnhem; gemiddeld ca. 120
dagen per jaar) bij Lobith stroomt de Nederrijn vrij af. Dit betekent dat de oude
zandplaten en oeveraanwassen inmiddels wel onder stuwpeil liggen, maar dat
oeverwalvorming op de directe rivieroever nog steeds mogelijk is. Daarnaast zal
de rivier de neiging hebben om nieuwe zandstrandjes te vormen op een iets
hoger niveau dan voor de verstuwing, althans wanneer oeverbestortingen
afwezig zijn. In de zomer wordt er relatief veel water door de IJssel gestuurd en
3
kan de afvoer van de Nederrijn terugvallen tot 25 m /s. De waterstand in de
rivier bij Arnhem kan dan tot onder de 7 m + NAP komen. Bij extreme
waterstanden zoals in 1995 bereikt de Nederrijn een waterstand van rond de
13,10 m +NAP (peilschaal Arnhem; 16,35 m +NAP Lobith). Dit betekent dat delen
van het steenfabriek terrein en de kade van Bruil nog steeds droog staan, maar
dat de rest van het gebied onderloopt.
Kwelplassen
Vooral in de noordelijke kleiputten van Meinerswijk, in het Gat van Bruil en de
belendende `nieuwe kolk` treedt lange kwel vanuit het Veluwemassief uit
(Litjens & Garritsen, 1989). Daarnaast treedt er afhankelijk van de waterstanden
in de rivier ook rivierkwel op. Dit maakt dat de waterkwaliteit van vooral de
noordelijke plassen in potentie relatief goed kan zijn. De Zuidelijke Kleiputten
kennen nauwelijks kwelinvloeden.
Overtollig kwel- en regenwater wordt via de westelijke afwatering (via de
Steenen Sluis) naar de rivier geleid. In droge zomerperioden staat deze
afwatering stil, maar in natte perioden en bij hogere rivierafvoeren heeft de
afwatering het karakter van een flink stromende beek.
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Cipreswolfsmelk op het zandige terrein nabij de Gallantijnse Steenfabriek (foto Bart
Peters).

1.2 Inrichting
(met dank aan Gerard Litjens)
● In 1991 werden afrasteringen en toegangspoortjes geplaatst om te starten
met begrazing. In de jaren daarna is de eenheid uitgebreid tot de huidige
grootte.
● In 1994 zijn enkele loodsen en industriële gebouwen van de Gallantijnse
steenfabriek gesloopt. Tevens werd hierbij veel asfalt verwijderd en werden
stookolieleidingen gesaneerd (Erhart & Litjens, 1995).
● Het terrein is hierna gladgestreken met lokaal materiaal waarbij een mooi
grof-zandig, lokaal grindig terrein achterbleef. Hier zijn later soorten als
Veldsalie en Kleine ratelaar op uitgezaaid.
● De zuidelijke ringdijk van het steenfabriekterrein bij de Kwelpoel is afgegraven
m.u.v. een stuk van de kraanbaan (die staat er nog steeds en bevat een
zitgelegenheid).
● In 1994 werd een houten kijkhuis gebouwd door Wereld Natuur Fonds en
beheerd en daarna overgedragen aan de gemeente. Nadat deze versie
afgebrand was is de huidige metalen variant gebouwd.
● Er is een fietspad aangelegd aan de zuid- en oostkant van het gebied.
● Woningen zijn voorzien van nieuwe kades en coupures.
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● De harde rivieroever bij het steenfabriekterrein van de Gallantijnse Waard is
flauw gemaakt en voorzien van nieuwe kribben.
● De Meginhardweg werd afgesloten met een slagboom om zwem-parkeren bij
de plas van Bruil tegen te gaan.
● De vuilstorten zijn aan de zijkanten afgedekt met klei om
oppervlaktewatercontact met het huisvuil af te stoppen. Totale sanering bleek
te kostbaar.
● Rond 2000 zijn enkele dammen in het centrale deel doorgestoken waardoor de
plassen onderling met elkaar verbonden raakte.
● In 2004 hebben kapwerkzaamheden in Meinerswijk plaatsgevonden, waarbij
een stroombaan in het verlengde van de Groene Rivier is open gekapt (totaal
ca. 7 ha wilgenopslag). Dit om een berekende opstuwing van 1,4 cm ongedaan
te maken.
1.3

Beheer

• In 1991 is een start gemaakt met natuurlijke begrazing in Meinerswijk.
• Tot 1993 gebeurde dit nog in losse, afgerasterde compartimenten; vanaf dat
jaar zijn de meeste tussenrasters verwijderd en kon het gebied als één
eenheid beheerd worden.
• In 2004 is een brede strook in het natuurgebied - in het verlengde van de
Groene rivier - ontdaan van opgaande begroeiing om voldoende doorstroming
van het gebied te garanderen (Koops, 2006).
• De ruigte tussen de Meginhardweg, de Bosput en Meginhardput wordt niet
begraasd; delen worden in de winter gemaaid.
1.4
1.4.1

Resultaten
Flora

Situatie voor natuurontwikkeling (periode voor 1991)
Voor 1970
Er zijn nauwelijks data beschikbaar van de flora van Meinerswijk van voor 1970.
Alleen is bekend dat op de kade van Bruil - die zich noordelijk van de Plas van
Bruil buiten het natuurgebied bevindt - in 1954 onder meer Ruige weegbree,
Sikkelklaver, Smal fakkelgras, Zachte haver, Veldsalie, Kamgras en Goudhaver
groeiden. Deze soorten zijn hier al voor 1977 verdwenen.
Eerste ronde in 1977
In 1977 is door een samenwerkingsverband van lokale natuurverenigingen en
werkgroepen een eerste gebiedsdekkende inventarisatie opgesteld (Kuper,
1978). In tabel 1 is zichtbaar welke bijzondere soorten destijds in het gebied
voorkwamen.
In het gebied kwamen 21 tot 22 bijzondere soorten voor (van Donzige klis is niet
bekend of hij binnen het onderzoeksgebied voorkwam of alleen op het terrein
van de steenfabriek Elden). Opvallend is dat grasland / hooilandsoorten als
Weidekervel en Echter karwij nog voorkwamen. Echte Karwij was zelfs lokaal vrij
algemeen, hoewel altijd de mogelijkheid bestaat dat de soort is verward met
Karwijvarkenskervel.
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Bijzondere plantensoorten Meinersw ijk

50

verdw enen

Naam

nieuw

Aardaker
Aardbeiklaver
Bermooievaarsbek
Bieslook
Bonte luzerne
Bosbies
Bosmuur
Brede ereprijs (RL)
Cipreswolfsmelk
Donzige klit
Echte karwij (RL)
Engelse alant
Esdoornganzenvoet
Fraai duizendguldenkruid
Geoorde zuring
Gevlekte scheerling
Gewone agrimonie (RL)
Gewone dotterbloem
Goudhaver (RL)
Grijskruid
Groot springzaad
Grote centaurie (RL)
Grote ratelaar
Hertsmunt
Holpijp
Kandelaartje
Karwijvarkenskervel (RL)
Kattendoorn (RL)
Kleine ratelaar (RL)
Knolribzaad
Kruisbladwalstro (RL)
Kweekdravik
Langstekelige distel
Lidsteng
Maarts viooltje
Oranje springzaad
Pijlkruidkers
Rode ogentroost (RL)
Schijnraket
Schildereprijs
Sikkelklaver
Slijkgroen
Spaanse zuring (RL)
Trosdravik (RL)
Veldgerst (RL)
Veldsalie (RL)
Viltganzerik
Watergentiaan
Waterviolier
Wede
Weidekervel (RL)
Welriekende agrimonie (RL)
Wilde marjolein
Wit vetkruid
Zacht vetkruid
Zachte haver
Zandwolfsmelk (RL)
Totaal
Rode lijst soorten

ook in voorgaande
periode

40

30

aantal

20

10

0
19701980

19811989

Tabel 1 Overzicht van het voorkomen van bijzondere soorten in de
Meinerswijk in verschillende perioden.
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Figuur 6 Ontwikkeling van het aantal bijzondere
plantensoorten in Meinerswijk in vijf tijdsperioden.

1970-1980 1981-1990 1990-1999 2000-2008 2009-2010
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
21-22
7

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x?
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x?
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x?
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
38-39
10-11

38-39
12-13

35
12

42
12

Een soort als Rode ogentroost kwam alleen op de rivieroever bij de steenfabriek
Gallantijn voor. Op de oeverwal stonden o.a. Knolribzaad, Wilde marjolein,
Kattendoorn en Sikkelklaver.
Uit het Floronbestand zijn uit het meest westelijke kilometerhok ook Fijne
ooievaarsbek, Blaassilene, Mierik, Vijfdelig kaasjeskruid, Wollige munt, Bochtige
klaver, Bunias en IJzerhard bekend, maar vermoedelijk stonden deze op de
oever van de Rosandepolder, aan de overzijde van de rivier. Hier bevond zich
ook een kade met onder andere Veldsalie, Ruige weegbree en Kamgras.

Rijn in Beeld: Meinerswijk

x
x
x

pagina 13

Bosmuur is een kenmerkende en zeldzame soort van zachthoutooibos die opvallend veel in
Meinerswijk voorkomt (foto Bart Peters).

Tweede ronde in 1988 / 1989
In 1988 en 1989 is een nieuwe inventarisatieronde gemaakt in Meinerswijk door
de KNNV-Arnhem (Kuhlemeier & Zwarts, 1993). Deze inventarisatie kan
beschouwd worden als een 0-situatie voor het gebied bij de start van
natuurontwikkeling. In tabel 1 zijn de waarnemingen uit deze periode
samengevat. Opvallend is dat het aantal bijzondere soorten sinds 1977 is
gestegen naar 38. Vermoedelijk had dit een aantal redenen. Enerzijds had het
waarschijnlijk te maken met een afgenomen activiteit van de landbouw. Het
gebied was in toenemende mate ontgonnen door de klei- en zandwinning,
waardoor allerlei nieuwe pioniersituaties, ruderale delen en natte laagtes waren
ontstaan. Soorten als Rode ogentroost, Aardbeiklaver, Schildereprijs en
Schijnraket hebben hiervan geprofiteerd. Tegelijkertijd konden bepaalde plassen
tot rust komen en zich ontwikkelen, waardoor soorten als Holpijp,
Watergentiaan, Bosbies en Waterviolier zich konden vestigen. Opvallend is ook
dat er enkele soorten van droge oeverwallen voor het eerst worden gevonden,
bijvoorbeeld Kweekdravik, Goudhaver en Zandwolfsmelk. Onduidelijk is of ze
echt nieuw waren of dat ze bij de ronde van 1977 over het hoofd zijn gezien
(met name Kweekdravik). Van de zeldzame Zandwolfsmelk, die op de westelijke
oeverdam stond, mag aangenomen worden dat hij afkomstig was van een
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bloeiende populatie op het talud van de spoorlijn Nijmegen-Arnhem (Kuhlemeier
& Zwarts, 1993). Van Kruisbladwalstro is onduidelijk of hij binnen de grenzen
van het natuurgebied voorkwam of in de kilometerhokken erbuiten.

Figuur 7 De uitbreiding van Gewone
agrimonie en Rode ogentroost tussen
1997 en 2010.

Gewone agrimonie op het
Castellumterrein (foto Bart Peters).

Rode ogentroost langs de grote
afwatering (foto Bart Peters).
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Figuur 8 Voorkomen
van enkele ooibos- en
kwelsoorten in 2010.

Figuur 9 Voorkomen
van zoom- en
ruigtesoorten in 2010.

Situatie sinds de start van natuurontwikkeling (periode 1991-2010)
In de jaren '90 heeft het gebied onder invloed van het nieuwe beheer grote
veranderingen ondergaan. Op de oevers van de kleiputten verscheen ooibos en
de grazige delen van het gebied verruigden onder invloed van de lage bezetting
aan grazers. Het gebied heeft daardoor sterk aan structuurvariatie gewonnen.
In termen van het aantal bijzondere soorten is de verandering minder groot. Er
is sprake van een geleidelijke toename van 38 bijzondere soorten in 1988/89
naar 42 anno 2010. De werkelijke veranderingen zijn groter dan deze getallen
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doen vermoeden. Sommige soorten zijn verdwenen terwijl er andere voor in
de plaats zijn gekomen. Daarnaast hebben enkele specifieke soorten zoals
Gewone agrimonie en Rode ogentroost zich explosief uitgebreid (figuur 7).
Opvallend is ook de ontwikkeling van enkele typische ooibossoorten. Zo zijn de
ooibossen aan de noordzijde één van de grootste groeiplaatsen in het
rivierengebied van Bosmuur en Oranje springzaad. Beide soorten zijn sinds begin
jaren '90 bekend uit het gebied en Bosmuur breidt zich sindsdien sterk uit
(figuur 8).
Lokaal komen soorten voor die op kwel duiden, zoals Waterviolier (recent
opnieuw ontdekt), Holpijp, Bosbies en in mindere mate Schildereprijs.
Vermoedelijk draait de heldere, ondiepe Kwelpoel in hoge mate op rivierkwel.
Andere wateren met kwel (zie verderop) zijn vaak wat te diep en beschaduwd
om kwelsoorten een goede kans te geven. Het voorkomen van Holpijp langs de
Figuur 10 Voorkomen van
slikoevers en
overstromingsgrasland in
2010.

Figuur 11 Voorkomen van
stroomdalgraslandsoorten
en pioniers van droge
standplaatsen in 2010.
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afwatering van het gebied lijkt erop te duiden dat de sloot daadwerkelijk
kwelwater afvoert, maar mogelijk treedt ook in de sloot zelf grondwater uit.
Opvallend is het voorkomen van kwelsoorten als Bosbies en Schildereprijs in een
droogvallende laagte ten oosten van de doorlaatbrug (zie figuur 8). In de
Gelderse Poort wijzen deze soorten op het voorkomen van lange kwel van de
stuwwal en in Meinerswijk is dit mogelijk ook het geval voor water vanaf de
Veluwe. Tot in de jaren '80 lagen rond deze laagte enkele afwateringssloten
waarin mogelijk kwelwater uittrad. Deze sloten zijn later dichtgeschoven, maar
het verklaart mogelijk het voorkomen van deze soorten op deze wat
ongebruikelijke locatie.
Door het vaste stuwpeil van de Nederrijn blijven oeverpioniers wat achter
(oevers vallen maar beperkt droog). Lokaal komen desalniettemin Slijkgroen
(inklinkende laagte op het stort), Fraai duizendguldenkruid en, langs de plas van
Bruil, ook Bruin cypergras voor (figuur 10).
De oeverwal in de Meinerswijk
is vergeleken met oeverwallen
van andere natuurgebieden
langs de grote rivieren relatief
soortenarm. Dit hangt vooral
samen met het gebrek aan
zanddynamiek. De oeverwal is
relatief hoog en er wordt
tijdens hoogwater weinig vers
zand meer afgezet. Mede
daardoor kent de oeverwal een
relatief dicht vegetatiedek en
lokaal een ruig karakter.
Kenmerkende oeverwalsoorten
die desalniettemin voorkomen
zijn Brede ereprijs (sinds
halverwege jaren '90), Wede,
Echte Kruisdistel en Geoorde
zuring. Bijzonder is de
terugkeer van Viltganzerik in
2010, op een zandig deel aan
Het steensfabrieksterrein waar soorten als Grote ratelaar, Veldsalie en Grote
de westpunt van de oeverwal,
centaurie zijn uitgezaaid (foto Bart Peters).
samen met onder meer Zacht
vetkruid. Andere stroomdalplanten komen op zandige en grindige bodems
buiten de oeverwal voor. Veldsalie en Kleine ratelaar zijn door uitzaaien op het
voormalige steenfabriek terrein terecht gekomen en breiden zich hier uit.
Redelijk recent is hier Grote centaurie bijgekomen. Op het meer fijnzandige
graslanden ten zuiden van de steenfabriek is Cipreswolfsmelk opvallend. Andere
oeverwalsoorten als Sikkelklaver, Ruw vergeet-me-nietje en Kweekdravik komen
alleen in de zandige bermen van de Meginhardweg voor. Bijzonder zijn de eerste
vondsten van Zachte haver en Trosdravik in 2010, kenmerkende grassoorten in
goed ontwikkelde stroomdalgraslanden. Zachte haver stond met enkele polletjes
in een zandig stukje rond het Castellum en Trosdravik op het talud van een
westelijk plasje (figuur 10 en 11).
Zandwolfsmelk is verdwenen door verruiging van de westelijke strekdam. Ook
een graslandsoort als Karwij komt sinds begin jaren '90 niet meer voor. Deze
tweejarige soort weet in het huidige wat ruigere grasland niet goed tot
terugkerende kieming te komen. Ook Weidekervel is voorlopig verdwenen. Tot
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Een poel in het westelijke, buitenkaadse terrein met een korte oevervegetatie ((foto Bart Peters).

voor enkele jaren stond Spaanse zuring op een krib bij de steenfabriek, maar de
laatste jaren is hij niet meer gevonden.
Opvallend is de slechte ontwikkeling van waterplanten in de kleiputten van
Meinerswijk. Veel plassen zijn relatief troebel en slechts heel sporadisch worden
algemene soorten als Smalle waterpest en Gekroesd fonteinkruid gevonden.
Ondanks de lokale aanwezigheid van kwel zijn veel plassen erg troebel en lokaal
treedt Blauwalgenbloei op. Mogelijk speelt hierbij de grote concentratie van
ruiende ganzen. Het beter benutten van de kwel in de plassen komt in paragraaf
1.6 (conclusies) uitgebreider aan bod.
1.4.2

Broedvogels

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 1993)
De jaren '70
Meinerswijk is medio jaren zeventig onderzocht door Van den Berg e.a. (1979).
Het gebied was nog druk in bedrijf als winplaats voor zand en klei en in de
broedtijd kwam er van alles wat voor, maar van niets erg veel. Er kwam
mondjesmaat moeras voor met Grote Karekiet (1) maar zonder rallen.
Graslandvogels waren breed vertegenwoordigd: Grutto 10, Watersnip 2,
Tureluur, Zomertaling en Slobeend present. Ook had Kuifeend zich net
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Tabel 2 overzicht van bijzondere soorten. Weergegeven is het gemiddelde aantal broedpaar per
periode (bron Vogelwerkgroep Arnhem en Klaassen & Erhart (1999)). Soorten van de Rode Lijst
zijn vet gedrukt. De kolom "Ontw. type" geeft het type ontwikkeling aan:
* = betekent korte termijn profijt van herinrichting (termijn van 5 jaar);** = langere termijn profijt van
herinrichting (termijn van 10 jaar); + = betekent toegenomen (zonder directe relatie met herinrichting of
beheer); - betekent afgenomen (zonder directe relatie met herinrichting of beheer) ; i = betekent afhankelijk
van influx; v = afname na groei en verzadiging; (=) = geen trend; geen symbool betekent onbekend, te klein
aantal.
Bijzonder soorten
1988-92
1993-1997
1998-2003
2004-2008
Ontw.
Dodaars
0
0.6
0
0.0
Fuut
18
26.4
19.8
17.0
v
Knobbelzwaan
4.8
6.8
5.2
4.3
=
Grauwe Gans
1.4
17.4
75.6
316.5
+
Canadese Gans
0.2
0.8
1.6
1.8
+
Nijlgans
2
5.6
7.4
11.5
+
Bergeend
7.4
3.4
3.6
3.0
Mandarijneend
0
0
0.8
0.0
=
Smient
0
0
0.2
0.5
+
Krakeend
0
2.2
4
12.0
+
Wintertaling
0.2
0
0.2
0.3
=
Zomertaling
0.8
1.6
0.8
0.5
Slobeend
7.8
6.2
3.2
2.0
Tafeleend
2.2
1.2
0
0.0
Kuifeend
29.2
36.8
18.6
10.8
v
Havik
0
0
0.2
0.3
+
Sperwer
0
0.6
0.2
0.0
Buizerd
0
0.4
0.8
2.0
+
Torenvalk
1
0.6
1
1.3
Boomvalk
0
0.2
0.4
0.0
Patrijs
4
5
0.4
0.5
*, Kwartel
0
0.2
0.2
0.3
i,+
Waterral
0
0
0.4
0.3
Kwartelkoning
0.4
1.4
4.2
0.8
i
Scholekster
6.2
5.6
4
3.3
*,Kluut
2.2
0.4
0
0.0
*
Kleine Plevier
5.6
2
0.6
0.8
**
Kievit
23
18.6
4.8
8.3
Watersnip
0.4
1
0.6
0.3
Grutto
8.2
2.6
0.8
0.5
Tureluur
11.2
8
1.2
2.3
Oeverloper
0.8
1.8
0.8
0.0
**
Kokmeeuw
0.2
0.2
0
0.0
**
Visdief
10
5.8
0
0.0
**
Holenduif
0.8
2.4
2
1.3
+
Zomertortel
0
0.4
0
0.0
Koekoek
2.8
2.2
2.2
2.5
Steenuil
2.2
1.4
1
0.5
Ransuil
1.2
1
0.2
0.0
Gierzwaluw
1.6
0
0
0.0
IJsvogel
0
0.2
0.6
2.5
+
Groene Specht
0
0
0.4
1.3
+
Grote Bonte Specht
1
1.8
2.2
3.8
+
Kleine Bonte Specht
0
0.2
0.2
0.0
Veldleeuwerik
0.6
0.6
0.6
0.0
Oeverzwaluw
15.8
68.8
0
0.0
+
Boerenzwaluw
1.6
0.6
0
0.8
Graspieper
5.6
4.8
1
1.8
Gele Kwikstaart
6.2
2.4
0.6
0.5
Nachtegaal
0.4
0
0.4
0.8
Blauwborst
0
1.8
4
0.5
**
Zwarte Roodstaart
2.8
2
1.2
1.0
Gekraagde Roodstaart
0.2
0
0
0.0
Paapje
0
0.2
0
0.0
Roodborsttapuit
0
0
0.2
1.5
+
Grote Lijster
0.6
0.6
1
0.0
Sprinkhaanzanger
0.6
0.2
0.8
1.3
+
Rietzanger
0
0.6
0
0.0
*
Bosrietzanger
63.2
80
80.6
73.5
v
Kleine Karekiet
56.8
59.4
33
15.8
Spotvogel
1.2
1
0.2
0.0
Braamsluiper
0.4
0.2
1.4
1.8
+
Grasmus
12.8
27
37.8
47.0
+
Tuinfluiter
10
18
28.6
23.0
+
Zwartkop
3.4
11.4
25
29.5
+
Tjiftjaf
8.8
25
39.2
41.3
+
Fitis
15.6
30.6
38.2
30.8
v
Grauwe Vliegenvanger
0
0
0.4
0.0
Staartmees
0.6
0.8
2.8
3.3
+
Matkop
1
3.6
5.2
4.0
+
Boomkruiper
0
0.2
4.4
9.8
+
Buidelmees
1
1
1.4
0.0
-,i
Wielewaal
0
0
0.2
0.0
Huismus
28.4
20.8
15.8
11.5
Ringmus
9.6
8.6
12.2
12.8
=
Putter
0.6
1.2
2.2
4.0
+
Kneu
13.2
4.6
4
2.0
Appelvink
0
0
1
0.0
Rietgors
27.8
32.6
35
32.8
=
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gevestigd. Door het ontbreken van ooibos speelden bosvogels amper een rol in
het gebied.
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Figuur 12 De ontwikkeling van enkele broedvogelgroepen in Meinerswijk.

Nulsituatie (periode 1988-1993).
De situatie kort voor de start van het begrazingsbeheer (maar feitelijk nog
midden in de herinrichting) wijkt sterk van af van het beeld in de jaren '70.
Tussen 1988 en 1993 was er sprake van een goed gedijende
pioniervogelgemeenschap in de Zuidelijke Plassen die tot 1993 compleet zou
blijven met Kluut (1-3), Kleine Plevier (2-8), Oeverloper (0-2), een groeiende
Visdiefkolonie (2-29), een dito Oeverzwaluwenkolonie (8-25). Ook Bergeend en
Scholekster floreerden met 6-9 en 4-8 paar. De weidevogels waren iets ruimer
aanwezig dan medio jaren zeventig, met name meer Tureluurs (10-13), Kieviten
(18-26) en Gele Kwikstaarten (6-11). Moeras was niet sterk ontwikkeld, maar er
was genoeg rietopslag voor 50-80 Kleine Karekieten en met 6-11 paar was ook
de Slobeend goed vertegenwoordigd. Pionier- of storingsruigtes waren volop

Rijn in Beeld: Meinerswijk

pagina 21

ontwikkeld wat zich vertaalde in hoge aantallen van onder meer Bosrietzanger
50-75, Kneu 6-21 en Rietgors 20-35. Bos stond nog aan het begin van de
ontwikkeling. Indicatief hiervoor zijn Tuinfluiter (7), Fitis (13) en Matkop (0-2).
Sinds natuurontwikkeling (1993-2009)
In 1999 is een uitgebreide analyse verschenen van de broedvogelontwikkelingen
(Erhart & Klaassen, 1999). Nadien is het gebied jaarlijks geteld door de VWG
Arnhem. Hieruit komt het volgende beeld naar voren. Nadat het aantal soorten
aanvankelijk nog toenam is het in de laatste 10 jaar weer achteruit gegaan
(tabel 2; figuur 12). Ten opzichte van de jaren negentig is het totale aantal
soorten gedaald van gemiddeld 73 naar 63.
De pioniersoorten zijn onder invloed van de voortschrijdende vegetatiesuccessie
verdwenen. Ook soorten van grasland zijn met het verruigen hiervan sterk
achteruitgegaan. De rietzones langs de plassen met o.a. Kleine karekiet zijn
goeddeels verdwenen door de voorschrijdende bosontwikkeling op de oevers,
maar lokaal ook door begrazing van grote aantallen ganzen en grotere grazers.
Tegelijkertijd zien we dat bossoorten en struweelvogels het juist goed doen door
het ouder worden van het ooibos.
De zwanenpoel is minder
toegankelijk voor ganzen en
grazers en kent nog wat riet en
moerasbegroeiing in de oevers
(foto Bart Peters).

Opvallend is de recente terugval van watervogels als Kuifeend en Slobeend.
Onduidelijk is waar dit exact aan ligt, maar kennelijk ontwikkelen de plassen zich
in dit opzicht niet in positieve richting. Mogelijk kan dit verbeteren door het
beter benutten van kwel, de ontwikkeling van een bredere en meer gevarieerde
oevergradiënt en het verminderen van graasdruk op oevers en plassen (met
name van ganzen). Weinig kritische planteneters als Grauwe Ganzen (> 450) en
Wilde Eend (40-50; wel iets gereduceerd in de laatste tien jaar) zijn de laatste
jaren juist dominant geworden. Het aantal ganzen is zelfs zo groot dat dit leidt
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tot overbegrazing van de oevers, algenbloei in het water en mogelijk ook tot het
achterwege blijven van waterplantengroei in de plassen.
Pioniers hebben het gebied vanaf 1988 gerekend 6-16 jaar benut, met Kleine
Plevier als voorlopige hekkensluiter. Kluut ontbrak vanaf 1994, Visdief vanaf
1996, Oeverloper vanaf 2000 en Kleine Plevier verscheen vanaf 2002 niet meer
jaarlijks met de laatst geregistreerde opleving (3) in 2004. De opengelegde
bodems raakten begroeid en er was geen antropogene dan wel natuurlijke
activiteit die dat tegenging of compenseerde (figuur 12).
Watervogels waren een stevige pijler in de vogelbevolking van Meinerswijk,
maar hielden dat niet vol. Bij de meeste soorten (Fuut, eenden, koeten) en
zowel bij plankton -, schaaldier - als visetende soorten is een groei gevolgd door
een kentering te zien. Meest intact bleef het gezelschap in de Zuidwestelijke
plassen (Brasemput en Eilanden), vermoedelijk vanwege de ondiepten,
oeverstructuur en oeverlengte. De Kuifeend ondervindt waarschijnlijk direct
effect van het afnemen van Driehoekmossel zonder de aanwas van vervangend
voedsel. De enige eendensoort die wel floreerde was Krakeend die goed gedijt in
onbegroeide wateren (figuur 12). Grauwe Ganzen eten gras (zie Cultuurland
hieronder) maar benutten het water om te ruien en te drinken. Het enorm
gegroeide aantal broedvogels (in 2008 alleen al bijna 1000 oudervogels)
verandert de milieucondities van het water. Mogelijk is er een verband met
populatieveranderingen van andere watervogels.
Moeras komt in Meinerswijk amper voor, wel zijn of waren er in de zuidelijke
plassen rietoevers wat voor een beperkt aantal soorten voldoet als afgeleide van
moeras. Waar geen moeras is, kan dat ook niet verlanden met als gevolg een
beperkte rol voor Blauwborst (van 1993-2003 gemiddeld 3 (1-6)). Ook
Buidelmees, die van 1988-2003 werd aangetroffen (0-2, gem. 1.1) bleef in de
bloei-jaren van de Gelderse Poortpopulatie zeldzaam. Rietzangers zijn in het
oostelijk Rivierengebied nog steeds een rariteit sinds de soort de klap van de
jaren ’70 te boven is: 3 maal 1 zingende man aangetroffen in 1994,en 1996-97.
Reigers en rallen hebben in Meinerswijk nooit gefloreerd, van 2002-2004 zat er
een Waterral. Zie figuur 12 voor het verloop van Kleine Karekiet.
Cultuurland Weidevogels gingen na 1992 snel in aantal achteruit, alleen
Tureluur hield het wat langer vol, met name in de centrale vlakte waar ook
Watersnip verscheen met 1-2 paar in 1995-97 en 2000-2002 (figuur 12). Het
grasland bleef hier langer nat, vermoedelijk door stagnerend regen- of
overstromingswater. Opvallend weinig weidevogels profiteerden van het stuk
buiten de zomerkade, zelfs de vaak op de oeverwal en het onbekade deel van
uiterwaarden voorkomende Gele Kwikstaart. In deze zone zitten daar nu wel de
laatste Tureluur en Graspiepers en werd de laatste Veldleeuwerik vastgesteld.
Patrijzen vertegenwoordigden (tot 1999 samen met 0-2 Veldleeuweriken) de
droge kant van het weidevogelspectrum, maar na een korte opleving in 19921994 (6-9 paar) liep het snel af en na 1998 komt hij sporadisch voor (2 van de 8
jaar). Een apart geval is de Kwartelkoning (figuur 12) Van 1991 tot en met 2004
was hij 12 van de 14 tellingen present met maxima in 2000-2002 van 5-6
roepende mannetjes. Daarmee loopt Meinerswijk in de pas met de trend langs
de zuidelijk Rijntakken met vanaf midden jaren ‘90 een sterke groei en vanaf
2005 een scherpe terugval naar vaak 0.

Rijn in Beeld: Meinerswijk

pagina 23

Grauwe Ganzen namen exponentieel toe van 48 broedgevallen in 1999 naar 450
in 2008. Grauwe ganzen maken bij voorkeur gebruik van graslanden (die ze zelf
bemesten) omringd door water. Dat water is om te drinken, om op te rusten en
om op te vluchten als ze vleugellam zijn tijdens de rui in juni-juli. Broeden lukt
het best op eilanden waar geen Vos of hond kan komen. Door hun massale
optreden kunnen ganzen zowel de structuur van graslanden en ruigte als de
kwaliteit van water beïnvloeden.
Ruigte- en struweel komen al vanaf 1988, maar nog meer vanaf 1992 in vlakken
voor. Bosrietzanger en Rietgors bereiken hun piek in 1998, Grasmus kort daarna.
Spotvogels zijn er van 1988-98 (0-3, gem. 1), Braamsluipers zijn er tot 1999 in 3
van de 11 jaren, maar nemen vanaf 1999 toe: present in 7 van de 8 jaren (0-3,
1.8 gem.). Een soort die weinig consistent verloop laat zien is Sprinkhaanzanger,
in 7 van de 19 jaren present, 0-4, gem. 0.7 territoria. Roodborsttapuit vestigt
zich na het “influxjaar” 1998 toen de soort in veel Nederrijn uiterwaarden voor
het eerst en schijnbaar “eenmalig” opdook, pas vanaf 2006 echt met in de
eerste drie jaren 1,3 en 2 territoria. Het buitenkaadse stuk is wel in trek bij
Bosrietzanger en Grasmus, maar bevatte in 2008 geen Rietgors. Dit kan aan de
vroege vestiging van Rietgors liggen, die in sommige jaren de schoongespoelde
stukken vermijdt.
Bos. Het (overwegende) wilgenbos in Meinerswijk is 20-30 jaar oud en ongeveer
halverwege het stadium van optimale rijping in structuur dat bij wilg rond 60
jaar optreedt. Dat is vooral zo in natte condities, droog wilgenbos wordt op een
gegeven moment hardhoutbos. Beide scenario’s liggen open, maar vooral het
eerste van enige omvang . Figuur 12 licht kort toe wat nu af te lezen valt aan de
aantalontwikkeling van enkele soorten die opeenvolgende stadia van
bosvorming illustreren. Het wachten is nu op meer spechten.
1.4.3

Libellen

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 1991)
Er is slechts een incompleet beeld voor handen van de libellen in Meinerswijk
voor de start van natuurontwikkeling. Uit het archief van EIS is alleen bekend
dat eind jaren '80 Lantaarntje, Variabele waterjuffer en Gewone oeverlibel
voorkwamen.
Sinds natuurontwikkeling (periode 1991-2007)
In tabel 3 is een overzicht gegeven van het voorkomen van libellen in
Meinerswijk sinds 1991. In de jaren '90 werden 22 soorten waargenomen,
waarvan Glassnijder en Zwervende heidelibel wellicht de meest bijzondere zijn.
De laatste 10 jaar is het aantal soorten licht toegenomen (31 soorten in de
periode 2000-2010). Belangrijke nieuwkomers zijn Bruine winterjuffer en Vroege
glazenmaker (beide sinds 2007). Incidenteel zijn de laatste jaren ook
Rivierrombout (2007), Vuurlibel (2009), Bandheidelibel (2010), Zwervende
pantserjuffer (2010) en Weidebeekjuffer (2010) gezien, maar er is geen sprake
van lokale populaties. Ook Tengere grasjuffer, een soort van open
pionierwateren met een redelijk goede kwaliteit, is de laatste paar jaar af en toe
waargenomen (pers. med. Wanda Floor-Zwart).
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Tabel 3 Het voorkomen van de libellen in Meinerswijk tussen 1991 en
2010.
Legenda: * = incidenteel; ** = enkele; *** = regelmatig; **** =
algemeen

Het voorkomen van veel Blauwe breedscheenjuffer
in de laagdynamische plassen van Meinerswijk is
opvallend, omdat de soort een voorkeur heeft voor
stromende wateren. Mogelijk wijst dit op een
relatief goede (zuurstofrijke?) waterkwaliteit
onder invloed van kwelwater (foto Bart Peters).

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Azuurwaterjuffer
Bandheidelibel (RL)
Blauwe breedscheenjuffer
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Bruine winterjuffer (RL)
Bruinrode heidelibel
Geelvlekheidelibel
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Glassnijder (RL)
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Paardenbijter
Platbuik
Rivierrombout (RL)
Smaragdlibel
Steenrode heidelibel
Tengere grasjuffer
Variabele waterjuffer
Viervlek
Vuurjuffer
Vuurlibel
Vroege glazenmaker (RL)
Weidebeekjuffer
Watersnuffel
Zwarte heidelibel
Zwervende heidelibel
Zwervende pantserjuffer
Totaal

Coenagrion puella
Sympetrum pedemontanum
Platycnemmis pennipes
Aeshna cyanea
Sympetrum sanguineum
Aeshna grandis
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Sympetrum flaveolum
Orthetrum cancellatum
Lestes sponsa
Brachytron pratense
Anax imperator
Erythromma najas
Lestes viridis
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Aeshna mixta
Libellula depressa
Gomphus flavipes
Cordulia aenea
Sympetrum vulgatum
Ischnura pumilio
Coenagrion pulchellum
Libellula quadrimaculata
Pyrrhosoma nymphula
Crocothemis erythraea
Aeshna isoceles
Calopteryx splendens
Enallagma cyathigerum
Sympetrum danae
Sympetrum fonscolombii
Lestes barbarus
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24

*

Opvallend is ook het verdwijnen van Kleine roodoogjuffer (kwam nog veel voor
in de jaren '90) en juist een toename van Grote roodoogjuffer en Blauwe
breedscheenjuffer (deze laatste kwam in 1994 nog niet voor; Erhart & Litjens,
1995). Het voorkomen van Blauwe breedscheenjuffer in stilstaand water is
bijzonder en wijst mogelijk op een hoog zuurstofgehalte onder invloed van
ijzerrijk kwelwater. Onduidelijk is waar deze wisseling tussen de Roodoogjuffers
mee samenhangt.
Ook Watersnuffel en Gewone pantserjuffer lijken verdwenen te zijn, mogelijk
samenhangend met een gebrek aan geschikt onderwaterbiotoop (e groeien geen
waterplanten in de meeste wateren). Zwervende heidelibel werd in de jaren '90
regelmatig gezien, maar lijkt achteruit gegaan door het ontbreken van geschikte
pionierwateren. Ook enkele warmteminnende 'klimaatsoorten' zijn mede
hierdoor vrijwel afwezig in het gebied.
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1.4.4

Dagvlinders

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 1993)
Er zijn nauwelijks data bekend van dagvlinders van de Meinerswijk van voor
1991. Opgemerkt moet worden dat de databank van de Vlinderstichting hierbij
niet geraadpleegd kon worden.
Sinds natuurontwikkeling (periode 1991-2010)
Begin jaren '90 is beperkt gekeken naar dagvlinders (Stichting Ark, 1993; Erhart
& Litjens, 1995). Er werden in die tijd alleen vrij algemene soorten gevonden (zie
tabel 4).
In 2007 is door Edmond e.a. (2007) een overzicht opgesteld voor 2006 en 2007,
onder meer met data van de beheerder Jan Floor. Aanvullingen uit de jaren
daarna komen van "waarneming.nl".
Het aantal dagvlinders is sinds de start van natuurontwikkeling toegenomen van
Links: Zwervende Pantserjuffer is een soort die van open wateren houdt, soms met
een pionierkarakter. Hier een exemplaar in Meinerswijk (Foto Wanda Floor-Zwarts).

Hieronder: De Kwelpoel nabij het steenfabrieksterrein die sterk geschommeld met de
rivierstanden (foto Bart Peters).
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Tabel 4 Voorkomen van dagvlinders in Meinerswijk in de periode 1991

Greppelsprinkhaan is sinds halverwege
jaren '90 sterk opgerukt langs de
Rijntakken en profiteert ook in
Meinerswijk van de aanwezigheid van
ruiger begroeide oeverwallen (foto Bart
Peters).

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

1992
1994

Argusvlinder
Atalanta
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje (RL)
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde aurelia
Groot dikkopje (RL)
Groot koolwitje
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
Oranjetipje
Zwartsprietdikkopje
Totaal

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

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

14

20062009

2010

*
*
*

*
*
*
*
*

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

20

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
18

14 naar 20. Hooibeestje en Groot dikkopje zijn recentelijk voor het eerst
waargenomen, maar soorten als Citroenvlinder en Argusvlinder lijken conform
de landelijke trend verdwenen. Daarnaast zijn in 2009 Koninginnepage en Oranje
luzernevlinder waargenomen. Het gaat hierbij vooralsnog om zwervers zonder
een voorplantende populatie in het gebied. Zwartsprietdikkopje kwam
vermoedelijk alleen rond de steenfabriek Elden, buiten het onderzoeksgebied
voor (Edmond e.a., 2007). In 2006 of 2007 is ook eenmalig Tijgerblauwtje, een
exotische trekvlinder vanuit het zuiden, gezien, (Edmond, 2007).
1.4.5 Sprinkhanen
Van voor 1991 zijn nauwelijks gegevens bekend van sprinkhanen in Meinerswijk.
In de jaren '90 zijn de volgende algemene soorten bekend: Bramensprinkhaan,
Krasser, Bruine sprinkhaan en Grote groene sabelsprinkhaan. Waarschijnlijk is
het beeld incompleet.
De laatste paar jaar is meer naar sprinkhanen gekeken en hebben zich ook
verschillende nieuwe soorten in het gebied gevestigd. Van het
steenfabriekterrein van de Gallantijnse Waard en de versteende toegangsweg
naar doorlaatbrug is Kalkdoorntje bekend. In meer vochtige, ruige delen vinden
we ook Zeggedoorntje. Greppelsprinkhaan en Zuidelijke spitskopje hebben zich
de laatste 15 jaar gevestigd en zijn inmiddels vrij algemeen. Opvallend is de
aanwezigheid van Wekkertje (kleine populatie in vrij schraal grasland), net als in
andere natuurgebieden langs de Nederrijn. In de Gelderse Poort komt deze
soort vrijwel nergens voor! (Kurstjens e.a., 2004).
Bijzonder is het verschijnen van Boomkrekel in 2010. Deze soort is sinds 2004
nieuw voor Nederland en is via de Duitse Rijn, aanvankelijk vooral via langs de
Waal, steeds verder westwaarts opgerukt. Hij profiteert van het warmere
klimaat, maar ook van de nieuwe, ruigere biotopen in
natuurontwikkelingsgebieden. Meinerswijk is anno 2010 de meest westelijke
punt van zijn verspreiding langs de Nederrijn (archief EIS; waarneming.nl), maar
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Zandig kribvak met Galloways en recreanten vanaf de met kruisdistels begroeide
oeverwal (foto Bart Peters).

deze status zal vermoedelijk van korte duur zijn. In 2010 werd een exemplaar
langs de Meginhardweg gehoord en, buiten het natuurgebied, bij de Praets en
meerdere exemplaren op de Stadsblokken..
In de Meinerswijk komen voorts naast de eerder genoemde algemene soorten
ook nog Gewoon spitskopje, Gewoon doorntje en Ratelaar voor. Bijzonder is
bovendien de vondst van Gouden sprinkhaan (2 exemplaren) op de Stadsblokken
in 2010; een soort die bezig is de Nederrijn te koloniseren.
1.4.6 Herpetofauna
Door de vele kleiwinningen in het gebied was Meinerswijk in de jaren '80 en '90
zeer geschikt voor Rugstreeppad. De soort komt nog steeds voor in het gebied
en de omringende gebieden en woonwijken. Hij is in Meinerswijk vermoedelijk
wat achteruitgegaan doordat de plassen hun pionierkarakter hebben verloren.
Met name de Kwelpoel is nog steeds een vrij goede locatie (enkele tientallen),
mede door zijn ligging direct naast het hooggelegen steenfabriekterrein. Dit is
van belang als overwinteringsplek voor de soort. Edmond e.a. (2007) hoorden
daarnaast in 2007 ook enkele dieren in het plas-drasdeel van het oostelijke
stort.
Voorts komen Gewone pad, Bruine kikker, Bastaardkikker en Kleine
watersalamander voor. De beschikbare data zijn echter onvoldoende om
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betrouwbare trends aan te geven. Binnendijks, in Malburgen en omgeving, is
ook Kamsalamander bekend.
In 1976 en 1983 zijn in Meinerswijk en nabij de kolken van Elden waarnemingen
bekend van Ringslang (Aarts, 1994). Nadien is de soort helaas nooit meer
aangetroffen. Mogelijk is hij hier verdwenen door het dempen van deze kolken
bij de aanleg van de nieuwe winterdijk en de Batavierenweg.

De zuidelijke kleiputten waar zich sinds 2008 een Bever heeft gevestigd (foto Bart Peters).

1.4.7 Zoogdieren
In 2006 zijn de eerste Beversporen gevonden in de Meinerswijk. Sinds 2008
heeft de Bever daadwerkelijk een territorium in het gebied (Niewold, 2008). Hij
had in 2010 een hol op een eilandje in de Zuidelijke Kleiputten.
Daarnaast zijn uit het gebied de volgende zoogdieren bekend: Vos, Bunzing,
Haas, Konijn, Mol, Egel, Aardmuis, Veldmuis, Dwergspitsmuis, Muskusrat,
Beverrat, Hermelijn en Wezel (Edmond e.a, 2007; waarneming.nl). Voor begin
jaren '90 worden daarnaast door Erhart en Litjens (1995) Bosmuis, Bruine rat,
Woelrat, Dwergmuis, Bosspitsmuis en Huisspitsmuis opgegeven. Zij vermelden
ook het sporadisch voorkomen van Ree.
Van de vleermuizen komen alleen betrekkelijk algemene soorten voor: Gewone
en Ruige dwergvleermuis, Watervleermuis, Meervleermuis, Rosse vleermuis en
Laatvlieger (Edmond, 2007).
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1.5

Werking van processen

1.5.1 Hydromorfologische processen
De morfodynamiek in Meinerswijk is beperkt. Bij extreme hoogwaters kan er nog
op kleine schaal zand worden afgezet op de westelijke oeverwal, hoewel deze
relatief hoog is. Rond de plas van Bruil wordt grootschalige afzetting van zand
tegen gegaan door de aanwezigheid van de hoge kade van Bruil die nooit
overstroomt. Het lokaal verlagen van deze kade zou zandafzetting tussen de plas
en de rivier weer op gang kunnen brengen, met goede potenties voor
oeverwalvorming en stroomdalgraslandontwikkeling. Bepaalde stukken van de
rivieroever zijn daarnaast verstevigd met steenconstructies, waardoor de
beschikbaarheid van zand beperkt is.

Figuur 13 Het uittreden van
lange en korte kwel in de
Meinerswijk (uit Peters,
2010).
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Hoogwater door de doorlaatbrug in januari 2011 bij een afvoer van ca. 8000 m3/s bij
Lobith (foto Gerard Litjens).

Figuur 14 Stroomsnelheden in Meinerswijk tijdens een afvoer van 10.000 m3/s (ca. eens
in de 20 jaar)(bron: Rijkswaterstaat / Claus van den Brink).
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De (periodiek) relatief troebele Brasemput (foto Bart Peters).

In figuur 12 is zichtbaar dat het gebied tijdens hoogwater vooral stroming kent
in de Groene rivier en rond de doorlaatbrug en de westelijke uitwatering.
3
Stroomsnelheden lopen bij een afvoer van 10.000 m /s bij Lobith (een flink
hoogwater) op tot ca. 1 m/s.
1.5.2 Kwel
In de grote kleiputten van Meinerswijk komt afhankelijk van de precieze
waterstanden in de Nederrijn rivierkwel aan de oppervlakte. Dit is bijvoorbeeld
goed zichtbaar in de Kwelpoel, die meebeweegt met de rivierstanden en
doorgaans helder van kwaliteit is.
Daarnaast hebben metingen in 1989 (Litjens & Garritsen, 1989) aangetoond dat
er hoge kwel vanuit het Veluwemassief uittreedt. Het gaat hierbij om
mineraalrijk grondwater dat onder de Nederrijn door richting de Overbetuwe
stroomt en lokaal in Meinerswijk aan de oppervlakte komt. Wel wordt deze
grondwaterstroom wat gedempt (verminderde stijghoogte van het grondwater)
door grondwaterwinningen in de regio.
De aanwezigheid van Veluwekwel is meetbaar door lage chloridegehaltes in de
meer noordelijk gelegen plassen. Het gaat dan vooral om de Bosput, de Bospoel,
de Plas van Bruil en in wat mindere mate in de Vogelaarsput, de Kwelpoel en de
Nieuwe Kolk. Het optreden van rivierkwel is ook goed zichtbaar doordat de
westelijke afwateringssloot als een beek gaat meestromen wanneer de
waterstanden op de rivier stijgen. Deze kwelstromen zorgen voor een relatief
goede waterkwaliteit in de betreffende plassen.
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De afwatering van Meinerswijk stroomt in natte perioden (hier
oktober 2010) als een echte 'beek' richting de rivier af. Het
traject tussen het bruggetje (restanten 'Steenen Sluis') en het
deel net ten westen de nieuwe duiker vormt een drempel voor de
plassen (foto's Bart Peters).

De drempel van de doorlaatbrug na het vollopen
van het gebied bij het hoogwater van januari 2011
(foto Bart Peters).

Ondanks het optreden van kwel zijn veel plassen relatief troebel en arm aan
waterplanten. Alleen de Kwelpoel en de Plas van Bruil zijn meestal helder. Dit
heeft vermoedelijk met meerdere aspecten te maken. Verschillende putten zijn
in kleiig substraat gegraven of met klei afgewerkt. Samen met de natuurlijke
afzetting van slib tijdens hoogwater vormt dit een bron van slib dat door vooral
door vissen omgewoeld kan worden. De zandplas van Bruil heeft mede door de
hoge omringende kade nauwelijks met slib in de waterkolom te maken en is veel
helderder. Daarnaast lijkt het erop dat de uittredende kwel niet optimaal benut
wordt doordat er bij zomerstanden geen geleidelijke afvoer van water optreedt.
Het kwelwater stagneert en mengt zich met het oppervlaktewater. Ook de
omvang en diepte van de plassen (mede door verstuwing van de Nederrijn)
speelt hierbij een rol. In § 6.2 wordt ingegaan op het beter benutten van kwel in
de kleiputten.
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Koniks op de oeverwal (foto Bart Peters).

1.5.3 Begrazing
Doordat bepaalde delen van de huidige begrazingseenheid alleen via smalle
doorgangen en dammetjes bereikbaar zijn, worden deze stukken nauwelijks
meebegraasd. Dit zou kunnen verbeteren wanneer bepaalde percelen rond de
Meginhardweg en langs de dijk verworven kunnen worden. Voor het overige
verloopt begrazing in de Meinerswijk goed. Het ruige karakter van het gebied
heeft voor zover het lijkt niet te maken met te lage dichtheden aan grazers,
maar vooral met de kleiige, voedselrijke ondergrond van het terrein. Waar
schralere gronden liggen is de ontwikkeling optimaal, met een fraaie afwisseling
van grasland en zoom-mantelvegetaties.
Procesbarometer
proces

ruimte voor processen

Hydromorfodynamiek
Kwel
Natuurlijke begrazing
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1.6

Conclusies

1.6.1 Natuurwaarden
Opvallend is dat de Meinerswijk zich floristisch wat minder spectaculair en snel
ontwikkelt als veel andere nieuwe natuurontwikkelingsgebieden langs de grote
rivieren. Dit heeft veel te maken met een chronisch gebrek aan morfodynamiek
op de oeverwallen, waardoor geschikte vestigingsplekken schaarser zijn en
waardoor mogelijk ook de aanvoer van zaden (samen met het zand) minder
gemakkelijk verloopt. Veel terreindelen zijn daarnaast relatief kleiig en laag
afgewerkt.
Toch is de ontwikkeling overwegend positief. Verschillende soorten van
natuurlijke begrazingslandschappen en ooibos zijn sterk vooruit gegaan, bijv.
Gewone agrimonie, Rode ogentroost en Bosmuur. Vooral op zandige plaatsen
zijn recent bijzondere soorten als Zachte haver, Brede ereprijs, Wilde marjolein,
Trosdravik en Viltganzerik verschenen of uitgebreid. Na uitzaaien breiden ook
Veldsalie en Kleine ratelaar zich gestaag uit.
Door het vaste stuwpeil van de Nederrijn blijven oeverpioniers wat achter.
Lokaal komen desalniettemin Slijkgroen, Fraai duizendguldenkruid en langs de
plas van Bruil ook Bruin cypergras voor.
Onder de broedvogels zien we door vegetatiesuccessie en het verruigen van
voormalige graslanden een duidelijke achteruitgang onder de pionier- en
graslandsoorten. Opvallend is echter ook de achteruitgang onder de water- en
moerassoorten. Oorzaken hiervoor moeten naar verwachting gezocht worden in
het verdwijnen water- en oeverbegroeiing, waarbij naast voortschrijdende
bosontwikkeling op de oevers, de grote aantallen zomerganzen en begrazing
door grotere grazers naar verwachting een belangrijke een rol spelen. Bos- en
struweelsoorten gaan juist vooruit.
Sinds de verandering van het beheer in 1991 zien we een gestage uitbreiding
van het aantal libellen en dagvlinders. Soorten als Glassnijder, Vroege
glazenmaker en Bruine winterjuffer planten inmiddels in het gebied voor. Bij de
dagvlinders is het voorkomen van Groot dikkopje en (in de nabije omgeving)
Bruin blauwtje noemenswaardig. Sprinkhanen hebben zich nog sterker
uitgebreid met soorten als Kalkdoorntje, Greppelsprinkhaan, Wekkertje en
recent Boomkrekel.
In het gebied heeft zich inmiddels ook de Bever gevestigd. Daarnaast blijft het
gebied, met zijn plassen en waardevolle hoogwatervrije terreinen, interessant
voor Rugstreeppad.
1.6.2

Aanbevelingen en ideeën

Ontwikkeling van een afstromend kwelsysteem
Zoals hiervoor beschreven treedt vooral in de noordelijke kleiputten hoge kwel
vanuit het Veluwemassief uit. Daarnaast treedt bij hogere rivierstanden ook
rivierkwel uit.
Toch kennen de kleiputten in de Meinerswijk door het jaar heen lange periode
van hoge troebelheid. Er is nauwelijks sprake van enige waterplantengroei. Dit
hangt enerzijds samen met het kleiige karakter van de plassen. Anderzijds kan
deze hoge turbiditeit en trofiegraad van de plassen er ook op duiden dat het
actuele kwelwater te veel stagneert en daardoor te weinig in de ecologie van de
plassen tot uiting kan komen. Er treedt momenteel bij lagere afvoeren op de
rivier geen afvoer van water uit de kleiputten op. Het water stagneert achter de
scheidingsdammen en de plassen 'doorstromen' niet met kwelwater. Om
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kwelsystemen goed te laten functioneren is, weliswaar een beperkte, maar
geleidelijke afvoer van het kwelwater naar de rivier toe noodzakelijk. Hierdoor
vindt continu verversing plaats.
Dit is eenvoudig op te lossen door kleine overlooppunten in de dammen tussen
de plassen in zuidwestelijke richting aan te leggen. Het gaat dan om hele kleine
overloopdrempeltjes, waarin het water slechts in een centimeters diep gootje
overheen stroomt. Deze drempels moeten dan ongeveer op grondwaterniveau
Kort gegraasde oevers met Rode
ogentroost langs Meginhardput
(foto Bart Peters).

worden aangelegd.
Om het overlopende puttensysteem nog beter te ontwikkelen wordt ook
voorgesteld om de Bosput via een overloopdrempeltje te scheiden van de
Vogelaarsput. De dam tussen de plassen is rond 2000 doorgestoken om
ontoegankelijke delen te creëren voor broedvogels, maar het gevolg is dat beide
plassen als één grote plas zijn gaan functioneren. Juist in de Bosplas komt
relatief veel kwel vrij.
Omdat niet bekend is hoe de waterhuishouding exact gaat veranderen bij het
aanleggen van overloopdrempeltjes is het wijsheid om hier als kleinschalige
proef mee te starten. De Brasempoel kent al een klein overloopje naar de
Zuidelijke Kleiputten, maar deze stroomt alleen bij hogere waterstanden over.
Het tot uiting komen van kwel in de vegetatie van de plassen kan sterk gebaat
zijn bij verondieping van kwelrijke oeverzones, bijv. door de aanleg van zandige
plas-dras-situaties en ondiepe oeverstroken. Dit zorgt er voor dat het
uitredende kwelwater niet direct vermengd met grote hoeveelheden regen- en
oppervlaktewater. Belangrijk daarbij is dan wel dat verondieping en
herprofilering met mineraal zand plaatsvindt, en zeker niet met klei of
bouwvoorgronden.
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Om het kwelplassensysteem te laten functioneren is het van belang dat het
gebied ten zuiden van de historische zomerkade (aan de zuidoever van de plas
van Bruil) als laagdynamisch compartiment blijft functioneren. Een open
verbinding van de Nederrijn via de plas van Bruil met de kleiputten van
Meinerswijk is daarom niet aan te bevelen. Bij het aantakken van de Plas van
Bruil aan de rivier zou de Sleuteldam als nieuwe scheiding moet fungeren.
Hiertoe moet het erosiegat dat in de jaren '90 in de zomerkade is ontstaan
gedicht worden.
Uitbreiding van de begrazingseenheid
Sinds eind jaren '80 wordt er door de gemeente gewerkt aan inrichtingsplannen
voor het gebied. Het plan "Arnhems Heerlijkheid" (Overmars e.a., 1989) vormt in
feite nog steeds een goede basis voor de landschapsecologische inrichting en
beheer van het gebied. Verdere uitbreiding van het natuurgebied volgens de
voorstellen in dit plan is nog steeds een belangrijke lijn.
Vooral de verwerving / in beheername van de ganzenweilanden aan de oostzijde
van het natuurgebied is van belang. Enerzijds kan zo de verbinding gelegd
worden met de Groene Rivier en Bakenhof. Anderzijds zal het aantal
zomerganzen hierdoor spontaan kunnen afnemen. Momenteel worden de
weilanden intensief agrarisch beheerd. De ligging van dergelijke sterk bemeste,
kortgrazige weilanden naast een natuurgebied leidt tot zeer hoge aantallen
zomerganzen (Kurstjens & Peters, 2011). De aantallen zijn inmiddels zo hoog dat
er ook negatieve effecten op de oever- en watervegetaties van de plassen
optreden. Vermoedelijk heeft ook de waterkwaliteit van de plassen als geheel
eronder te leiden (eutrofiering, blauwalgenbloei, wegvreten water- en
oeverplanten). Waterplantengroei in de plassen is met de huidige dichtheden
aan zomerganzen vermoedelijk praktisch onmogelijk (zeker aan de oostzijde van
het natuurgebied).
Gekoppeld aan de inrichting in het kader van Ruimte voor de Rivier zou het
gebied ten noorden van de Meginhardweg en een strook van de Groene Rivier
meebeheerd kunnen worden.
Uiterwaardinrichting
Lopende planprocessen
Momenteel loopt vanuit Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente
Arnhem planvorming in het kader van PKB-Ruimte voor de Rivier. Doel hiervan
het realiseren van een waterstandsdaling van ca. 7 cm in 2015. Hieraan
gekoppeld wordt aan een betere landschapsecologische ontwikkeling van het
gebied nagestreefd.
Dit project van Rijkswaterstaat loopt gezamenlijk op met initiatieven van de
Gemeente Arnhem om het gebied landschapsecologisch, economisch en
recreatief aantrekkelijker te maken. De gemeente heeft hiertoe een visie voor
het gebied Stadsblokken en Meinerswijk ontwikkeld, waarin stadsontwikkeling,
recreatief gebruik en natuurontwikkeling zijn samengebracht. De
uitgangspunten van het oude plan "Arnhems Heerlijkheid" (Overmars e.a., 1989)
vormen hierbij een belangrijke basis, aangevuld met plannen voor een
recreatieve infrastructuur en bebouwing. Over deze ideeën voert de gemeente
sinds 2006 een gesprek met de stad, waarvan de uitkomsten in 2009 zijn
samengevat in de "bevindingenrapportage Stadsblokken-Meinerswijk"
(Gemeente Arnhem, 2009).
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Daarnaast heeft ook de vastgoedfirma Phanos, die verschillende delen van de
Meinerswijk en Stadsblokken in eigendom heeft, ideeën voor de ontwikkeling
van het gebied, waarbij ruimtelijke kwaliteit verknoopt is met stadsontwikkeling
en uitgebreidere bouwplannen dan in de eerder genoemde visie van de
gemeente.

De hoge kade van Bruil. Door
de kade te verlagen ontstaat
- zeker voor de
Nederrijnbegrippen - een
unieke kans om
oeverwalvorming (spontane
zandafzetting) terug op gang
te brengen. De ligging in de
binnenbocht van de rivier en
de aanwezigheid van een
diepe plas achter de
oeverwal werken in dit
verband positief (foto Bart
Peters).

Figuur 15 Het voorlopige ontwerp voor het plan van Stadsblokken-Meinerswijk in het kader van
Ruimte voor de Rivier, ontwerp januari 2011 (Bron Rijkswaterstaat/Loos van Vliet/Bureau
B&B/Bureau Drift/Gemeente Arnhem).
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Complicerend bij de realisatie van veel planonderdelen zijn de grondposities in
het gebied, maar ook de aanwezigheid van de vele vuilstorten in de ondergrond.
Inrichtingvoorstellen

Belangrijke landschapsecologische elementen voor de inrichting van Meinerswijk
zijn:
● Het versterken van het overloopsysteem voor kwelwater zoals hierboven
beschreven. Hierbij kunnen tegelijkertijd dammen tussen verschillende
kleiputten afgestreken worden, waarbij minder steile oevertaluds in de
plassen ontstaan.
● Het aanleggen van een lange, ondiepe strang in de Groene Rivier
(reliëfvolgend in het zand). Deze zou bovenstrooms van de rivier gescheiden
moeten blijven door een voldoende hoge drempel, waardoor bij beperkte
waterstandstijgingen een rivierkwelstroom naar de strang op gang kan
komen; om dit optimaal te laten functioneren kan het aanleggen van een
kleine afwatering vanuit deze strang naar de Zuidelijke Kleiputten
onderzocht worden, hoewel de aanwezig vuilstorten hier zeer complicerend
werken.
● Voor het gebied rond de kade van Bruil zijn twee scenario's denkbaar: een
hoogdynamische variant en laagdynamische.
> Laagdynamische variant
Bij de laagdynamische variant blijft de kade rond deze polder intact
waardoor de plas een heldere kwelgevoede plas blijft. De oevers van de
plas worden opgeschoond en ontdaan van al het puin.
> Hoogdynamische variant
De hoogdynamische variant is aantrekkelijk omdat deze tot extra
waterstandsdaling leidt. Hierbij wordt ervoor gekozen om de kenmerken
van een hoogdynamisch landschap optimaal tot hun recht te laten komen.
Enerzijds wordt de plas van Bruil zover mogelijk naar het westen (bij de
Gallantijnse Waard) via een ondiepe zandige geul aangetakt op de rivier,
zodat eventueel ook nog rivierkwelafvoer via de plas kan plaatsvinden.
Waar mogelijk kunnen
oeverbestortingen en
restbestortingen (zoals in dit
kribvak) in Meinerswijk verwijderd
worden, zodat meer zand
beschikbaar komt voor
oeverwalvorming en de oevers aan
aantrekkelijkheid winnen voor het
publiek (foto Bart Peters).
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Daarnaast wordt de kade van Bruil met minimaal 3 meter verlaagd tot het
niveau waarop de rivier weer zand gaat afzetten en op eigen kracht een
aantrekkelijke oeverwal kan vormen. Dit biedt - zeker voor
Nederrijnbegrippen - prachtige nieuwe kansen voor de vestiging van
stroomdalflora en bijbehorende fauna. De binnenbocht van de Rijnoever
rond de Plas van Bruil ligt optimaal voor de afzetting van rivierzand in de
vorm van een oeverwal. Hierbij komt dat de plas ook een aantrekkende
werking op het water zal hebben, waardoor tijdens hoogwater fraaie
zandwaaiers richting de plas kunnen ontstaan. De oevers van de rivier zijn
ter hoogte van deze plas al vrij van bestorting. In deze variant is het
essentieel dat het erosiegat in de historische Sleuteldam gerepareerd
wordt zodat het kleiputtengebied van Meinerswijk niet eerder gaat
instromen en relatief laagdynamisch blijft. Deze variant lijkt momenteel
het meest kansrijk in de planvorming rond het Ruimte voor de
Rivierproject van Rijkswaterstaat.
● Waar mogelijk het weghalen van oeverbestorting langs de Rijn.
● Mits geschikt mineraal zand beschikbaar is kan aan verondieping van
bepaalde oevers gedacht worden. Als er echter alleen kleiig of venig
materiaal voor handen is (bijv. uit de nieuw te graven geul in de Groene
Rivier) kan daarmee beter geen verondieping van plasoevers plaatsvinden.
In dat geval kunnen de flankerende dammen rond de plassen wel
afgestreken worden tot minder steile oevers.
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