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Peters, B., G. Kurstjens & B. Beekers 

1. VREUGDERIJKER-

WAARD 
 

 

Riviertraject:  IJssel 

Provincie:  Overijssel  

Gemeente:  Zwolle 

Stad, dorp:  Zwolle / Westenholte 

Start natuurontwikkeling: Oeverwal sinds 1962,  

  De nevengeul en komgronden sinds 2000 

Eigendom/beheer:  Natuurmonumenten 

Oppervlakte:  74 ha  

Toegankelijkheid:  Niet vrij toegankelijk  

 

Voor 

natuurontwikkeling 

Na natuurontwikkeling Soortgroep 

Aantal 

(bijzondere) 

soorten  

Aantal 

soorten 

Rode Lijst 

Aantal 

(bijzondere) 

soorten 

Aantal 

soorten 

Rode Lijst 

Beoordeling ontwikkeling  

 

Flora 31 18 44-45  24-25  

Broedvogels 18 10 25 9  

Libellen* ? ? 23 5 ? 

Dagvlinders* ? ? 15 0 ? 

Sprinkhanen* ? 1 12 1 ? 

Vissen* ? ? 19 3  

Amfibieën* ? 0 5 1 ? 

* = alle soorten  
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Figuur 1 Overzicht van het 

natuurgebied van de 

Vreugderijkerwaard met toponiemen 

en de begrenzing van het 

onderzoeksgebied. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Gebiedsbeschrijving 

 

De Vreugderijkerwaard ligt in 

een binnenbocht van de 

IJssel bij Zwolle, tegenover 

Zalk. Tussen 2000 en 2002 is 

hier de eerste 

meestromende nevengeul 

van de IJssel gerealiseerd, 

waarbij ook meer ruimte 

voor de waterafvoer werd 

gerealiseerd. Samen met een 

eeuwenoude oeverwal en de 

moerasomgeven kolk 

IJsselstein vormt de 

nevengeul momenteel een 

gevarieerde uiterwaard. De 

Vreugderijkerwaard maakt 

onderdeel uit van het 

Habitatrichtlijngebied 

IJsseluiterwaarden.    

Centraal in het gebied staat 

de oude Hoeve Vreugderijk, 

die op naoorlogse kaarten en 

in publicaties ook de hoeve 

'Ruitenberg' wordt genoemd, 

naar de familie die de 

gronden destijds in 

eigendom had. Tussen 1871 

en 1890 werd een tweede 

boerderij op de oeverwal 

gebouwd, iets verder naar het noorden. Deze boerderij is bij de 

inrichtingswerken rond 2000 afgebroken. 

De oeverwal van de Vreugderijkerwaard is één van de weinig plekken in het 

Nederlandse rivierengebied die de grootschalige landbouwintensiveringen van 

na 1950 heeft doorstaan, mede omdat het terrein al in 1962 door 

Natuurmonumenten verworven kon worden. Het terrein vormt nog steeds een 

belangrijk reservaat voor stroomdalflora.  

 

Historisch-morfologische vorming van de oeverwal en aanwassen 

In vergelijking met de oeverwallen en rivierduinen van bijvoorbeeld het 

Waalsysteem is de oeverwal in de Vreugderijkerwaard relatief oud en 

vermoedelijk al ontstaan in een periode dat de IJssel andere 

afvoerkarakteristieken had dan tegenwoordig. Het is niet exact bekend wanneer 

de oeverwal echt ontstaan is, maar aannemelijk is een periode ruim voor de late 

Middeleeuwen, dus voor de tijd dat de IJssel steeds meer verzande doordat de 
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Waal vooral sinds de 15e eeuw meer water ging trekken ten opzichte van de 

Nederrijn en de IJssel. Om een oeverwal van deze omvang te vormen moet de 

IJssel nog vrij veel water hebben afgevoerd en moet veel zand in de oevers 

beschikbaar zijn geweest. De oeverwal is momenteel morfologisch nauwelijks 

meer actief en alleen de lage delen overstromen nog bij zeer hoge 

rivierafvoeren (de zandige boerenkuil midden op de oeverwal (zie figuur 1) 

overstroomt net aan bij extreme afvoeren zoals in 1993/95). 

Figuur 2 Twee versies van de 'Caart Figuratief' uit 1764  

(links) en 1766 (boven) van het IJsseltraject bij de 

Vreugderijkerwaard.  

 

Hieronder: zicht vanaf de oeverwal op de oude, 

moerassige kribvakken en Zalk (foto Bart Peters).  
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Feit is dat de oeverwal ooit is ontstaan 

vanuit zandige aanwassen in de 

binnenbocht van de rivier, gevolgd 

door oeverwalafzettingen. Ook na de 

vorming van de oeverwal heeft de 

binnenbocht van de IJssel nog geruime 

tijd de neiging gehouden aan te zanden 

en nieuwe aanwassen en oeverwallen 

te vormen. Op de rivierkaarten van 

1764 en 1766 (figuur 2) wordt 

gesproken van "sterk aanwinnende 

sanden" in de binnenbocht. Door de 

waterstaatkundig ingenieur van dienst, 

de heer A.J. Knollaert, wordt 

beschreven hoe aan de overkant bij 

Zalk de leikribben verlengt en 

vermeerderd zouden moeten worden 

om enerzijds aanvallen van de rivier op  

de schaardijk van Zalk te kunnen 

weerstaan, maar ook om de aanwassen 

op de oever van de 

Vreugderijkerwaard te verminderen. 

Volgens Maas (1998) is de oever van 

de Vreugderijkerwaard kort daarna 

eroderend in plaats van 'aanwassend' 

geworden. Dit zou samenhangen met 

landaanwinning door de aanleg van 

nieuwe kribben aan de overkant, in de 

Bentinkswellen. Hierdoor werd de 

stroomrichting van de IJssel veranderd 

en begon zij de oever van de 

Vreugderijkerwaard aan te vallen, en 

minder de Zalkse zijde. Dit idee van 

een 'eroderende periode' wordt ondersteund doordat op de rivierkaart van 1848 

(figuur 3) nauwelijks aanwassen op de oever van de Vreugderijkerwaard te zien 

zijn. Het zou ook verklaren waarom de oude oeverwal/rivierduin tot op de dag 

van vandaag een relatief steile taludrand naar de rivierzijde kent. 

Op de rivierkaart van 1848 zijn in de buitenbocht bij Zalk inderdaad nieuwe 

leikribben gerealiseerd, maar is ook een langsdam/kade zuidelijk van de kribben 

langs de rivier aangelegd (figuur 3). Dit moet de landaanwinning verder 

bevorderd hebben (de verbreding in het zomerbed aan de Zalker zijde van 1766 

is verdwenen). Het profiel van de IJssel is sterk versmald ten opzichte van de 

kaarten uit 1764-66 in figuur 2.  

Op de kaart uit 1764 is tevens sprake van een oude strang in het komterrein ten 

oosten van de oeverwal - in het verlengde van de huidige zijlob van de 

nevengeul - die ooit 'rivierloop'  zou zijn geweest. Gelet op de ligging van de 

stang gaat het vermoedelijk eerder om een hoogwater- of uitslijpgeul en niet om 

en echte voormalige beddingloop. Zichtbaar is ook hoe de kolk IJsselstein in het 

noordelijk deel van de Vreugderijkerwaard net is ontstaan bij een dijkdoorbraak 

in 1763. Bovendien valt op dat een deel van de uiterwaard toen uit rietland 

bestond. Onbekend in welke mate dit samenhing met het (beperkte) 

Figuur 3 Historische rivierkaart uit 1848 van de Vreugderijkerwaard en 

omgeving. 
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getijdenrivierkarakter dat dit benedenstroomse IJsseltraject in die periode nog 

bezat, en in welke mate menselijk rietlandbeheer hierbij een rol speelde. 

 

De oeverwerken van na 1850 

Bij de normalisatiewerken van na 1850 is ook in de binnenbocht van de 

Vreugderijkerwaard een aantal lange kribben aangelegd, om zo het zomerbed 

nog beter op diepte te kunnen houden. Feit is dat na de aanleg van deze kribben 

opnieuw aanzanding in de binnenbocht op gang kwam. Figuur 4 geeft aan hoe de 

kribvakken tussen 1871 en 1933 steeds verder zijn verland. De natte 

moerasstrook die tegenwoordig tussen de rivier en de oude oeverwal ligt is het 

overblijfsel van deze opgezande kribvakken.  

In de jaren '30 was het voetveer tussen Westenholte en Zalk nog in gebruik. Tot 

in de jaren '60 liep er nog een onverharde landweg over de oeverwal, waardoor 

het terrein beter toegankelijk was. 

 

 
Figuur 4 De Vreugderijkerwaard tussen 1871 en 1933. Voor 1870 zijn de eerste lange kribben al 

aangelegd waarna rond 1880 het aantal kribben sterk uitgebreid is. Vervolgens is de rivier deze 

kribvakken gaan opvullen. Mogelijk dat enkele de kribhoofden al tussen 1919 en 1933 (deels) met 

elkaar verbonden zijn door strekdammetjes, waardoor het opzandingsproces versneld werd. 

Tijdens hoogwater kon de rivier in de kribvakken soms weer uitkolkingen vormen. Delen die nooit 

helemaal opgezand zijn of weer uitgekolkt zijn vormen tegenwoordig de moerasjes aan de voet 

van de oude oeverwal. 
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Oeverwerken van na 1974 

Tot 1974 was de oever van de Vreugderijkerwaard nog vrij van de huidige zware 

breuksteenbestorting. In 1974 is een aantal oeverwerken uitgevoerd van 

Rijkswaterstaat, waarbij delen van het terrein (met name de kleine oeverwal 

dicht aan de rivier) met zwaar materieel werden bereden. In dat jaar werden de 

kribben verlengd en van een stortstenen verbindingsdam voorzien. De vakken 

achter deze dam werden opgevuld met IJsselzand en afgedekt met een kleidek 

(Ouborg & Moet, 1985). 

 

De beheergeschiedenis 

Ouborg & Moet (1985) gegeven een uitgebreide beschrijving van de 

beheergeschiedenis van de Vreugderijkerwaard tot 1984. Zij geven aan dat 

tussen 1892 tot 1965 de boerderij en de naastgelegen oeverwalgronden van in 

totaal 33 ha in bezit waren van H.J. Ruitenberg. Het gebied werd in die periode 

tamelijk extensief door hem beheerd, en alleen bemest met wat stalmest. Er 

was sprake van een ruime standweide zonder vakbeweiding en allerlei scheidend 

rasterwerk. Van het late voorjaar tot in de herfst stonden er ca. 40 stuks vee op 

20 ha (2 dieren per ha). De overige 13 ha van Ruitenberg waren in beheer als 

hooiland en werden rond half juli gemaaid. Over het beheer van de overige 

graslanden in die tijd is weinig bekend. 

In 1962 konden de gronden van Ruitenberg, mede vanwege hun bijzondere 

floristisch waarden, verworven worden door Natuurmonumenten. Tegelijkertijd 

konden 7,5 ha van de verlande kribvakken door Natuurmonumenten in erfpacht 

worden genomen van Domeinen en meebeheerd worden met de rest van het 

Luchtfoto van de Vreugderijkerwaard in 2003. De inrichting was nog gaande maar de nevengeul kon al meestromen 

(foto Bert Boekhoven/Rijkswaterstaat-RIZA).  
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gebied. Het extensieve beheer werd nog drie jaar door dhr. Ruitenberg 

voortgezet. 

In 1965 verpachte Natuurmonumenten het terrein aan een andere boer, dhr. J. 

Vos. Vanaf dat moment gingen de beweidings- en bemestingsintensiteit omhoog 

en werd er ook gebruik gemaakt van kunst- en drijfmest (een klein deel bleef 

onbemest). Daarnaast werd er steeds meer met vakbeweiding gewerkt. In 1974 

stonden er in de verschillende weitjes 46 melkkoeien, 16 pinken, 12 kalveren, 13 

schapen en 1 pony. De grond werd ook steeds meer machinaal bewerkt, waarbij 

enkele percelen aan de noordkant van het gebied (ook nabij de kolk) werden 

gescheurd, gefreesd en opnieuw ingezaaid. In dezelfde periode is ook de 

zandkuil bovenop de oeverwal ontstaan. Hier is indertijd met toestemming van 

Natuurmonumenten zand weggegraven. 

Het intensievere beheer leek tot achteruitgang van natuurwaarden te leiden 

(Van de Steeg, 1980; Ouborg & Moet, 1985). Daarom werd na 1982 een nieuw 

beheerregime geïnstalleerd (een compromismodel met de bestaande pachter, 

die tegelijkertijd in dienst kwam bij Natuurmonumenten). De begrazingsdruk 

bleef met bijna 2 dieren per ha relatief hoog, maar bemesting en ander 

agrarisch beheer bleven vanaf toen achterwege. Het idee achter de relatief hoge 

bezetting was dat de begrazing voor 'verschraling' van de oeverwal moest gaan 

zorgen (inmiddels is bekend dat natuurlijke uitspoeling veel belangrijker is voor 

verschraling van de gronden). 

Bloeiende Voorjaarszegge op de door Blaarkoppen begraasde oeverwal in april 2010 (foto Bart Peters). 
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Figuur 4 De oorspronkelijke inrichtingsschets van Bureau 

Waardenburg uit 1998 voor de aanleg van de nevengeul in de 

Vreugderijkerwaard (Veen, e.a., 1998). Gelet op de actuele 

situatie is later voor een diepere en bredere variant gekozen. 

De meer oostelijk uiterwaarden in het 

gebied waren voor de start van de 

natuurontwikkeling (aanleg geul) intensief 

in gebruik als intensief agrarisch grasland.  

 

1.2 Inrichting/ processen  

 

De volgende inrichtingsmaatregelen hebben 

plaatsgevonden: 

• Realisatie van een meestromende 

nevengeul door het aantakken van 

bestaande kleiplassen en het vergraven 

van tussenliggende gronden in de 

periode 2002-2004. Vanaf het najaar van 

2002 kon de geul meestromen. De 

ondiepe geul is bijna 2 km lang, 75 tot 

wel 250 m breed met zeer flauw 

oplopende oevers. De geul heeft een 

inlaatwerk onder een nieuw aangelegde 

dam. Bij laagwater stroomt maximaal 1,5 

% van het debiet van de IJssel door de 

geul.    

• Sloop van een boerderij, twee andere 

zijn gehandhaafd maar niet meer in 

gebruik bij agrariërs. 

• Het verleggen van de Vreugderijkerweg 

en het plaatsen van duikers in de Oude 

Veerweg om deze weg vanuit 

cultuurhistorische overwegingen te 

kunnen behouden. 

• Inrichting van een begrazingseenheid 

met een oppervlakte van ca. 80 ha 

begraasbaar oppervlak. Binnendijks is 

een hoogwatervluchtplaats voor de 

grazers ingericht.  

• Aanleg van een vogelobservatiehut met 

wandelpad en de aanleg van een 

recreatie- en uitkijkpunt bij het 

instroompunt van de nevengeul.  

• Lokaal terugzetten van zachthoutooibos 

langs de geul ten zuiden van de inlaat.  
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Duikers in het regelwerk in de Vreugderijkerwaard (foto Margriet Schoor). 

 

1.3 Beheer 

 

• Begrazing in de Vreugderijkerwaard is tegenwoordig enigszins 

gecompartimenteerd. Dichtheden verschillen daardoor per seizoen en per 

perceel. In het vroege voorjaar van 2010 (april en begin mei) werd het gebied 

in zijn geheel begraasd door zowel Gallowayrunderen als Blaarkoppen 

(aantal?). In het late voorjaar werd de oeverwal afgezet en met lage 

aantallen beweid. In 2010 stonden hier 8 stuks huisvee in die periode. Later 

in het jaar worden de rasters weer opengezet. 

• De kuddesamenstelling van het gebied bestond in 2010 uit een mix van 

enerzijds Galloways, Blaarkoppen en ander huisvee. Daarnaast staan er nog 

enkele huispaarden (Haflingers) in het terrein.  

• In 2006 werd het terrein nog jaarrond begraasd door ca. 35 

Gallowayrunderen en een kleine kudde Konikpaarden (6 stuks).  
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1.4 Resultaten 

  

1.4.1 Flora  

 

Historische situatie tot 1962 

Cohen Stuart beschrijft de droge graslanden van de 

Vreugderijkerwaard in 1958-59 al als een floristisch bijzonder 

terrein. Hij maakte in 1957 twaalf opnamen in het gebied. Echte 

zandsoorten, met een voorkeur voor een open bodems, zoals 

Tripmadam, Duifkruid, Zandzegge en Wilde averuit komen nog in 

meerdere opnamen voor. Ook soorten van vergelijkbare 

standplaatsen als Cipreswolfsmelk  en Lathyruswikke zijn nog te 

vinden, hoewel zeer zeldzaam. Cohen Stuart geeft aan dat 

Duifkruid relatief weinig aanwezig is, maar de soort komt toch nog 

in vier van de twaalf opnamen voor (een weelde in elke situatie 

heden ten dage).   

Soorten die veelvuldig aanwezig zijn, zijn onder meer Zachte haver, 

Voorjaarszegge, Voorjaarsganzerik, Grote tijm, Ruige weegbree, 

Kattendoorn, Sikkelklaver en Liggende ereprijs (deze laatste nog in 

alle opnamen), naast soorten als Echte kruisdistel, Kleine bevernel, 

Geel walstro, Vroegeling, Zandmuur en Knolboterbloem. 

Moeslook (2 opnamen), Kleine ruit (1), Goudhaver (2), Kleine 

ratelaar (1), Ruw vergeet-me-nietje (2) en Kleine pimpernel (1) zijn 

opvallend zeldzaam in de opnamen van Cohen Stuart. 

Soorten als Kamgras, Smal fakkelgras en Ruige Leewentand komen 

plaatselijk voor (3 á 4 opnamen) (zeer waarschijnlijk hebben 

opgaven van Ruige Leeuwentand uit het gebied echter betrekking 

op Kleine leeuwentand (pers. med. Piet Bremer)). Opvallend is dat 

hij ook geen Kweekdravik in zijn opnamen noemt, hoewel die er 

vermoedelijk wel stond. Ook bremrapen en Geoorde zuring 

ontbreken terwijl ze vermoedelijk wel voorkwamen. Om onbekende 

redenen liet hij uit zijn terreinschriften bremrapen weg (Schaffers 

e.a., 2008).  

Aangenomen moet 

worden dat de flora van 

de oeverwal zich goed kon 

handhaven tot minimaal 

1965, toen het beheer 

intensiveerde (§1.3). 

Helaas zijn er uit deze 

periode geen data 

beschikbaar van de 

graslanden en 

waterpartijen die buiten 

de oeverwal gelegen zijn. 

 

Intensiever agrarisch 

beheer tussen 1965 en 

1980 

In het beheerplan van 

Lichthart & Bakker uit 

1975 wordt een Voorjaarsganzerik op een zandige molshoop (foto Bart Peters). 

Figuur 5 Trends in het aantal bijzondere 

plantensoorten in de Vreugderijkerwaard in 

de tijd (zie ook tabel 1). 
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soortenlijst opgegeven op basis van losse inventarisaties 

uit de periode ervoor. Daarnaast zijn er losse opnamen 

bekend uit 1971 en '78 en van Van de Steeg uit 1980. 

Voor het eerst worden in het gebied Stinkende ballote, 

Gewone agrimonie, Karwijvarkenskervel, Grote ratelaar, 

Holpijp, Waterviolier en Witte waterkers genoemd. 

Kleine ratelaar, Ruige leeuwentand en Cipreswolfsmelk 

zijn dan al verdwenen. 

Van de Steeg (1981) heeft acht PQ's van Cohen Stuart 

proberen terug te vinden en opnieuw geïnventariseerd. 

Hij concludeerde dat binnen de PQ's een 

aantal soorten sterk achteruit gegaan was 

ten opzicht van de situatie in 1957. Het gaat 

daarbij onder meer om Voorjaarszegge, 

Duifkruid, Grote tijm, Wilde averuit, 

Kattendoorn, Lathyruswikke, Bevertjes, 

Ruige weegbree, Ruw vergeet-me-nietje, 

Vroegeling, Zandmuur, Liggende ereprijs en 

Muizenoor. De meeste van deze soorten zijn 

gebaat bij een open vegetatiestructuur of 

lokaal kale, minerale bodems. Hij vermoedt 

dan ook dat de achteruitgang in belangrijke 

mate samenhangt met mestgebruik in het 

terrein, vooral eind jaren '70. Omdat Van de 

Steeg destijds alleen met opnamen heeft 

gewerkt en er geen complete 

soortkarteringen zijn uit die tijd is de exacte 

ruimtelijke ontwikkeling door het terrein 

heen niet te herleiden.  

 

Verbeterd beheer begin jaren '80 

Ouborg en Moet (1985) schetsen in 1984 bij 

een uitgebreider onderzoek een iets minder 

pessimistisch beeld, met name ten opzichte 

van de inventarisatie van 1980. Dit kwam 

mogelijk (mede) omdat het terreinbeheer in 

de jaren ervoor was verbeterd (zie § 1.3). De 

situatie van 1957 is echter volgens hen "nog 

niet bereikt". In tabel 1 staan de soorten 

aangegeven die zij vonden. Ze concluderen 

dat de stroomdalflora met de 

beweidingsintensiteit van die tijd goed stand 

houdt en dat bepaalde soorten zich 

uitbreiden ten opzichte van 1980. Het gaat 

dan onder meer om Veldsalie, Ruige 

weegbree, Kattendoorn, Zandmuur en 

Knoopkruid. Desondanks waren enkele 

hierboven genoemde soorten verdwenen ten 

opzichte van 1957. Soorten als Duifkruid, 

Lathyruswikke, Bevertjes en Tripmadam 

komen nog steeds voor. Tripmadam komt 

'lokaal frequent' voor rond de taludrand van 

Tabel 1 Overzicht van het voorkomen van bijzondere soorten in de 

Vreugderijkerwaard in verschillende perioden.  

Naam 1957 1971-

1980 

1984 1991-

1997 

2000-

2004 

2009-

2010 

Aardbeiklaver   x x x x 
Bevertjes (RL) x x x x x x 
Blauwe bremraap (RL) x? x x  x x 
Cipreswolfsmelk (RL) x      
Distelbremraap (RL)      x 
Dotterbloem  x x x x x 
Duifkruid (RL) x x x x  x(?) 
Fraai duizendguldenkruid     x x 
Geoorde zuring x x x x x x 
Gewone agrimonie (RL)  x    x 
Goudhaver (RL) x x x x x x 
Grote ratelaar  x    x 
Grote tijm (RL) x x x x x x 
Heelbeen (RL)   x    
Holpijp x? x x x (x)? x 
Kamgras (RL) x x x x x x 
Karwijvarkenskervel (RL)  x    x 
Kattendoorn (RL) x x x x x x 
Klavervreter (RL)      x 
Kleine pimpernel (RL) x x x x x x 
Kleine ratelaar (RL) x     x 
Kleine ruit (RL) x x x x x x 
Kweekdravik ? x x x x x 
Lathyruswikke x x x x   
Liggende ereprijs (RL) x x x x x x 
Moeraswolfsmelk (RL)      x 
Moeslook (RL) x x? x x x x 
Oranje springzaad      x 
Rivierfonteinkruid     x x 
Rode ogentroost (RL)      x 
Ruige leeuwentand (RL) x x x x   
Ruige weegbree (RL) x x x x x x 
Ruw vergeet-me-nietje x x x x x x 
Schildereprijs   x x  x 
Sikkelklaver x x x x x x 
Slangenlook     x  
Slijkgroen     x x 
Smal fakkelgras (RL) x x x x x x 
Stinkende ballote ? x     
Tripmadam (RL) x x x x x x 
Veldsalie (RL) x x x x x x 
Voorjaarsganzerik (RL) x x x x x x 
Voorjaarszegge (RL) x x (x) x x x 
Walstrobremraap x(?) x x x x x 
Watergentiaan     x x 
Waterviolier x? x x x x x 
Weidegeelster (RL)      x 
Wilde averuit (RL) x x x x x x 
Witte waterkers  x    x 
Zacht vetkruid x x x x x x 
Zachte haver x x x x x x 
Totaal 30-34 34 33 31 32-33 44-45 

 

Smal fakkelgras op de oude oeverwal (foto Bart Peters). 
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de oeverwal, Duifkruid beperkt zich vermoedelijk tot enkele exemplaren. 

Opvallend is dat Kleine pimpernel toen ook al zeldzaam was en slechts met één 

exemplaar in het terrein stond. Bijzonder is de vondst van Heelbeen; deze soort 

is hierna nooit meer aangetroffen. 

Zij vinden ten opzichte van de soortenlijst uit de 

jaren '70 minder soorten. Zo treffen zij geen Ruige 

leeuwentand, Grote ratelaar, Karwijvarkenskervel, 

Stinkende ballote, Vroege haver, Gewone 

agrimonie en - opvallend genoeg - geen 

Voorjaarszegge meer aan (deze laatste soort moet 

er echter nog wel gestaan hebben).  

Ouborg & Moet (1985) hebben ook een groot deel 

van de nattere gronden ten noorden en oosten van 

de oeverwal geïnventariseerd, gronden rond de 

kolk en omringende weilanden en enkele andere 

percelen met sloten. Hier troffen zij bijvoorbeeld 

Holpijp, Beekpunge, Waterviolier en Echte 

koekoeksbloem aan. In de natte kribvakken stond 

ook Schildereprijs. 

 

De jaren '90 

In 1991 hebben Baartmans & Van der Ploeg (1993) 

opnieuw de flora en vegetatie van de oeverwal 

bekeken. Hierbij hebben ze ook een 7-tal 

bijzondere soorten ingetekend en vergeleken met 

de situatie in 1984 (figuur 6). In tabel 1 zijn de 

door hen aangetroffen bijzondere soorten 

weergegeven.  

In zijn algemeenheid constateren zij dat de 

stroomdalflora zich goed handhaaft ten opzichte 

van 1984. Opvallend is wel de achteruitgang van 

Kleine pimpernel. In 1984 kende deze soort nog 

tweede haarden van voorkomen, in 1991 slechts 

één standplaats met 2 exemplaren. Ook vonden zij 

geen Blauwe bremraap in dat jaar. Liggende 

ereprijs en in mindere mate Veldsalie zijn juist 

vooruitgegaan ten opzichte van 1984 (figuur 6), 

hoewel bij de eerste soort het moment van 

inventariseren bepalend kan zijn voor het aantal 

vondsten. Van de meeste andere soorten zijn geen 

soortkarteringen gedaan, zodat het exacte verspreidingsbeeld niet bekend is. 

 

 

 

 

Liggende ereprijs op de rand van een konijnenhol (boven) en 

Wilde averuit nabij de zandkuil (foto's Bart Peters). 
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Figuur 6 Het voorkomen 

van een viertal bijzondere 

stroomdalplanten in de 

Vreugderijkerwaard in 

1984, 1991 en 2010. 

Veldsalie en Bevertjes zijn 

vooruitgegaan, Liggende 

ereprijs en Zacht vetkruid 

min of meer stabiel, 

waarbij Zacht vetkruid als 

steen- en zandpionier 

nieuw biotoop heeft 

gevonden op de betonnen 

duikerconstructie van de 

nevengeul (data uit 1984 

en 1991 afkomstig van 

Baartmans & Van der 

Ploeg; data 2010 Rijn in 

Beeld-inventarisatie, 

eventueel aangevuld met 

data van Andre Aptroot en 

Piet Bremer). 
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Situatie sinds aanleg nevengeul (periode 2000-2010)  

(m.m.v. Piet Bremer en Nynke van de Ploeg). 

In de laatste 10 jaar zien we een geleidelijke uitbreiding van het aantal 

bijzondere soorten in de Vreugderijkerwaard. Voor een belangrijk deel heeft dit 

te maken met het ontstaan van volledige nieuwe biotopen en de verandering 

van agrarisch naar natuurbeheer langs de nevengeul. Hier profiteren soorten als 

Rode ogentroost, Grote ratelaar en Fraai duizendguldenkruid van de nieuwe 

oeverbiotopen, moerassige laagtes en natte overstromingsgraslanden. De 

nevengeul en het natuurlijk beheer van de kwelsloten zorgt ook voor 

verbetering bij waterplanten (zie hierna). Daarnaast hebben zich recentelijk 

enkele nieuwe stroomdalplanten op de oeverwallen gevestigd. Hieronder 

behandelen we het actuele beeld per biotoop. 
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De oeverwallen 

In tabel 1 zijn tussen 2000 en 2010 twee 

perioden onderscheiden, de beginperiode 

van de nevengeul en de actuele situatie in 

2009 en 2010. De meeste soorten van het 

stroomdalgrasland houden tegenwoordig 

goed stand. Verschillende soorten breiden 

uit, een kleiner aantal soorten is sinds 1991 

verder achteruitgegaan. Helaas zijn er van de 

meeste soorten in het verleden geen 

complete soortkarteringen of 

stippenkaartjes gemaakt. Hierdoor is het 

moeilijk om exact te achterhalen of er sprake 

is van voor- of achteruitgang. In figuur 6 zijn 

de trends van enkele soorten sinds 1984 op 

kaart weergegeven.  

Van Voorjaarszegge, Moeslook, 

Walstrobremraap, Zachte haver, 

Kweekdravik, en Ruige weegbree bestaat - 

ondanks het gebrek aan historische 

documentatie - het vermoeden dat ze meer voorkomen dan in de jaren '80 en 

'90. Deze soorten waren in 2010 zeer algemeen op de oeverwal.  

Veldsalie en Bevertjes zijn zeker vooruitgegaan. In figuur 6 is zichtbaar dat 

Bevertjes verschillende nieuwe haarden kent ten opzichte van 1984 en 1991.  

Soorten als Moeslook, Kweekdravik en de bremrapen leken in 2010 te profiteren 

van de verminderde graasdruk in het voorjaar en de voorzomer. Naast de 

bekende bremraapsoorten werden in 2010 ook Distelbremraap en Klavervreter 

aangetroffen. Daarnaast vielen mogelijk grassen als Zachte haver en Bevertjes 

wat meer op. Gedurende de voorzomer zijn Zachte haver en Zachte dravik zeer 

abundant, met lokaal soorten als Rood zwenkgras, Veldbeemdgras, Glanshaver, 

Kropaar, Engelse raaigras en Grote vossenstaart.  

Voorjaarsganzerik, Smal Fakkelgras en Grote tijm doen het nog steeds goed in 

het gebied (figuur 7). Voorjaarsganzerik en Grote tijm lijken in de 

Vreugderijkerwaard te verjongen / revitaliseren op open randen van molshopen 

en konijnenholen. Vermoedelijk geldt dit voor meer soorten (waaronder 

Liggende ereprijs, Sikkelklaver en Zachte haver).  

Op de oude oeverwal staan meer soorten die duiden op een zandige, maar ook 

enigszins uitgeloogde (beperkt kalkrijke) situatie. Hierbij moeten we denken aan 

Gewone muizenoor, Gewone veldbies en Vroege haver. Vroege haver werd al 

sinds 1975 niet meer uit het terrein vermeld. Andere indicatieve 

oeverwalsoorten - die (ook) kalkrijker staan - zijn onder meer Rivierduinzegge, 

Gewone bermzegge, Gewone zandmuur, Knikkende distel en Geel walstro.  

Ondanks zorgen over het voorkomen van Liggende ereprijs (in 2009 werd hij 

minder gevonden) werd deze soort in 2010 toch weer vrij veel aangetroffen. 

Naast de oude oeverwal stond Liggende ereprijs ook op het kleine, recente 

oeverwalletje (de Nieuwe Oeverwal) dat dichter aan de rivier ligt (figuur 6). Hier 

stond zij samen met o.a. Zachte haver, Kattendoorn, Sikkelklaver, 

Walstrobremraap en Echte kruisdistel. Opvallende nieuwe vondsten in 2010 

waren Kleine ratelaar en Karwijvarkenskervel. Kleine ratelaar staat sinds een 

paar jaar weer op de oeverwal, maar werd in 2010 ook voor het eerst ook op het 

nieuwe oeverwalletje aangetroffen. Kleine ratelaar was voorheen alleen uit de 

jaren '50 bekend. Karwijvarkenskervel was sinds begin jaren '70 uit het gebied 

Ruige weegbree en Zachte haver zijn nog steeds zeer algemeen op 

de oeverwal in de Vreugderijkerwaard (foto Bart Peters) 
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verdwenen. Deze soort is met afzettingen door de rivier op de nieuwe oeverwal 

aangevoerd.  

Bijzondere nieuwkomer in het gebied is Weidegeelster, die in 2009 (Andre 

Aptroot) en 2010 (Rijn in Beeld-rondes) op twee locaties rond de zandkuil werd 

gevonden. Mogelijk staat de soort hier al even (gelet ook op het redelijk grote 

aantal exemplaren), maar feit is dat hij ontbreekt uit oudere bestanden en 

inventarisaties. Mocht hij toch relatief recent zijn dan is vooralsnog onduidelijk 

hoe de soort hier gekomen is.  

In 1999 en 2004 werd Slangenlook op de oeverwal gevonden (waarneming 

Boudewijn Odé; Bremer, 2005). Ondanks gericht zoeken kon deze soort in 2010 

niet teruggevonden worden. 

Er zijn echter ook enkele soorten die op hun laatste krachten lopen. Tripmadam 

is in de laatste 20 jaar achteruit gegaan en staat nog slechts met één 

plant/kloon in het terrein. Een vergelijkbaar verhaal geldt voor Duifkruid. Deze 

zeer zeldzame soort werd in 2006 en 2007 door Eddy Weeda herontdekt in het 

terrein. In 2009 en 2010 is hij niet opnieuw teruggevonden, maar mogelijk staat 

hij er nog wel. Ook Wilde averuit is in de laatste 20 jaar duidelijk achteruit 

gegaan. Hij staat momenteel nog wel vrij veel op de noordrand van de zandkuil 

en met één plant op de terrasrand. Kleine pimpernel is al lange tijd zeldzaam en 

houdt stand met slecht enkele planten.  

Al deze soorten zijn voor uitbreiding gebaat bij open grind- of zandbodems en 

daarmee een zekere fysieke morfodynamiek (door de rivier of menselijk  

Het enige aangetroffen exemplaar van  

Tripmadam in 2010, naast Zacht vetkruid en Grote 

tijm (Foto Bart Peters). 

Walstrobremraap kwam in 2010 massaal voor in het terrein (foto Bart 

Peters). 
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Figuur 7 Het voorkomen van 

bijzondere graslandsoorten, 

zoomsoorten en soorten van 

droge pionierssituaties in 2010. 

Kleine pimpernel op de 

terrasrand van de oeverwal  

(foto Bart Peters). 

Bevertjes of Trilgras heeft zich 

licht uitgebreid (foto Bart 

Peters). 
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Blauwe bremraap in de 

zandweitjes aan de 

zuidkant van het gebied 

(foto Bart Peters). 

handelen). Dit speelt momenteel nauwelijks meer in het terrein en zelfs de 

taludrand kent een redelijk dicht vegetatiedek voor deze soorten. 

 

Zandweitjes 

Interessant is de uitbreiding van soorten naar delen buiten de oude oeverwal. 

Zo werden op de zandige percelen (Zandweitjes in figuur 1) ten zuiden van de 

hoeve Vreugderijk in 2010 voor het eerst zowel Blauwe bremraap als 

Walstrobremraap gevonden. Daarnaast staan hier inmiddels Kattendoorn, 

Knikkende distel en lokaal vrij veel Sikkelklaver en Geel walstro. 

 

Waterplanten in de nevengeul 2009 

Bij waterplantenonderzoek in 2009 vanuit Rijn in Beeld (Peters & Kurstjens, 

2009) bleek zich een bijzonder goed ontwikkelde vegetatie met 

Rivierfonteinkruid en Doorgroeid fonteinkruid in de stromende nevengeul van 

de Vreugderijkerwaard te hebben gevestigd. Daarnaast stonden er soorten als 

Aarvederkruid, Schedefonteinkruid en gekroesd fonteinkruid in betrekkelijk 

grote abundantie. Dit type vegetatie van langzaam stromende rivieren en 

geulen, kwam nergens meer in zo'n goed ontwikkelde vorm in Nederland voor. 

Weliswaar staan beide fonteinkruiden al enige jaren weer in de IJssel zelf (en 

breiden ze zich daar ook uit), maar doorgaans staan ze daar in wat minder 

gevarieerde vorm dan in de nevengeul. Deze waterplantenvegetatie moet zich in 

korte tijd gevestigd hebben, aangezien er bij een bezoek in 2006 nog maar één 
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groeiplek van Rivierfonteinkruid net ten noordwesten van de duiker werd 

aangetroffen. 

De waterplanten stonden vooral in het deel van de geul ten zuiden van de 

doorlaat, met enerzijds een redelijke stroming en diepte en anderzijds geen 

begrazing door grote aantallen grazende ganzen en andere herbivore 

watervogels. Het noordelijk deel van de geul is relatief breed en kent daardoor 

minder stroming. Door het ontbreken van ooibos op de oevers strijken hier 

bovendien grote aantallen grazende vogels neer. Het wijst op een indirect 

belang van ooibos en opgaande moeras begroeiing langs nevengeulen om de 

onderwaterwereld in de geulen goed te laten ontwikkelen. 

 

Pionieroevers en overstromingsgraslanden  

Sinds de aanleg van de nevengeul heeft een nieuwe groep planten van natte 

pioniersituaties, vochtig grasland en moerassituaties zich kunnen vestigen. 

Enerzijds kwam dit door het verdwijnen van het intensief-agrarisch beheer op de 

gronden (overstromingsgraslanden tussen dijk en oeverwal), anderzijds door het 

ontstaan van nieuw biotoop langs de nevengeul en vergraven laagtes.  

Figuur 8 Het voorkomen van Rivier- en Doorgroeid 

fonteinkruid in 2009/2010. 
Rivierfonteinkruid in de zuidelijke nevengeul (boven) en in de 

IJsseloever (onder) (foto's Bart Peters). 
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Moeraswolfsmelk langs de goed ontwikkeld afwateringen 

nabij de boerderij IJsselstein (foto Bart Peters). 

 

Figuur 9 Voorkomen van soorten van kwelmoeras, en vochtig 

grasland in 2010. 

Langs de nevengeul hebben Slijkgroen, Klein vlooienkruid (beide overal langs de 

geul) en Fraai duizendguldenkruid sinds 2003 gevestigd. Het lijkt een kwestie 

van tijd voordat andere oeverpioniers als Bruin cypergras en Riviertandzaad zich 

hierbij voegen.  

In de omringende vochtige graslanden hebben Rode ogentroost, Aardbeiklaver 

en Grote ratelaar zich uitgebreid dan wel nieuw gevestigd. Rode ogentroost 

breidt zich momenteel sterk uit in de gronden ten oosten van de nevengeul, 

maar is in 2010 ook op de oeverwal gevonden (figuur 9). 

 

Kwelsloten 

Hoewel een trend niet uit de historische data is te herleiden lijken de kwelsloten 

aan de oostzijde van de uiterwaard zich goed te ontwikkelen. Mogelijk speelt 

het verdwijnen van intensief agrarisch gebruik (met bemesting) en het actuele 

(sloot)beheer hierbij een positieve rol. Vooral de afwatering langs de dijk is rijk 

aan Waterviolier, met lokaal ook Witte waterkers en meer noordelijk ook 

geregeld Holpijp (figuur 9). Bijzonder was de vondst van een grote pol 

Moeraswolfsmelk in één van de sloten, een soort die opvallend genoeg niet 

eerder voor het gebied wordt opgegeven. Vermoedelijk komen deze soorten ook 

in en rond de kolk IJsselstein voor, maar dat deel is in 2010 niet meegenomen 

met de inventarisaties.  
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Overig 

Op de dijk zijn via een zaaimengsels soorten als Blaassilene, Bont kroonkruid en 

Cipreswolfsmelk terecht gekomen. Wellicht dat deze soorten van hieruit de 

komende jaren ook de droge graslanden in het gebied kunnen bereiken. 

 

1.4.2 Broedvogels 

 

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 2000) 

In 1976 zijn 25 bijzondere broedvogels vastgesteld waaronder 

territoria van Kemphaan (1), Watersnip (2) en Zwarte stern (1). 

Weidevogels domineerden de broedvogelbevolking, waaronder 

Gele kwikstaart, Grutto, Slobeend en Tureluur.  

In 1985 was de weidevogelstand fors achteruitgegaan en 

werden in het hele gebied slechts 18 bijzondere soorten 

geïnventariseerd. Winst werd toen wel geboekt onder de 

moerasvogels (Bruine kiekendief, Porseleinhoen, Roerdomp, 

Waterral), die in het rietmoeras nabij de kolk in noordelijk deel 

hun biotoop vonden.  

In 1998 was de soortenrijkdom weer toegenomen t.o.v. 1985 

en zijn o.a. territoria gemeld van Blauwborst (3), Bruine 

kiekendief (1), Buidelmees (1), Buizerd (1), Kwartelkoning (4) 

en Wulp (1). Vooral soorten als Gele kwikstaart (20), Rietgors 

(40), Slobeend (7) en Tureluur (13) waren talrijk (Provincie 

Overijssel).     

 

Sinds natuurontwikkeling (2000-2010) 

In de periode 2003-2006 zijn in totaal 30 bijzondere soorten als 

broedvogel vastgesteld en dat is een duidelijke toename t.o.v. 

1998.  

Soorten die zijn verschenen of sterk zijn toegenomen na 

realisatie van de nevengeul behoren tot de water- en 

pioniervogels: Bergeend, Grauwe gans, Kleine plevier, Kluut, 

Krakeend en Oeverzwaluw. In 2004 broedde er maar liefst 13 paar Kluten op een 

eilandje in de geul en was er een territorium van Snor in het rietmoerasje 

(gegevens G. Gerritsen).    

In 2006 is onderzoek gedaan naar bedreigde soorten plus een beperkt aantal 

extra soorten (De Vries & Heinen, 2006). Van de volgende soorten zijn territoria 

vastgesteld: Gele kwikstaart (20), Graspieper (9), Kievit (3), Kluut (4), Kneu (2), 

Koekoek (1), Kwartelkoning (1), Porseleinhoen (2), Scholekster (1), Slobeend (3), 

Tureluur (7), Wintertaling (1), Zomertaling (2) en Zwarte stern (5 op vlotjes in 

kolk). In het geval van de Zwarte stern gaat het om hervestiging op een 

voormalige broedlocatie!  

Van de klassieke weidevogels zijn Grutto, Patrijs en Veldleeuwerik afwezig, maar 

deze soorten waren in 1998 ook al (vrijwel) verdwenen door 

landbouwintensivering. Andere weidevogels handhaven zich opvallend goed 

(Gele kwikstaart, Graspieper en Tureluur).  

Ook veel doortrekkers en wintergasten hebben van het project geprofiteerd 

(o.a. Lepelaar, Bergeend, Casarca, Wintertaling, Grutto, Watersnip evenals 

ganzen, Kleine zwaan en mantelmeeuwen). Dit houdt verband met het grote 

aanbod aan geschikt voedsel in de vorm van bodemdieren (muggenlarven), vis 

en waterplanten (Gerritsen, 2006).Regelmatig wordt de Visarend gezien en 

eenmaal zelfs een Zeearend. Helaas zijn er geen systematisch 
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broedvogelinventarisaties van na 2006 bekend. Dit betekent dat recente trends 

niet goed te achterhalen zijn. Wel werd in 2010 tijdens de Rijn in Beeld 

inventarisaties in de natte kribvakken opnieuw Porseleinhoen en Kwartelkoning 

gehoord.  

 

1.4.3 Libellen  

 

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 1990) 

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

 

De jaren '90 (periode 1990-1999) 

Tijdens enkele beperkte bezoeken in juni 1994 zijn in het gebied 5 soorten 

libellen aangetroffen, allemaal 

algemene soorten. Er is geen 

compleet beeld van het gebied 

beschikbaar uit deze periode.  

 

Sinds aanleg nevengeul (periode 

2000-2010) 

De laatste jaren wordt er veel meer 

gekeken naar libellen. De 

waarnemingen sinds 2004 laten een 

betrekkelijk compleet beeld van de 

soortensamenstelling zien. In totaal 

zijn er in die periode 21 soorten 

aangetroffen, waarvan 4 Rode 

Lijstsoorten (tabel 2).  

Meest opvallend is de waarneming 

van Rivierrombout sinds 2003. Met 

de aanleg van de nevengeul is 

belangrijk nieuw biotoop voor echte 

rivierlibellen ontstaan, maar 

onbekend is of hij daar al zit. Veel 

exemplaren worden op de oeverwal 

langs de IJssel aangetroffen.  

Tabel 2 Het voorkomen van de libellen in de Vreugderijkerwaard 

tussen 1994 en 2010.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1994 2004-

2008 

2009-

2010 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella *  * 
Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum  *  
Beekrombout Gomphus vulgatissimus  *  
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  * * 
Bruine glazenmaker Aeshna grandis  * * 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum *   
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum  * * 
Glassnijder Brachytron pratense  * * 
Grote keizerlibel Anax imperator  * * 
Grote roodoogjuffer Erythromma najas * * * 
Houtpantserjuffer Lestes viridis  *  
Lantaarntje Ischnura elegans * * * 
Paardenbijter Aeshna mixta  * * 
Platbuik Libellula depressa   * 
Rivierrombout Gomphus flavipes   * * 
Smaragdlibel Cordulia aenea  * * 
Steenrode heidelibel Sympetrum striolatum  * * 
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum * * * 
Viervlek Libellula quadrimaculata  *  
Vroege glazenmaker Aeshna isosceles  * * 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  * * 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens  * * 
Totaal  ? 19 17 
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Tabel 3 Voorkomen van dagvlinders in Vreugderijkerwaard in 

1990 en 2006-2010. Legenda: * = incidenteel; ** = zeldzaam; *** 

her en der; **** = algemeen. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2009-

2010 

Atalanta Vanessa atalanta ** 
Bont zandoogje Pararge aegeria *** 
Bruin zandoogje Maniola jurtina **** 
Dagpauwoog Inachis io ** 
Distelvlinder Vanessa cardui **** 
Groot koolwitje Pieris brassicae ** 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus **** 
Klein geaderd witje Pieris napi **** 
Klein koolwitje Pieris rapae **** 
Kleine vos Aglais urticae **** 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas ** 
Koninginnepage Papilio machaon * 
Oranje luzernevlinder Colias croceus * 
Oranjetipje Anthocharis cardamines * 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola ** 
Totaal   

 

Indicatief in dit verband is ook waarneming van Beekrombout in 2005 rond de 

instroom van de geul. Hoewel de soort elders in het gebied zeldzaam is vlogen 

er rond de waterplantvelden van Rivierfonteinkruid in de nevengeul in 2009 veel 

Weidebeekjuffers. 

Soorten van goed ontwikkelde, stilstaande wateren die de laatste jaren in het 

gebied voorkomen zijn onder meer Glassnijder en 

Vroege glazenmaker. Vooral het terrein in de 

noordoosthoek van het gebied met zijn kwelrijke en 

waterplantrijke sloten lijkt belangrijk biotoop voor 

laagdynamische soorten. Opvallend is het ontbreken 

van onder andere Blauwe breedscheenjuffer en 

Kleine roodoogjuffer. 

 

1.4.4 Dagvlinders 

 

Situatie sinds aanleg nevengeul (periode tot 2000) 

Er zijn geen data beschikbaar van dagvlinders voor 

2000. Hierbij moet opgemerkt worden data het 

databestand van de Vlinderstichting niet kon worden 

ingezien. 

De waterplantenvegetatie met veel Rivierfonteinkruid, Doorgroeid fonteinkruid en Aarvederkruid in het zuidelijk deel van de 

nevengeul, waarboven in het zomerseizoen ook veel Weidebeekjuffers te vinden zijn (foto's Bart Peters). 
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Sinds natuurontwikkeling (periode 2000-2010) 

Voor een gebied van deze floristische status is de 

Vreugderijkerwaard wat arm aan dagvlinders. Dit heeft zeker 

enerzijds met de algehele malaise in de vlinderstand in Nederland 

te maken, maar mogelijk ook met zijn geïsoleerde ligging ten 

opzichte van geschikt dagvlindergebied. Het gebied wordt omringd 

door intensief-agrarisch poldergebied. Opvallend is het ontbreken 

van veel zoom- en bosrandsoorten. 

In het terrein werden in 2009 en 2010 15 soorten aangetroffen, 

praktisch allemaal algemene soorten (tabel 3). Oranje 

luzernevlinder wordt de laatste jaren regelmatig als doortrekker 

gezien.  

Tussen 2003 en 2006 is daarnaast een melding van Gele 

luzernevlinder (trekker; archief Natuurmonumenten) en 

Koninginnepage (2006, waarneming.nl) bekend. 

 

1.4.5 Sprinkhanen 

In tegenstelling tot de dagvlinders is de Vreugderijkerwaard met 

wel redelijk rijk aan sprinkhanen. Zeer bijzonder is het voorkomen 

van Locomotiefje, één van de meest zeldzame sprinkhaansoorten 

van Nederland. Er komen slechts enkele ver uiteen gelegen Figuur 11 Waarnemingen van Locomotiefje in 

2009.   

Bijna uitgebloeide Veldsalie op de oeverwal met op de achtergrond de zandkuil en de nevengeul (foto Bart Peters).  
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Tabel 4 Gevangen vissoorten en aantallen tijdens 

de bemonsteringen van 2009 (ref.).   

Geel = (deels) reofiel. 

Nederlandse naam Totaal 

aantal 

 

Exoot 

alver 9  
Baars 159  
barbeel (RL) 1  
blankvoorn 302  
Bot 2  
brasem 37  
driedoornige stekelbaars 1  
Kleine modderkruiper  38  
kolblei 1  
marmergrondel 19 Ex 

paling 1  

Pos 4  

rivierdonderpad 2  

riviergrondel 1  

roofblei 162 Ex 

Sneep (RL) 8  

snoekbaars 46  

winde (RL) 3182  

witvingrondel 223 Ex 

Totaal aantal soorten 19  

 

populaties in Nederland voor (Kleukers e.a., 1997). Locomotiefje werd hier in 

1990 ontdekt  en houdt sindsdien goed stand. Ze is vermoedelijk afkomstig van 

een populatie die zich langs de A28 en de spoorweg Kampen Zwolle bevindt 

(Kleukers e.a., 1997). In 2010 werd de soort gevonden op de oeverwal en in 

verschillende percelen rond de (voormalige) boerderijen (figuur 11).  

Daarnaast komt opvallend veel Kustsprinkhaan voor, vooral in de graslanden die 

aan die aan de westkant aflopen naar de nevengeul. Op twee plaatsen 

(waaronder de zandkuil op de oude oeverwal) werd voor het eerst Zanddoorntje 

aangetroffen. In de natte graslanden en moerasruigtes (ten oosten van de 

nevengeul) wordt sinds 2010 ook Zeggedoorntje gevonden (waarneming.nl).  

In 2003 werd nog Wekkertje aangetroffen net ten zuidoosten van de Hoeve 

Vreugderijk. Deze soort werd in 2009 en 2010 niet gehoord maar kan nog steeds 

voorkomen. Greppelsprinkhaan is nog opvallend schaars en heeft zich mogelijk 

relatief recent gevestigd. Voorts komen alleen algemene 

soorten voor: Gewoon doorntje, Gewoon spitskopje, Bruine 

sprinkhaan, Grote groene sabelsprinkhaan, Krasser en 

Ratelaar. Opvallend is dat een zuidelijke soort als Zuidelijk 

spitskopje  - dat in andere delen van het rivierengebied 

inmiddels algemeen is - hier nog niet voorkomt. 

 

1.4.6 Herpetofauna 

Bijzonder was de vondst van Rugstreeppad in 2009. Er werd 

tijdens een excursie vanuit Rijn in Beeld een volwassen 

exemplaar op de weg rond de duikerdam gevonden. Deze 

soort was niet bekend uit het gebied en heeft zich recent 

gevestigd. Ook in 2010 werden enkele roepende 

exemplaren gehoord. De uitdrogende poelen rond de 

nevengeul lijken geschikt biotoop voor voortplanting en 

rond boerderijgebouwen is winterbiotoop voor handen. 

Voorts komen Groene kikker complex, Bruine kikker, 

Gewone pad en Kleine watersalamander voor. Zij planten 

vermoedelijk ook voort in de sloten in het gebied en in het 

moeras rond de Kolk IJsselstein. 

 

1.4.7 Vissen  

 

Beginperiode (2000-2006) 

Voor de aanleg van de geul (2000) zijn geen beschermde 

vissoorten bekend van de Vreugderijkerwaard (Crombaghs 

e.a., 2002). In 2006 is met een steeknet een klein 

onderzoek verricht naar het voorkomen van beschermde 

vissen in de ondiepe oeverzone van de nevengeul en de 

omgeving van de kolk (De Vries & Heinen, 2006). In een 

sloot bij de kolk is een beperkt aantal Kleine 

modderkruipers gevangen. In de stroomopwaarts gelegen 

oude rivierarm is ook Bittervoorn aangetroffen. Het beeld 

uit deze periode is niet compleet. 

 

Rugstreeppad werd in 2009 nieuw in de 

Vreugderijkerwaard ontdekt. De soort profiteert van 

open pionierpoelen langs de nevengeul en 

hoogwatervrij winterbiotoop rond de voormalige 

boerderijen (foto Arnoud Wessel). 
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Situatie 2009 

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

In 2009 is in het kader van het OBN-programma en project Rijn in Beeld (met 

extra steun van Rijkswaterstaat) uitgebreider naar de visfauna van de nevengeul 

gekeken. De aangetroffen soorten staan weergegeven tabel 4.  

Het aantal vissoorten (19) en de dichtheid aan vissen in de stromende nevengeul 

ligt veel hoger dan in kribvakken van de IJssel zelf. Ook scoort de nevengeul van 

de Vreugderijkerwaard goed in vergelijking met eenzijdig aangetakte geulen 

(zoals de Duursche Waarden), vooral in termen van dichtheden aan vis. 

Daarnaast blijken de stromende nevengeulen van Vreugderijkerwaard en 

Gameren geschikter voor reofiele soorten als Sneep en Winde dan eenzijdig of 

niet-aangetakte strangen (Dorenbosch e.a., 2009; Peters & Kurstjens, 2010).  

Opvallend is dat Winde veruit de algemeenste 

soort is en zeer hoge aantallen bereikt. De soort 

is toegenomen in de Nederlandse rivieren. 

Kennelijk maken de omstandigheden in de 

Vreugderijkerwaard (trage stroming, beperkte 

diepte) de geul tot een zeer geschikt habitat 

voor Winde. De soort komt voor naast andere 

reofiele soorten als Sneep, Barbeel, Bot en 

Alver, die echter allemaal veel zeldzamer zijn. 

Ook exoten als Roofblei, Marmergrondel en 

Witvingrondel bereiken betrekkelijk hoge 

dichtheden. Het aantal invasieve exoten was 

hier anno 2009 nog niet zo hoog als in de 

nevengeulen van het Waalsysteem (zie bijdrage 

Gamerensche Waarden in deelrapport 1 De 

Waal). Echter in de IJssel zijn in 2011 inmiddels 

hoge tot zeer hoge aantallen aangetroffen van 

Pontische stroomgrondel, Kesslers grondel en 

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

Opvallend is daarnaast het ontbreken van 

limnofiele soorten (van stagnant water met 

waterplanten).  

 

1.4.8 Macrofauna 

In 2009 is mede in het kader van Rijn in Beeld 

en de Kaderrichtlijn Water onderzoek van 

Rijkswaterstaat door Bureau Waardenburg naar 

de macrofauna van de Vreugderijkerwaard 

gekeken (Rooij e.a., 2010). Geconcludeerd kon 

worden dat het aantal soorten in de nevengeul 

duidelijk hoger lag dan in de belendende 

vaargeul van de IJssel. De waarde van de 

nevengeul kwam echter sterker tot uiting in het 

totale aantal individuele dieren dat werd 

gevangen. Dit ligt in de nevengeul vele malen 

hoger (meer dan een factor 12) dan in de IJssel 

(figuur 10). Dit maakt duidelijk dat de nevengeul 

inderdaad van groot belang moeten zijn als 

voedselbron voor vogels en vissen en dat ze 

vermoedelijk betrekkelijk goed de functie van 

Figuur 12 Het aantal met handnet gevangen soorten (boven) en 

het aantal individuen (onder) per macrofaunagroep in de 

nevengeul van de Vreugdenrijkerwaard en het belendende 

IJsselkribvak (bron: De Rooij e.a., 2010). 
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ondiepe rivierdelen en nevengeulen van voor de grote normalisatiewerken 

vertegenwoordigen. 

 

1.4.9 Zoogdieren 

Op basis van de inventarisaties van Ecogroen (2006) is het gebied 

foerageergebied voor Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, 

Ruige dwergvleermuis en Meervleermuis. Het gaat in alle gevallen op relatief 

algemene soorten voor het rivierengebied. 

In 2010 werd door Gerrit Koiter een dode Das op de oeverwal gevonden 

(waarneming.nl). Ook werden in 2009 de eerste waarnemingen van een Bever 

gedaan rond de IJsselsteinkolk (waarneming.nl). In 2009 werd een Vos langs de 

zuidoever van de geul gezien. 

 

1.4.10  Overige soorten 

In het terrein werd tweemaal Meikever aangetroffen in 2010. 

 

De met rivierkwel gevoede afwatering tussen de winterdijk en de nevengeul met Waterviolier als kwelindicator (foto Bart 

Peters). 
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1.5 Werking van processen 

 

1.5.1 Hydromorfologische processen 

 

Morfodynamiek op de oeverwallen 

De oude oeverwal kent nauwelijks meer morfodynamiek door erosie of 

rivierafzettingen. Grote delen zijn bijna overstromingsvrij en liggen ook te ver 

van de rivier voor zandaanvoer. Tijdens het hoogwater van 1995 vond in de 

zandkuil nog wel op beperkte schaal uitkolking plaats waardoor nieuw open 

zandbiotoop ontstond. 

De kleine, nieuwe oeverwal kent tijdens hoogwater wel beperkte zandafzetting. 

Dit is o.a. van belang voor de stroomdalflora op de oeverwal en aanvoer van 

zaden. De bestorting in grote delen van de oever remmen de beschikbaarheid 

van zand (er zijn nauwelijks IJsselstrandjes) en voorkomen grotere 

morfologische activiteit op de kleine oeverwal. Dit kan verbeteren met het 

verwijderen van de bestorting, zoals gepland door Rijkswaterstaat in de 

komende jaren.   

 

Morfologische ontwikkelingen in de nevengeul 

In figuur 13 wordt de stroomsnelhedenverdeling in 

de nevengeul van de Vreugderijkerwaard 

weergegeven bij een betrekkelijk gemiddelde 

afvoer op de IJssel. Zichtbaar is dat over grote 

oppervlakten het water in de geul slechts zeer 

langzaam stroom. De hoogste stroomsnelheden 

treden op rond de duikerwerken. 

Doordat vooral het deel van de nevengeul ten 

noorden van de duiker wat overgedimensioneerd is 

(zeker ten opzichte van het toegestane debiet) slibt 

dit deel in verschillende zones op. Dit proces zal 

vermoedelijk doorgaan totdat een wat smallere 

stroomgeul is ontstaan, waarin zich tegelijkertijd 

wat hogere gemiddelde stroomsnelheden kunnen 

ontwikkelen. Dit lijkt gunstig voor reofiele soorten 

en begroeiingen met Rivierfonteinkruid. 

 

1.5.2 Kwel  

Kwel speelt een belangrijke rol in de sloten en 

afwateringen in het gebied, gelet op het 

voorkomen van kwelindicatoren als Waterviolier, 

Witte waterkers en Holpijp. Het is niet helemaal 

duidelijk hoe de kwelstroom exact functioneert; 

vermoedelijk loopt er een kwelstroom vanuit het 

buitendijkse gebied (vanaf de rivier) naar het 

binnendijks gebied, doordat de Polder 

Mastenbroek wordt onderbemalen (de kwelstroom 

loopt niet zoals gebruikelijk van binnendijks naar 

buitendijks omdat de waterstand in de 

binnendijkse polder lager ligt dan in de 

buitendijkse sloten). De sloten vangen deze 

kwelstroom vervolgens af. 

 

Figuur 13 Stroomsnelheden in de Vreugderijkerwaard, 

situatie voorjaar met 8 m3/s geuldebiet, bij een 

bovenrijnafvoer van 2650 m3/s. De stroomsnelheid varieert 

tussen 0 en 45 cm/s en de stroomrichting is naar het 

noorden (uit: Geerling & Van Kouwen, 2011).  
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1.5.3 Begrazing 

De begrazing werkt in termen van dichtheden goed uit in de 

Vreugderijkerwaard. Er werd in 2010 wat geëxperimenteerd met lagere 

dichtheden door de oeverwal wat minder intensief te begrazen. Dergelijke 

wisselingen zijn op zich geen probleem en kunnen nieuwe informatie opleveren 

over de reactie van verschillende soorten op een bepaalde begrazingsintensiteit. 

Wel zijn af en toe jaren met een iets hogere dichtheid wel gewenst. 

Wel is de kuddesamenstelling van het gebied voor verbetering vatbaar; de 

verschillende rassen runderen en paarden stralen enigszins hinken op twee 

gedachte uit (zie hierna onder § x.6.2 aanbevelingen). 

 

Procesbarometer 

proces  ruimte voor processen  

 

Hydromorfodynamiek 
 

Kwel  
 

Natuurlijke begrazing  
 

 

1.6 Conclusies 

 

1.6.1 Natuurwaarden  

De natuurwaarden van de Vreugderijkerwaard ontwikkelen zich voorspoedig. 

Door de aanleg van de nieuwe nevengeul, inclusief verlaagde stukken 

uiterwaard, is veel nieuw biotoop ontstaan voor soorten van water, moeras en 

vochtige graslanden. Belangrijk hierbij waren ook het afpellen voormalige 

stukken landbouwgrond rond de nevengeul en de verandering van beheer op 

deze gronden, van intensief agrarisch naar extensieve jaarrondbegrazing.  

De stromende nevengeul van de Vreugderijkerwaard blijkt voor aquatische 

levensgemeenschappen een enorm succes.  

Naast de ontwikkeling van een bijzondere waterplantenvegetatie met 

Rivierfonteinkruid en Doorgroeid fonteinkruid, doen zowel de vissen als de 

macrofauna het bijzonder goed. Reofiele vissoorten als Sneep, Barbeel en 

opvallend veel Winde benutten de geul als leefgebied. Opvallend zijn de hoge 

dichtheden aan vis in de nevengeul, niet alleen in vergelijking met de IJssel zelf, 

maar ook met eenzijdig en niet aangetakte strangen en wateren elders in het 

rivierengebied. De grote biomassa aan macrofauna in de nevengeul, moet zich 

wel haast vertalen een groot voedselaanbod voor soorten hoger in de 

voedselketen. 
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De flora van het oude oeverwalreservaat - waar verder weinig veranderd is door 

de inrichtingswerken - handhaaft zich goed, met het veelvuldig voorkomen van 

soorten als Moeslook, Zachte haver, Ruige weegbree, veldsalie, Liggende 

ereprijs, Blauwe bremraap en Grote tijm. Wel zijn er enkele beperkte 

veranderingen sinds de jaren '70 a '80. Soorten als Walstrobremraap, Veldsalie 

en Bevertjes breiden zich uit, terwijl enkele andere soorten, waaronder 

Tripmadam, Duifkruid en Kleine pimpernel, juist achteruit zijn gegaan. Deze 

laatste soorten hebben het vooral moeilijk door het ontbreken van nieuwe, open 

vestigingsplekken. Het vegetatiedek is te gesloten om deze soorten met een 

pionierkenmerk nieuwe uitbreidingskansen te geven. 

Interessant is de ontwikkeling van het jongere oeverwalletje, dicht aan de IJssel. 

Hier staan naast soorten als Liggende ereprijs, Zachte haver, Kattendoorn en 

Walstrobremraap sinds kort ook Karwijvarkenskervel en Kleine ratelaar. Ook in 

de Zandweitjes naar het zuiden toe werden in 2010 de eerste exemplaren van 

Blauwe bremraap, Walstrobremraap, Kattendoorn en Ruige weegbree 

Qua broedvogels zien we sinds de aanleg van de nevengeul een toename in het 

aantal soorten. Vooral soorten van pioniermilieus en open water als Bergeend, 

Grauwe gans, Kleine plevier, Kluut, Krakeend, Slobeend, Zomertaling en 

Oeverzwaluw hebben het goed gedaan. Bijzonder zijn de broedgevallen van 

verschillende paren Kluten op een eilandje in de geul. In het rietmoeras bij de 

kolk IJsselstein broedt Zwarte stern en in 2004 zelfs de zeldzame Snor. Bijzonder 

zijn ook het geregeld voorkomen van Kwartelkoning en Porselein in het gebied.  

Kleine ratelaar heeft zich recent gevestigd op de lage oeverwal dicht aan de IJssel (foto Bart Peters). 
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Van de klassieke weidevogels zijn Grutto, Patrijs en Veldleeuwerik afwezig, maar 

deze soorten waren in 1998 ook al (vrijwel) verdwenen door 

landbouwintensivering. Andere weidevogels  zoals Gele kwikstaart, Graspieper 

en Tureluur handhaven zich opvallend goed.  

Er is in het verleden opvallend slecht gekeken naar insecten in de 

Vreugderijkerwaard (mogelijk mede doordat het terrein niet vrij toegankelijk is). 

Hierdoor kunnen geen uitspraken gedaan worden over de ontwikkeling van de 

verschillende insectengroepen. De kolken en kwelsloten in het gebied zijn hoe 

dan ook van belang voor libellen als Vroege glazenmaker en Glassnijder. 

Daarnaast komen aan de rivier en in de nevengeul reofiele soorten als 

Rivierrombout en Weidebeekjuffer voor. De dagvlinderfauna van de 

Vreugderijkerwaard was in 2009 en 2010 opvallend arm. Wel komen er 

indicatieve sprinkhaansoorten voor als Wekkertje, Kustsprinkhaan, Zanddoorntje 

en het zeer zeldzame Locomotiefje. Noemenswaardig is de recente vestiging van 

Rugstreeppad in het gebied en sinds 2009 heeft ook de Bever de 

Vreugderijkerwaard ontdekt. 

De nevengeul van de Vreugderijkerwaard bleek bijzonder rijk aan vis, zowel in 

soortenaantallen maar vooral ook in biomassa. reofiele soorten als Winde en 

Sneep doen het goed. De aantallen liggen veel hoger dan in de vaargeul van de 

IJssel zelf. Dit geldt zeker ook voor de dichtheid aan soorten en individuen van 

macrofauna in de nevengeul.  

 

1.6.2 Aanbevelingen en ideeën 

 

Inrichtingsproject Westenholte 

In het kader van Ruimte voor de Rivier zal de komende jaren gewerkt worden 

aan de uitvoering van project Westenholte. In het project zal de huidige 

winterdijk in oostelijk richting worden verlegd, waarbij ruimte ontstaat voor een 

extra hoogwatergeul. De stromende nevengeul zal bij zijn huidige instroom 

gedicht worden en via een nieuw stuk geul door de Spoolderwaard gevoed 

worden. Helaas zal er geen sprake meer zijn van een brede, open verbinding met 

de rivier, zoals nu het geval is. Er zal een nieuwe duiker worden aangelegd in de 

dam/oeverzone tussen de nieuwe geul inde Spoolderwaard en de IJssel (zie 

figuur 14). Het is wel de bedoeling dat de geul nog steeds continu zal 

meestromen en een gelijk debiet houdt als de huidige nevengeul. 

Tussen de nieuwe hoogwatergeul en de nieuwe winterdijk zullen de gronden in 

agrarisch beheer komen. De gronden ten westen van de relatief brede oostelijke 

hoogwatergeul kunnen bij het natuurgebied getrokken worden. Dit betekent een 

belangrijke uitbreiding van het areaal natte natuur. Maar ook op het land kan 

sprake zijn van grote ecologische winst doordat de actuele soortenarme 

weilanden - die nu nog binnendijks liggen - straks deels als natuurgebied 

beheerd zullen gaan worden.  

Voorgesteld wordt om in de toekomst nogmaals de mogelijkheid te onderzoeken 

voor een echt open instroomverbinding van de nieuwe nevengeul met de IJssel 

(dus zonder de brede landscheiding met de rivier ertussen). De beleving van de 

huidige nevengeul die direct uit de rivier aftakt is waardevol en 

riviermorfologisch ook logisch. Bij een open verbinding kan het huidige 

regelwerk met de duiker midden in de nevengeul het debiet blijven regelen en is 

de nieuwe in feite niet nodig. Het risico voor verhoogde aanzanding in de 

vaargeul maakt dit idee lastiger, maar niet onmogelijk. 

Het behouden van de actuele instroomopening in het plan kan ook betekenen 

dat de geul in de Spoolderwaard wat onafhankelijker van de stromende 
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Figuur 14 Inrichtingsplan voor project Westenholte (bron: Arcadis). 

nevengeul kan komen te liggen, iets dat riviermorfologisch en historisch-

morfologisch niet onlogisch lijkt.  

Op het project Westenholte is in feite een wat te hoge rivierkundige taakstelling 

gelegd om natuurontwikkeling en hoogwaterbestrijding optimaal samen te laten 

gaan. Hierdoor is in het inrichtingsplan noodgedwongen sprake van relatief 

grote en brede geulen. Mogelijk leidt dit in de toekomst tot een wat snellere 

opslibbing van de geulen. Om dezelfde reden is er weinig overruimte voor 

spontane vegetatieontwikkeling na inrichting beschikbaar. Hierdoor kan de 

ontwikkeling van ooibos nauwelijks toegelaten worden. Dit is jammer, omdat de 

actuele ontwikkeling in het gebied leert dat beboste nevengeulen 

landschapsecologisch (maar ook landschappelijk) echt meerwaarde hebben. 

Naast het feit dat ooibos de natuurlijke begroeiing langs dit soort geulsystemen 

is, zal ook de ontwikkeling van waterplanten (en mogelijk macrofauna) in de 
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geulen moeilijker worden. De kale oevers zullen grote aantallen zomerganzen 

aantrekken, waardoor de ontwikkeling van een rijke oevervegetatie en 

waterplantenbegroeiing weinig kans maakt. Er zou naar gestreefd kunnen 

worden om in de toekomst extra overruimte te realiseren door ingrepen in 

elders in dit IJsseltraject, waardoor alsnog meer vrijheidsgraden voor de 

ontwikkeling van een gevarieerde vegetatie met meer ooibos ontstaan.  

 

Kiezen voor een begrazingsvorm 

Hoewel de begrazing in termen van dichtheden goed lijkt te verlopen verdient 

het aanbeveling nog eens te kijken naar de uitstraling van de kudde en daarmee 

het gebied. Momenteel lopen huisvee en Gallowayrunderen door elkaar; dit 

geeft een rommelige indruk en het gebied straalt geen duidelijk visie op het 

beheer uit.  

Ondanks de sympathieke discussie over het gebruik van Oud-Hollandse rassen in 

natuurterreinen lijkt het voor dit specifieke gebied (met zijn nevengeul en 

rivierprocessen) toch een voorkeur te bestaan voor de keuze voor een 

winterhard runder- en paardenras. Enerzijds kunnen dieren hierdoor ook goed in 

de winter in het gebied grazen - wat belangrijke ecologische voordelen heeft 

(effecten op flora en bosontwikkeling) - maar anderzijds straalt het ook een 

duidelijk verschil met 

landbouwgronden uit (zie voor een 

andere insteek het hoofdstuk 

'Cortenoever'). Mocht toch voor een 

huisras gekozen worden dan moet 

kritisch gekeken worden naar soorten 

die toch nog enigszins in de 

winterperiode uit de voeten kunnen en 

nog enigszins gemakkelijk kunnen 

afkalveren (hoewel Nederlandse rassen 

eigenlijk allemaal deze kenmerken 

verloren hebben, ook de Oud-

Hollandse rassen). 

 

Natuurlijke oevers 

Om de zandbeschikbaarheid te 

bevorderen op de nieuwe oeverwal is 

het van groot belang dat er weer 

zandige kribvakken in de 

Vreugderijkerwaard ontstaan. Het is 

dan ook zeer positief dat 

Rijkswaterstaat in 2011 de 

steenbestortingen in de kribvakken zal 

verwijderen (project KRW-IJssel).  

 

Verbinding Zuidelijke percelen 

Tussen de oeverwallen en de Zandweitjes staan nog steeds een aantal rasters. 

Voorgesteld wordt om deze op korte termijn te verwijderen. Het gebied kan dan 

als een geheel; begraasd worden, wat onder meer van belang is voor het 

transport van zaden van de oeverwallen naar de weitjes. 

 

In de zandkuil op de oeverwal vindt alleen nog op kleine schaal 

morfodynamiek plaats door grazers, gegraaf van konijnen en tijdens extreme 

hoogwaters (foto Bart Peters). 
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Omgang met toegankelijkheid 

Om een gebied als de Vreugderijkerwaard – en natuurontwikkeling in zijn 

algemeenheid – binding te geven in de streek is toegankelijkheid erg belangrijk. 

Momenteel is het gebied niet vrij toegankelijk. Langs de IJssel bestaat –meer 

dan langs andere riviertrajecten in Nederland - de cultuur om terreinen uit 

voorzorg af te sluiten voor het publiek. Het afsluiten van gebieden langs de 

IJssel vertaald zich echter ook in de discussies rond nieuwe inrichtingsprojecten 

en uitbreiding van bestaande natuurgebieden.  

Als de kansen op verstoring van kwetsbare natuur groot zijn is afsluiting een 

belangrijke maatregel. In de Vreugderijkerwaard is bijvoorbeeld de vogelfauna 

in de nevengeul verstoringsgevoelig. Toch lijken er mogelijkheden voor de 

verbetering van de toegankelijkheid, die niet tot onaanvaardbare verstoring 

hoeven te leiden. Een route over het regelwerk/de dam, via de Zandweitjes over 

de oeverwal terug naar de dijk zou een prachtig rondje zijn voor 

natuurliefhebbers zonder dat natuurwaarden onevenwichtig gevaar lopen. 

Hiervoor is dan echter wel overleg nodig met de bewoners van de woningen 

nodig. 

Als experiment kan de oeverwal via de zandweitjes ook opengesteld worden 

zonder een doorlopende route naar het noorden. Hierdoor kunnen mensen 

alleen heen en terug naar de oeverwal, wat voor veel wandelaars een 

onaantrekkelijk optie zal zijn. Het gevoel dat “ je er in mag” is echter al 

belangrijk voor de uitstraling en reputatie van het gebied. 

 

 
De huidige oever nabij het jonge oeverwalletje: nog met stortsteen, maar de zandrivier 

komt er onderuit (foto Bart Peters). 
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