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

T. Teunissen  

1. WEURTSE PLAAT  

 

 

Riviertraject:  Waal 

Provincie:  Gelderland  

Gemeente:  Beuningen 

Stad, dorp:  Weurt 

Start natuurontwikkeling: 1995 

Eigendom/beheer:  Nuon, Rijkswaterstaat, Free 

Oppervlakte:  74 ha  

Toegankelijkheid:  Vrij toegankelijk  

 

 

Voor 

natuurontwikkeling 

Na natuurontwikkeling Soortgroep 

Aantal 

(bijzondere) 

soorten  

Aantal 

soorten 

Rode Lijst 

Aantal 

(bijzondere) 

soorten 

Aantal 

soorten 

Rode Lijst 

Beoordeling ontwikkeling  

 

Flora 12 3-4 14 41  

Broedvogels 31 8 32 6-7  

Libellen* 12 1 17 2  

Dagvlinders* ? ? 17 1 
 

Sprinkhanen* ? ? 9 1 
 

* = alle soorten  
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Figuur 1 Overzicht van het natuurgebied van de Weurtse Plaat met toponiemen en de 

begrenzing van het onderzoeksgebied. 

 

 

1.1 Gebiedsbeschrijving 

 

Het natuurgebied Weurtse Plaat maakt onderdeel uit van de Beuningse 

Uiterwaarden (zie Kurstjens & Peters, 2011). Het vormt echter tot op heden nog 

steeds geen aaneengesloten beheereenheid met de westelijke uiterwaarden van 

Beuningen. 

Het gebied bestaat uit een oude grind/zandplas met omringende gronden, net 

buitendijks van het dorp Weurt. Op de rivierkaart van 1830 is zichtbaar dat de 

huidige oeverwal in het gebied vroeger als zandplaat in de Waal lag (figuur 2). 

Ook toen al was het profiel van het winterbed van de Waal bij Nijmegen al 

aanzienlijk versmald. Bij Weurt werd het profiel van de uiterwaard weer breder 

waardoor de rivier tijdens hoogwater wat aan stroomsnelheid verloor en 

vermoedelijk (ook toen al) vrij veel zand en grind kon afzetten. 

In 1868 is de Weurtse Plaat aangewonnen en beplant als wilgengriend (figuur 2, 

inzet). De steenfabriek van de Bunswaard was toen net gesticht en in de jaren 

erna zouden er maarliefst 5 steenbakkerijen rond het Weurtse Plaat opgericht 

worden. De hoge puinterpen net ten oosten en westen van het Weurtse 

Grindgat zijn van oorsprong overblijfselen van steenbakkerijen. Eind 19e en 

begin 20e werd een groot deel van het gebied afgeticheld. Al in 1895 lagen er 

verschillende kleiputten in de Weurtse Uiterwaarden. In de jaren erna werden 

de tichelgaten steeds groter. In figuur 3 is zichtbaar dat in 1931 al een soort 



 

 

Rijn in Beeld: Weurtse Plaat                                                                       pagina  5 

 

insteekhaven in het gebied is aangelegd, vermoedelijk in samenhang met de 

werken voor de aanleg van het Maas-Waalkanaal. Dit kanaal was in 1927 gereed 

gekomen, waarbij delen van de Weurtsche Uiterwaarden, inclusief verschillende 

oude kolken, waren weggegraven. In de periode daarna (1933-1936) werd naast 

het kanaal een nieuwe elektriciteitscentrale gebouwd (PGEM-centrale). Omdat 

het terrein waarop de centrale moest komen in het verleden door zand- en 

grindwinning in al deels in een "zijarm" van Waal was veranderd was 610.000 

m3 zand nodig voor ophoging. Dit moest vooral lokaal gewonnen worden en 

vermoedelijk is deze vraag naar ophoogzand een belangrijke aanzet geweest 

voor de grootschalige zand- en grindwinning in het Weurtse Grindgat. In de 

jaren '50 ligt de plas er al helemaal in zijn huidige vorm, maar nog zonder de 

stortplaatsen (figuur 3). Daarna (rond 1960) zijn ook de percelen westelijk van 

de plas vergraven, waardoor de kleinere zandplas in de Bunswaard ontstond. Ter 

plaatse van het "schiereiland" aan de westzijde van de plas heeft tussen 1954 en 

1966 een reparatie en onderhoudswerf voor baggermaterieel gestaan. 

Restanten hiervan zijn nog zichtbaar (Schoen, 2008). De plas heeft zich in de 

loop van de tijd gevuld met slib en fijn zand. Grote delen van de plas zijn 

inmiddels zeer ondiep en daardoor extra gevoelig voor blauwalgenontwikkeling. 

Vanaf ca. 1930 is het gebied al in gebruik als stortplaats voor onder meer 

baggerslib (website Rijkswaterstaat). Uit topografische kaarten blijkt dat nog zo 

Figuur 2 Historische rivierkaart uit 1830 van de Weurtse Plaat. Op de inzet is de situatie in 1868 zichtbaar, waarbij de zandplaat 

met de uiterwaard is verbonden. 
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laat als in de jaren '70 zijn zowel aan de westzijde als aan de oostzijde van het 

Weurtse Grindgat grote hoeveelheden bouw-, sloop- en bedrijfsafval gestort, 

dat daarna afgedekt is met een deklaag (zie figuur 1). De vervuiling is 

waarschijnlijk zeer heterogeen en bestaat o.a. uit hout, grof puin, stenen, vaten 

(inhoud onbekend), beton, ijzer en fruitafval. De exacte samenstelling is nog 

steeds niet goed bekend 

(Schoen, 2008; Litjens & 

Willems, 2008; Kurstjens, 1991). 

Wel zijn rond 2002 en 2003 

aanvullende metingen gedaan in 

opdracht van Rijkswaterstaat 

(zie Schoen, 2008). In de oevers 

van de plas ter hoogte van de 

stortplaatsen zijn grote 

hoeveelheden (beton)puin 

zichtbaar. Delen van de zuidzijde 

van de grindplas zijn daarnaast 

in het verleden afgewerkt met 

baggerspecie (Schoen, 2008). 

Tot 1995 was het terrein in 

gebruik als weidegrond voor 

schapen, huisvee, paarden en 

pony's. In die periode werden de 

gronden rond het grindgat 

allemaal intensief begraasd 

(Kurstjens, 1991). De oeverwal 

werd bovendien ook nog sterk 

bemest en met herbiciden 

bespoten.  

In 1995 werd het terrein in beheer genomen door Stichting Ark als onderdeel 

van het natuurontwikkelingsproject in de Beuningse Uiterwaarden, waarbij de 

gemeente Beuningen een belangrijke stimulerende rol speelde. Stichting Ark 

kreeg toestemming om de gronden extensief en jaarrond te begrazen met 

Konikpaarden en aanvankelijk Gallowayrunderen. De laatste jaren wordt het 

terrein begraasd met 'Rode geuzen' in plaats van Galloways. Sindsdien heeft het 

gebied zich spontaan kunnen ontwikkelen. Er is sindsdien een struweellandschap 

ontstaan met bosschages op het oostelijke stort. De oeverwal tegen de rivier 

aan heeft een beduidend ruiger karakter gekregen. De gronden westelijk van de 

Figuur 3 De geleidelijke vergraving van de Weurtse Uiterwaarden tussen 1913 en 1957. 

 

Begraasd mozaïeklandschap bij de ingang van de Weurtse Plaat (foto Bart Peters). 
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plas, inclusief het dijkje rond het kleine grindgat in de Bunswaard, zijn 

particulier eigendom en worden intensief begraasd met paarden. Ook aan de 

oostzijde liggen nog enkele percelen die buiten het natuurgebied vallen. Hier 

grazen enkele pony's, schapen en runderen van een particulier. In deze percelen 

ligt zuidoostelijk in het gebied nog een overblijfsel van een oude kolk, die bij 

een dijkdoorbraak in 1784 (zie figuur 2) is ontstaan. Hoewel een deel van de kolk 

gedempt is bij de kanaalaanleg ligt hij voor zover bekend buiten het deel waar 

vuilstort heeft plaatsgevonden (Schoen, 2008). Tijdens de hoogwaters van 1993 

en 1995 werden op de oeverwal relatief kleine hoeveelheden zand afgezet (3 a 4 

cm; Sorber, 1997). Bij de uitstroom van de plas zijn fraaie erosiekolken ontstaan, 

die ook tijdens hoogwaters in de jaren erna nog veranderde.  

In 1997 zijn de mogelijkheden, om nabij Weurt een overnachtingshaven aan te 

leggen, onderzocht. Toen is een Milieueffectrapport opgesteld met daarin een 

voorkeur voor de locatie grindgat Weurt.  

Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel of een overnachtingshaven in het 

grindgat Weurt nog steeds haalbaar is. De eerste stap in het onderzoek is het 

verkrijgen van recentere gegevens. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat begin 

september 2008 een aantal boringen verricht. Daarbij is ook de diepte van de 

bodem van het grindgat gepeild en de huidige natuur in kaart gebracht. 

 

1.2 Inrichting 

 

● Behalve het plaatsen van rasters geen inrichtingsmaatregelen. 

 

1.3 Beheer 

 

• In 1995 is een start gemaakt met natuurlijke begrazing op de Weurtse Plaat.  

 

Figuur 4 Dieptekaart van de Weurtse Plas. Door langdurige 

opslibbing zijn grote delen van de plas inmiddels minder dan 3 

meter diep. In het midden is de lokaal plas nog steeds dieper 

dan 5 meter (bron Rijkswaterstaat Oost-Nederland). 
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1.4 Resultaten 

  

1.4.1 Flora  

 

Situatie voor natuurontwikkeling (periode voor 1995) 

Er is geen compleet beeld van de flora van het gebied van voor 1990. Bekend is 

dat in 1984 o.a. Kattendoorn, Sikkelklaver, Echte karwij en vermoedelijk 

Veldsalie op de kade rond het Kleine grindgat groeiden. Daarnaast stonden in 

1986 Ruige weegbree en Kattendoorn op de Westkanaaldijk.  

In 1990 is er een uitgebreide soortenkartering gedaan door Kurstjens (1991).  

Tabel 1 Overzicht van het voorkomen van bijzondere 

soorten op de Weurtse Plaat in verschillende perioden.  

Naam 1990 2009-2010 

Aardbeiklaver  x 

Bermooievaarsbek  x 

Bieslook  x 

Brede ereprijs (RL)  x 

Bruin cypergras  x 

Cipreswolfsmelk (RL)  x 

Echte karwij (RL) ?  

Engelse alant x x 

Fraai duizendguldenkruid  x 

Geoorde zuring  x 

Goudhaver (RL) x x 

Grijskruid  x 

Harige ratelaar  x 

IJzerhard  x 

Kamgras x x 

Karwijvarkenskervel (RL)  x 

Kattendoorn (RL) x x 

Kleine ratelaar (RL)  x 

Kleine ruit (RL)  x 

Knolribzaad x x 

Kruisbladwalstro (RL)  x 

Kweekdravik  x 

Muurleeuwenbek x x 

Peperkers  x 

Pijpbloem (RL)  x 

Polei (RL)  x 

Postelein  x 

Riempjes  x 

Riviertandzaad (RL)  x 

Rode ogentroost (RL)  x 

Ruige weegbree x x 

Schijnraket x?  

Sikkelklaver x x 

Slijkgroen x x 

Spiesleeuwenbek (RL)  x 

Springzaadveldkers  x 

Veldsalie (RL) x x 

Wede  x 

Welriekende ganzenvoet  x 

Wilde marjolein  x 

Wit vetkruid  x 

Zacht vetkruid  x 

Zachte haver  x 

Totaal 11-12 41 
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Figuur 5 De ontwikkeling van het aantal bijzondere 

plantensoorten sinds de start van het 

natuurbeheer op de Weurtse Plaat. 
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Hierdoor bestaat een goed beeld van de nulsituatie van het gebied bij de start 

van het veranderde beheer. Daarnaast is gebruik van gemaakt van enkele 

aanvullende gegevens uit het Floron-archief. In tabel 1 is een overzicht gegeven 

van de bijzondere soorten in die periode. 

Rond 1990 was de oeverwal van de Weurtse Plaat 

zeer soortenarm, mede door de intensieve 

bemesting en het geregelde herbicidengebruik in 

de graslanden. Bijzondere plantensoorten waren 

beperkt tot de dijkjes in het gebied. Op de 

zomerkade rond de Nieuwe Grindplas stonden 

Kamgras, Veldsalie en Kattendoorn. Daarnaast 

wordt voor die periode Echte karwij opgegeven 

(zie hierna). Op het talud van de Westkanaaldijk 

stonden ook toen al Kattendoorn en Ruige 

weegbree, terwijl op de rivieroever her en der 

Engelse alant tussen de steenzettingen stond. Op 

de oever van de plas stonden Slijkgroen en Klein 

vlooienkruid, maar andere bijzondere 

oeverpioniers ontbraken nog volledig.  

 

De oeverwal van de Weurtse Plaat met links e oever van de plas (foto Gijs Kurstjens). 

 

De oude kolk nabij de winterdijk met links het 

binnentalud van de Westkanaaldijk waar soorten als 

Ruige weegbree en Goudhaver op groeien (foto Bart 

Peters). 
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Figuur 5 Voorkomen van oeverwal-/stroomdalsoorten in 1990 en 2010. 

 

 
Figuur 6 Voorkomen van soorten van overstromingsgrasland in 1990 en 2010. 
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Situatie sinds de start van natuurontwikkeling (periode 1995-2010) 

De vooruitgang in bijzondere flora op de Weurtse Plaat is enorm te noemen. De 

oeverwal is van een relatief soortenarm grasland in een zeer soortenrijke 

grazige ruigte veranderd. In de laatste jaren hebben zich bijzondere 

stroomdalsoorten als Wilde marjolein, Brede ereprijs, Kleine ruit en 

Cipreswolfsmelk gevestigd. Zeer recent (sinds 2009) hebben ook Kleine ratelaar 

en Harige ratelaar zich daarbij gevoegd. Knolribzaad en Kattendoorn hebben zich 

enorm uitgebreid, en ook soorten van vochtige graslanden zoals Rode 

ogentroost en Aardbeiklaver komen nu op de oeverwal voor. 

 

 
Figuur 7 Voorkomen van oeverwal-/stroomdalsoorten in 1990 en 2010. 

Polei is een kleine, zeldzame riviermunt die in 2010 voor het eerst 

op de Weurtse Plaat werd gevonden (foto Bart Peters). 

Kleine ratelaar werd in 2009 nieuw in het gebied 

gevonden (foto Bart Peters). 
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Liggende ganzenvoet langs de Weurtse Plas (foto Bart Peters). 

Engelse alant en Bieslook staan tussen de steenzettingen van de 

oeververdediging in de noordoosthoek van het terrein. Bieslook is daarnaast van 

1999 bekend van de oeverwal (waarneming Gijs Kurstjens). Op de hoekkrib met 

het Maas-Waalkanaal werd in 2005 ook 

Kandelaartje aangetroffen (waarneming Bart 

Peters), maar deze soort is recent niet meer 

teruggevonden. Hetzelfde geldt voor Graskers 

uit 2000. 

 

Op de westelijk zomerkade in de Bunswaard 

staan nog steeds Kattendoorn, Kamgras en 

Veldsalie. Deze laatste soort heeft zich hier 

vermoedelijk iets uitgebreid, maar verspreid 

zich vooralsnog niet buiten de bestaande 

populatie, bijvoorbeeld naar de oeverwal. De 

extreme graasdruk en betreding met 

huispaarden op het dijkje speelt hierbij 

mogelijk een rol, doordat planten nauwelijks 

tot zaadzetting kunnen komen. Daarnaast staat 

het hele dijkje vol met Karwijvarkenskervel. 

Vanwege de zeer hoge graasdruk is de 

Riempjes en Postelein op grofzandig substraat langs het Weurtse Grindgat (foto Bart Peters). 
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vegetatie hier gemillimeterd, waardoor alleen hele kleine grondblaadjes 

herkenbaar zijn. Vermoedelijk hebben de opgaven uit begin jaren '90 van Echte 

karwij ook betrekking gehad op Karwijvarkenskervel. Uit 1999 is het voorkomen 

van Zachte haver bekend uit de zuidoostelijk gelegen weiland met de oude kolk. 

Dit particuliere weiland is in 2010 niet geïnventariseerd vanuit Rijn in Beeld, 

maar goede kans dat de soort er nog steeds staat. In een haagrand noordelijk 

van dit perceel staat ook Kweekdravik. 

De oevers van de Weurtse Plas zijn anno 2010 vermoedelijk de beste locatie 

voor bijzondere oeverpioniers van het hele Nederlandse Rijntakkengebied. Bijna 

alle bijzondere soorten worden hier aangetroffen. Sinds 2010 staat het zeldzame 

Polei op de noordwestoever van de plas. Kijkend naar de omstandigheden langs 

de plas mag verwacht worden dat de soort zich de komende jaren uit zal 

breiden. Polei staat hier samen met onder meer Riempjes, Riviertandzaad, Fraai 

duizendguldenkruid en veel Bruin cypergras.  

 

 
Figuur 8 Voorkomen van zoom- en ruigtesoorten in 1990 en 2010. 

 

Nadat de Oosterhoutse Waarden, aan de overkant van de Waal, verschillende 

jaren de meest westelijk populatie van Riempjes vormde (los van incidentele 

waarnemingen stroomafwaarts) (Peters e.a., 2004), werd de soort bij de 

inventarisatie van 2009 voor het eerst op het noordelijk oeverwaltalud van de 

Weurtse Plaat aangetroffen. In 2010 had hij zich licht uitgebreid. Net als Polei 

profiteert Riempjes van de relatief fijngrindige tot grofzandige samenstelling 

van het substraat, een bodemtype waar ook veel andere rivierpioniers een 

voorkeur voor tonen. Hij komt hier voor naast onder meer Welriekende 

ganzenvoet, IJzerhard en Postelein. Andere kenmerkende pioniers in de 

oeverzone langs de plas zijn Kaal breukkruid, Druifkruid, Liggende ganzenvoet, 

Korrelganzenvoet, Harig vingergras, Straatliefdegras, Nerfamarant, Kleine majer, 

Witte amarant, Papegaaienkruid en Groene amarant voorkomen. Lokaal zijn ook 

Rechte ganzerik, Alsemambrosia, Spiesleeuwenbek en veel kiemlingen van 
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Zwarte populier aangetroffen. In de iets lager gelegen zone langs de plas, waar 

soms ook een dun laagje slib wordt afgezet, treden soorten als Bruin cypergras, 

Klein vlooienkruid, Liggende ganzerik en Rode ganzenvoet meer op de voorgrond 

en nog iets lager Slijkgroen en Naaldwaterbies.  

Een andere groep soorten die het goed doet zijn zoomplanten en ruigtesoorten. 

Stroomdalplanten als Wilde marjolein en Kruisbladwalstro hebben zich gevestigd 

en Knolribzaad is zeer algemeen geworden op de oeverwal. In de 

breuksteenoever rond het Maas-Waalkanaal heeft de zeldzame Pijpbloem zich 

gevestigd. Daarnaast komt in een mantelbegroeiing tegen de bosjes van het 

oostelijke stort al een ruim aantal jaren Akkerklokje voor (waarneming.nl, R. 

Vogels). In 1998 werd Stinkende ballote in het gebied gevonden (Jan van der 

Veen), maar die is recent niet teruggevonden. 

 

1.4.2 Broedvogels 

 

Situatie voor natuurontwikkeling   

Het Gat van Weurt was begin jaren ’70 nog in gebruik als haven en stort zodat 

vooral de oeverwal in potentie het gunstigste broedvogelhabitat bood. 

Pioniersoorten waren schaars (een enkele Kleine Plevier en Bergeend, 

Oeverloper waarschijnlijk in meerdere jaren) en broedende water- en 

moerasvogels bleven beperkt tot de met riet omzoomde delen van de zuid en 

oostoever van het grindgat: broedplaats van Fuut, Grote en Kleine Karekiet. 

Vogels van cultuurgrasland waren wel breed vertegenwoordigd met Patrijs, 

Kwartelkoning, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart en incidenteel 

Grauwe Gors. Van de steltlopers broedden er Scholekster, Kievit en Tureluur 

(die ook de oevers van de plas benutten) en soms Grutto. In sommige jaren 

waren Veldleeuwerik en/of Gele Kwikstaart talrijk (5-10/100ha). Struweel en 

ruigtesoorten broedden in enkele heggen in de oosthoek, maar geen bijzondere 

soorten. Bos ontbrak. Na het sluiten van de stortplaatsen werd het agrarisch 

gebruik rond de plas intensief, maar bleef de oeverwal aantrekkelijk voor 

soorten van schraler grasland.  

 

Situatie rond 1990   

Begin jaren ‘90 - kort voor de invoering van het begrazingsbeheer - wijkt de 

situatie op drie punten af van die in de jaren zeventig. Bij de stilgelegde 

stortplaatsen ontwikkelden zich kleine ooibosjes. Door opslibbing van de plas 

ontstonden drie zones met ondiepe oevers waarmee de betekenis voor 

waadvogels en pioniers toenam. Door sterke erosie ontstond in 1993/95 een 

voor vogels bepalende in- / uitstroomgeul met kolk, zandplaat en sliboevers. De 

broedvogelsamenstelling in 1990 kan als volgt worden samengevat: 

pioniersoorten hebben een voet aan de grond bij de uitstroomgeul van de plas, 

al zijn jaareffecten naar verwachting groot. Bergeenden wijken af van dit 

stramien en broeden in konijnenholen nabij de oostelijke stort en tussen puin op 

de westelijke stort. Steltlopers gedragen zich deels ook als pioniers. Water- en 

moerasvogels concentreren zich net als pioniers in de noordwesthoek van de 

plas. Viseters zijn schaars, maar benthoseters en planktonetende eenden zijn 

redelijk vertegenwoordigd (o.a. Krakeend 3, Slobeend 1 en Kuifeend 3). De 

Kleine Karekiet is present in restjes rietgrasruigte bij de uitstroomgeul. 

Cultuurgrasland: steltlopers zijn met vier soorten present, op Grutto na niet 

geconcentreerd bij de uitstroomgeul, maar van de Tureluur bijvoorbeeld één bij 

elk van de drie ondiepe oeverzones. Bij de zangers is de oeverwal favoriet 

(Veldleeuwerik 2, Gele Kwikstaart 26) en dat geldt ook voor de Patrijs. Soorten  
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Tabel  1 Broedvogels rond het Weurtse Gat, inclusief de westelijke stort in vijf jaren. De lijst is beperkt tot 

kenmerkende en relevante soorten die bij elk van de karteringen werden geteld en die inzicht geven in ontwikkelingen 

in de vegetatiestructuur. De lijst geeft voor vele soorten geen duidelijke trend weer, o.a. omdat in een intervalreeks 

jaareffecten een storende rol kunnen spelen. Visdief en IJsvogel kwamen bijvoorbeeld beide in 2008 wel voor, maar niet 

bij de kartering in 2009. Soorten van de Rode Lijst zijn vet gedrukt. *) Oeverlopers werden niet in juni bevestigd maar 

gaven in mei 2000 en 2004 voldoende aanleiding om van territoria te spreken. Spechten hebben een deel van hun 

activiteitsgebied buiten het gebied, ook binnendijks. De kolom Trend geeft voor een beperkt aantal soorten de trend 

aan:   

+/-   =  betekent toegenomen/afgenomen (zonder directe relatie met beheer) 

++/--  =  betekent toegenomen /afgenomen (relatie met beheer)  

i   =  sterk afhankelijk van voorjaarsinundaties 

leeg  =  geen duidelijke trend herkenbaar, stabiel? 

 

soort 1990 1996 2000 2004 2009 Trend 

Fuut 1 2 2 1 3  
Grauwe Gans 0 7 7 9 0 + 
Nijlgans 0 1 3 2 3 + 
Bergeend 2 2 4 1 3  
Krakeend 3 1 3 4 1  
Slobeend 1 1 1 0 0 i 
Kuifeend 3 2 2 5 1  
Sperwer 0 0 0 1 0  
Patrijs 5 3 2 2 2 - 
Scholekster 2 3 3 4 3  
Kleine Plevier 5 1 2 2 2 i 
Kievit 6 2 2 4 0  
Grutto 2 0 0 0 0 - 
Tureluur 3 1 1 1 1  
Oeverloper 0 0 1* 1* 0  
Visdief 0 3 1 1 0 + 
Holenduif 1 2 2 2 2  
Zomertortel 0 0 0 1 0  
Koekoek 1 0 0 0 0  
IJsvogel 0 0 1 0 0  
Groene Specht 0 0 0 0 2* ++ 
Grote Bonte Specht 0 0 1 2* 2* + 
Veldleeuwerik 2 0 0 1 0 - 
Oeverzwaluw 0 0 4 0 0  
Graspieper 16 5 16 10 15  
Gele Kwikstaart 30 8 13 7 1 -- 
Heggenmus 8 6 6 5  ?  
Zwarte Roodstaart 0 0 1 0 0  
Gekraagde Roodstaart 0 0 0 0 1  
Roodborsttapuit 0 0 1 1 0 ++ 
Bosrietzanger 10 16 19 8 11 ++ 
Kleine Karekiet 2 0 0 0 0 - 
Spotvogel 0 2 1 0 1  
Braamsluiper 1 3 1 1 1  
Grasmus 5 8 8 9 10 ++ 
Tuinfluiter 6 9 4 5 2  
Zwartkop 2 4 6 3 5  
Tjiftjaf 7 5 5 4 2  
Fitis 1 4 6 4 5  
Grauwe Vliegenvanger 0 0 1 1 0  
Bonte Vliegenvanger 0 0 0 0 1  
Staartmees 0 0 0 0 1  
Matkop 2 1 0 0 1  
Boomkruiper 2 1 1 2 3  
Ekster 3 2 1 1 1 - 
Zwarte Kraai 3 2 2 1 1 - 
Putter 0 0 3 2 4 + 
Kneu 8 4 6 5 3  
Rietgors 4 1 3 4 8 ++ 

Totaal 31 31 37 35 32  

van ruigte broeden op de randen van de oude stortplaatsen, in de oostelijk 

heggen en in de ruigte en verlandingsvegetatie van uitstroomgeul. Het spectrum 
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is beperkt tot Bosrietzanger, Grasmus en Rietgors (geen Sprinkhaanzanger en 

Roodborsttapuit). Struweelsoorten en soorten van jong bos zijn ondanks de 

geringe oppervlakten bos redelijk vertegenwoordigd, o.a. als gevolg van de 

voedselrijkdom van wilg en de grote randlengte.  

 

Situatie vanaf invoer begrazing (1996 t/m 2009)  

Tabel 1 vat de resultaten sinds 1990 uit vijf jaren samen. Vestiging van pioniers 

hangt sterk af van de omstandigheden in nabijgelegen uiterwaarden. Van de 

zeven Kleine Plevieren in de periode 1996-2009 zat de grootste helft in de 

instroomgeul, twee aan de Waal en eentje aan de oostelijke plasoever (zie 

figuur 9). Sommige pioniersoorten komen maar sporadisch voor (Oeverzwaluw 

en IJsvogel) en vanwege hun afwijkende nestplaatskeus in bestaande holten 

wijkt de verspreiding van broedende Bergeenden af van de overige pioniers 

(konijnenholen en westelijke puinstort). Steltlopers van (cultuur-)grasland 

gedragen zich in hoofdzaak als oevervogels en zijn dus aangewezen op 

pionierhabitat. Ook voor broedende watervogels is de geul het belangrijkste 

aspect aan de plas. Krakeend, Slobeend en Kuifeend komen daar het vaakst tot 

broeden en vinden daar wellicht het makkelijkst voedsel. 

Figuur 9: Kleine Plevier in drie habitats. Van de twaalf Kleine Plevier territoria in vier 

jaren waren er vijf aan de uitstroomgeul, vier aan Waalstrand (kribvakken geel symbool) 

en twee hoofdzakelijk aan de plasoever gebonden. Groene lijnen zijn km-hok grid, rode 

lijn is gebiedsgrens. 

 

Cultuurgrasland heeft onder het begrazingsbeheer een nieuw ruiger karakter 

gekregen, er is weinig bosontwikkeling omdat geen grond is verzet, de 

verandering heeft zich in de kruidlaag voorgedaan die deels is verschraald en 

deels verruigd. Voor graslandvogels is het gebied recent minder aantrekkelijk 

geworden door het vrijwel ontbreken van open zandige plekken. De snelle 

afname van liefhebbers van open vegetaties Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart 

werd gevolgd door vestiging van ruigtesoorten. Dit is in figuur 10 met behulp 

van de verspreiding van representatieve zangvogelsoorten uitgewerkt. 

Opvallend is de niet synchrone aantalsontwikkeling van ruigtesoorten 

Bosrietzanger, Grasmus en Rietgors. Bosrietzanger gaat voorop in het proces van 

verruiging. De Graspieper heeft van de open grasland soorten de breedste 

amplitude en voelt zich ook in verruigde vegetatie nog lang thuis met als gevolg 

een bijna identiek voorkomen 1990 en 2009. In de zuidoosthoek heeft tot 2009 

incidenteel een Roodborsttapuit gebroed. In 2011 broedde de soort echter ook 

op de oeverwal.  

Nieuwe struweel- en bosontwikkeling heeft zich amper voorgedaan. Bestaand 

bos (op beide stortplaatsen) is echter wel ouder geworden. Hiervan lijken 

vooralsnog alleen Groene specht geprofiteerd te hebben. Daarnaast is het 
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voorkomen van Spotvogel noemenswaardig. Door begrazing wordt het bos wel 

uitgehold en staan de randen onder druk, wat bij enkele zangvogels die juist de 

(jonge of met ruigte en struweel begroeide) randen benutten, tot een afnemend 

aantal kan leiden (Tjiftjaf, Fitis).  

 

Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart 

    

Bosrietzanger en Rietgors   

    

 

Figuur 10 Complementaire beweging in de verspreiding van Veldleeuwerik-Gele 

Kwikstaart en Bosrietzanger-Rietgors. De verspreiding van Veldleeuwerik-Gele 

Kwikstaart op de oeverwal wordt ijler en lost op. De ruigtesoorten Bosrietzanger-

Rietgors nemen op de recentelijk verruigde oeverwal juist toe. Aan het plaatje van 2004 

is af te lezen dat dit geen lineair proces was, maar dat jaareffecten voor nuances zorgen. 

Groene lijnen zijn km-hok grid, rode lijn is gebiedsgrens. 

 

 

1.4.3 Libellen  

 

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 1994) 

In de periode 1990-1994 is beperkt gekeken naar libellen (EIS-bestand, 

Kurstjens, 1990). Er zijn voor die periode 5 soorten voor het gebied opgegeven, 

maar het beeld is zeker niet compleet. Bijzondere soorten kwamen niet voor. 
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Sinds natuurontwikkeling (periode 1995-2010) 

Sinds 1995 zien we een gestage stijging van het aantal soorten libellen. Sinds 

1998 worden met regelmaat Rivierrombouten op de oeverwal van de Weurtse 

Plaat waargenomen. Het gegeven van een zeer ruig begroeide oeverwal naast 

zandige rivierstrandjes is een ideaal biotoop voor deze riviersoort. In figuur 9 

staan alle waarnemingen van Rivierrombout in 2009 weergegeven (onderzoek 

Rijn in Beeld  en data van waarneming.nl). Bijzonder is ook de waarneming van 

een Beekrombout langs de Nieuwe Grindplas; deze soort is veel minder 

algemeen dan de Rivierrombout. Dit is eveneens een soort waarvan de larve 

jarenlang in het zand van de rivier leeft, om vervolgens als imago in de ruigtes 

op de oever te jagen. 

Noemenswaardig zijn ook de waarnemingen van twee klimaatsoorten 

Kanaaljuffer en Vuurlibel in 2009. Zwervende heidelibel komt al langer in het 

gebied voor en kende in bepaalde jaren grote aantallen rond het uitdrogende 

kolkje in de zuidoosthoek van het terrein. Andere nieuwkomers zijn Blauwe 

breedscheenjuffer (rheofiele soort) en Plasrombout. Van deze soort zijn maar 

liefst 9 ex. gezien die afkomstig zijn uit het Kleine of Nieuwe grindgat.   

 

Tabel 2 Het voorkomen van libellen in de Weurtse Plaat tussen 1990 en 

2009.  

Legenda: * = incidenteel; ** = enkele; *** = regelmatig; **** = algemeen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 

1990- 

1994 

1996- 

1999 

2005- 

2008 

2009 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella  **  * 
Beekrombout (RL) Gomphus vulgatissimus    * 
Blauwe breedscheenjuffer Platycnemmis pennipes    ** 
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea  * *  
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum  ** **  
Bruine glazenmaker Aeshna grandis    * 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum   *  
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum x *** *** *** 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa     
Grote keizerlibel Anax imperator  * ** ** 
Grote roodoogjuffer Erythromma najas x *** ** *** 
Kanaaljuffer Erythromma lindenii    ** 
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum    * 
Lantaarntje Ischnura elegans x ** *** ** 
Paardenbijter Aeshna mixta  * * *** 
Plasrombout Gomphus pulchellus    ** 
Platbuik Libellula depressa x ** ** * 
Rivierrombout (RL) Gomphus flavipes   ** *** ** 
Smaragdlibel Cordulia aenea   *  
Steenrode heidelibel Sympetrum    * 
Vuurlibel Crocothemis erythraea    * 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens x ** ** * 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum    * 
Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii  *** *  
Totaal  >5 12 13 17 
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Figuur 9 Overzicht van het aantal libellensoorten 

rond de Weurtse Plaat naast de ontwikkeling langs de 

Waal als geheel. 
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Figuur 9 Het voorkomen van een aantal zeldzame insecten op de Weurtse Plaat in 2009 

en 2010.  

 

1.4.4 Dagvlinders 

 

Situatie voor natuurontwikkeling (periode tot 1995) 

Specifieke dagvlindergegevens van de Weurtse Plaat ontbreken. Bij een 

inventarisatie in 1990 zijn 11 soorten in de Moespotse waard gezien, maar de 

meeste waarnemingen hebben betrekking op (schrale) dijkhellingen, 

steenfabrieksterreinen en de ooibossen van de Staartjeswaard. (Kurstjens, 

1990).   

 

Sinds natuurontwikkeling (periode 1991-2010) 

Sinds de verandering van beheer zijn er 18 soorten dagvlinders gezien (tabel 3). 

Voor de periode 1991-2005 zijn er weinig data over dagvlinders beschikbaar. 

Daarna is er, naast het Rijn-in-Beeld-onderzoek van 2009, vrij veel in het gebied 

gekeken en gepubliceerd via "waarneming.nl".  Op 29 mei 1999 is een 

Argusvlinder gezien op de Plaat, maar nadien zijn er geen waarnemingen meer 

bekend. 
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In 1998 werd op de oeverwal voor het eerst 

een kleine populatie Bruin blauwtje 

waargenomen (waarneming Menno 

Hornman). De terugkeer van deze echter 

rivierdalsoort is - net als in veel andere 

nieuwe natuurgebieden - direct te wijten aan 

het veranderde beheer op de oeverwal (o.a. 

geen herbicidegebruik, zandafzetting, 

nieuwe kansen voor waardplanten als Zachte 

ooievaarsbek). Ook in 2009-2010 leek sprake 

van een kleine populatie op de oeverwal, 

hoewel de aantallen laag liggen en de 

oeverwal wat te ruig is voor kortgrazige 

vegetaties met zachte ooievaarsbek. Wel 

werden verschillende exemplaren (o.a. 6 ex.) 

aangetroffen in het grasland op het 

oostelijke stort. 

Daarnaast zijn in het gebied verschillende 

nieuwe soorten van bosranden en ruigtes 

neergestreken, met name Gehakkelde 

aurelia, Boomblauwtje en Landkaartje. Ook 

de vestiging van Zwartsprietdikkopje is 

noemenswaardig. Op de oeverwal worden de 

laatste jaren met regelmaat 

Koninginnenpage en Oranje luzernevlinder 

aangetroffen.  
 

1.4.5 Sprinkhanen 

Van voor 1995 zijn er geen systematisch 

inventarisaties bekend van sprinkhanen op 

de Weurtse Plaat.  

In 1998 en 1999 is er een aantal ronden 

gemaakt (EIS-bestand). Uit die jaren zijn 

Gouden sprinkhaan, Bramensprinkhaan, 

Greppelsprinkhaan, Grote groene 

sabelsprinkhaan, Bruine sprinkhaan, Krasser 

en Ratelaar bekend. 

In 2009 en 2010 zijn dezelfde soorten nog 

steeds aanwezig. Daarnaast zijn Boomkrekel en Struiksprinkhaan waargenomen. 

In 2010 is in het kader van Rijn in Beeld gericht een avond geïnventariseerd op 

Boomkrekels. Deze zuidelijke nieuwkomer bleek opvallend algemeen op de 

Weurtse Plaat voor te komen (één van de grootste populaties van Nederland 

anno 2010) en zorgt voor een meditairane ervaring in de late zomeravonden 

(figuur 9). Ook Greppelsprinkhaan is algemeen op de oeverwal. 

 

1.4.6 Overige soortgroepen 

 

Herpetofauna 

Er is weinig systematisch gekeken in het gebied. Begin jaren '90 werd door 

Bosman op de dijk rond Weurt gekeken (Bosman, 1994). Rond Weurt werd toen 

alleen Gewone pad gevonden. Nadien is door hem ook de aanwezigheid van 

Kamsalamander in de kleine kolk vastgesteld.   

Tabel 3 Voorkomen van dagvlinders in Meinerswijk in 1990 en 2006-2010. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2006-

2008 

2009-

2010 

Atalanta Vanessa atalanta * * 
Bont zandoogje Pararge aegeria * * 
Boomblauwtje Celastrina argiolus * * 
Bruin blauwtje Aricia agestis  * 
Bruin zandoogje Maniola jurtina * * 
Dagpauwoog Inachis io * * 
Distelvlinder Vanessa cardui * * 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album * * 
Groot koolwitje Pieris brassicae * * 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus   
Icarusblauwtje Polyommatus icarus * * 
Klein geaderd witje Pieris napi * * 
Klein koolwitje Pieris rapae * * 
Kleine vos Aglais urticae *  
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas * * 
Koninginnepage Papilio machaon * * 
Landkaartje Araschnia levana   
Oranje luzernevlinder Colias croceus  * 
Oranjetipje Anthocharis cardamines  * 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola * * 
Totaal  15 17 

 

De Boomkrekel is een nieuwkomer die onder invloed van het 

warmere klimaat langs de Rijn naar het noorden is opgerukt. Hij 

komt inmiddels veelvuldig voor in de Gelderse Poort en op de 

Weurtse Plaat, waar hij profiteert van de aanwezigheid van 

extensief beheerde oeverwallen (foto Rob Felix). 
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In 2009 werd in het terrein enkel Gewone pad en Groene 

kikker complex aangetroffen. In de kleine kolk in de 

noordoosthoek is niet gericht gekeken. 

 

Zoogdieren 

In 2009 werden knaagsporen van Bever gevonden aan de 

rivieroever, maar er is geen sprake van een territorium in het 

gebied. In de bosjes van het oostelijk stort zaten in datzelfde 

jaar veel konijnen. Daarnaast werd een Egel aangetroffen. 

Tevens zijn Vos, Haas, Mol en Watervleermuis uit het gebied 

bekend. Aangenomen moet worden dat er meer algemene 

zoogdieren voorkomen, maar hier is verder geen onderzoek 

naar gedaan. 

 

Overig 

De St. Jansvlinder heeft op de Weurtse Plaat haar grootste 

populatie van het rivierengebied. Daarnaast komt 

Wolfsmelkwespvlinder voor (mond. med. Harm Alberts). 

 

1.5 Werking van processen 

 

1.5.1 Hydromorfologische processen 

De oeverwal kent tijdens hoogwater beperkte zandafzetting. Dit is o.a. van 

belang voor de stroomdalflora op de oeverwal. De hoogte van de oeverwal en de 

aanwezigheid van een breukstenen dam in de ondergrond voorkomen echter 

een morfologisch grotere activiteit.  

Waardevol is de hoogdynamische instroom/uitstroom van de plas aan de 

noordwestzijde, waarbij in het verleden uitkolkingen en zandwaaiers zijn 

ontstaan. 

 

1.5.2 Kwel  

Kwel speelt geen rol van betekenis in de grote plas. Mogelijk dat rivierkwel van 

betekenis optreedt in het Nieuwe Grindgat bij stijgende waterstanden op de 

rivier, maar hierover is weinig bekend. 

 

Sint Jansvlinder op Knoopkruid (foto Gijs 

Kurstjens). 



 

pagina  22                                                                                  Rijn in Beeld: Weurtse Plaat 

 

1.5.3 Begrazing 

De begrazing verloopt betrekkelijk goed op de Weurtse Plaat. Vooral het 

struweellandschap bij de ingang van het terrein, met fraaie overgangen van 

grasland naar bosschages, is een direct gevolg van het begrazingsbeheer.  

Aan de westzijde van de oeverwal is nog een onwenselijke situatie met rasters 

die dwars door het terrein lopen. Dit hangt samen met het feit dat een deel van 

het terrein in particulier eigendom is. Tevens valt op dat delen van de oeverwal 

in 2009 relatief ruig waren. Dit heeft vermoedelijk niet met een te lage 

graasdruk, maar eerder met de 'smakelijkheid' van andere gebiedsdelen en de 

slibafzetting en aanspoelgordels die bij hoogwater in de ruige delen optreden 

(de 'oksel' van de oeverwal). 

 

Procesbarometer 

proces  ruimte voor processen  

 

Hydromorfodynamiek 
 

Kwel  
 

Natuurlijke begrazing  
 

 

1.6 Conclusies 

 

1.6.1 Natuurwaarden  

De Weurtse Plaat heeft zich in 15 jaar tijd van een relatief soortenarm gebied 

tot een waardevol oeverwalreservaat ontwikkeld. In de laatste jaren hebben zich 

tal van bijzondere stroomdalplanten nieuw op de oeverwal gevestigd, 

waaronder Cipreswolfsmelk, Brede ereprijs, Kleine ratelaar, Bieslook, Zacht 

vetkruid en Wilde marjolein. 

Zeer bijzonder is de gemeenschap van oeverpioniers op de noordoever van de 

Weurtse Plas. Mede doordat dit talud grindig tot grofzandig van kwaliteit kent 

het terrein een ongekend aantal bijzondere pioniersoorten, waaronder 

Links: zandafzettingen na het hoogwater van januari 2011 op het westelijk deel van de oeverwal (is hier in feite een breuksteendam) (foto Bart 

Peters). Rechts: Uitkolking bij de instroom van het Weurtse Grindgat (foto Bart Peters). 
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Riempjes, Polei, Postelein, Riviertandzaad, Bruin cypergras en Welriekende 

ganzenvoet. In het gebied bevinden zich daarnaast een aantal relictpopulaties 

van Ruige weegbree en Veldsalie.   

Door het wat onevenwichtige graasgedrag van de grazers (de dieren verkiezen 

de zuidoosthoek van het gebied boven de oeverwal) is de oeverwal de laatste 

jaren wat verruigd. Dit is terug te zien in een afname van graslandsoorten als 

Veldleeuwerik en Gele kwikstaart en een toename van ruigtesoorten als 

Bosrietzanger, Rietgors, Roodborsttapuit en Grasmus. De actieve erosiegeul bij 

de noordwestelijke instroom van de plas is van bijzondere waarde voor 

pioniersoorten als Kleine plevier, Oeverloper en Oeverzwaluw. Voorts komen 

soorten als Spotvogel, Patrijs en Groen specht voor. 

De Weurtse Plas is zeer eutroof van kwaliteit. Ook de grote aantallen broedende 

en ruiende zomerganzen in de plas (enkele honderden in de zomer) dragen naar 

verwachting bij aan het zeer sterke blauwalgenprobleem, dat zich elk jaar weer 

in de plas voordoet.  

De structuurrijke oeverwal van de Weurtse Plaat is rijk aan rivierdalgebonden 

insecten. Bruin blauwtje en Rivierrombout worden met regelmaat waargenomen 

en planten lokaal waarschijnlijk ook voort. Daarnaast kent het gebied grote 

populaties van Boomkrekel, St. Jansvlinders en Wolfsmelkwespvlinder. 

 

1.6.2 Aanbevelingen en ideeën 

 

Uitwijkhaven 

Al sinds eind jaren '80 wordt er gewerkt aan ideeën voor een uitwijkhaven in de 

Weurtse Plas. Voor het natuurgebied is dit natuurlijk in principe niet gunstig 

omdat het gebied areaal verliest. Veel hangt echter af van de manier waarop de 

Figuur 11 Maatregelen die het morfologisch 

functioneren van de oeverwal verbeteren. 
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Zandstrand bij de Weurtse Plaat (foto Gijs Kurstjens). 

 

haven wordt aangelegd en de mogelijkheid om hieraan gekoppeld een bredere 

aanpak voor het gebied te kiezen. Met de aanleg voor de haven bestaat de 

mogelijkheid dat het oostelijk stort gesaneerd kan worden. Voor natuurwaarden 

van het gebied is de omgang met de oeverwal sterk bepalend.   

Door de beoogde aanleg van de uitwijkhaven uit te voeren als een project met 

meer dan alleen een nautische doelstelling kan het gebied aan kwaliteit winnen 

en het project aan haalbaarheid / draagvlak. Omdat we te maken hebben met 

complexe rivierkundige en landschapsecologische processen hangt veel af van 

de detailuitwerking van bijvoorbeeld de situering van de haven, de verbetering 

van aanzanding op de oeverwal (zie verderop), de verbetering van de 

waterkwaliteit plas en de sanering van vuilstorten. 

 

Procesmorfologische verbetering van de oeverwal 

De oeverwal van de Weurtse Plaat is relatief hoog (ruim 11,50 m +NAP), mede 

omdat er in delen van de oever een breukstenen dam op deze hoogte is 

aangelegd. Daarnaast is de oostelijke rivieroever in steenzetting gezet. 

Hierdoor is de hoeveelheid zand die afgezet wordt tijdens hoogwaters beperkt. 

De toplaag van de oeverwal heeft - ondanks verse zandafzettingen sinds 1995 - 

een bemest-agrarisch verleden, waardoor het terrein relatief ruig is. Het zou 

daarom goed zijn delen van de oeverwal te verlagen om zo het proces van 

zandafzetting weer te resetten en op gang te brengen (volgens principes van 
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cyclische verjonging; zie Peters e.a., 2006). De volgende maatregelen zijn aan te 

bevelen (figuur 11): 

● De breukstenen dam vervuld in de huidige situatie geen waterkerende of 

beschermde rol meer en kan in zijn geheel verdwijnen. 

● Het verlagen van een deel van de hogere en ruigere delen van de oeverwal 

(eventueel gefaseerd). De toplaag kan voor de afwerking van de plas 

gebruikt worden, maar nadrukkelijk niet voor de fraaie schraal grindige 

noordoever van de plas, die van belang is voor rivierpioniers. In plaats 

daarvan kan gedacht worden aan het afdekken van de oever bij de 

stortlocaties (zie figuur 11). 

● Om de beschikbaarheid van zand te verbeteren is het goed de verlengde 

steenzetting in het oostelijk deel van de rivieroever zoveel mogelijk te 

verwijderen (eventueel gekoppeld aan werken uitwijkhaven). Gezien de 

huidige lengte van de steenzetting is niet te verwachten dat het deels 

verwijderen van de steenzetting (of omzetting naar een kribvak) zal leiden 

tot ongewenste effecten rond de uitstroom van het Maas-Waalkanaal.  

● Hernieuwde pogingen op de gronden rond het Nieuwe Grindgat in beheer te 

krijgen. Vooral de oude zomerkade met Veldsalie en Karwijvarkenskervel is 

in dit verband belangrijk. 

● Aaneengesloten beheer met de gronden rond het kolkje en die tegen de 

Westkanaaldijk aan, hoewel het beheer met pony's hier momenteel 

voldoende is om soorten als Ruige weegbree en Kattendoorn te laten 

handhaven. 

 

Behoud van de eroderende instroomgeul grindplas 

In 2011 zijn door een particulier werkzaamheden aan de westzijde van de 

Weurtse Plas uitgevoerd. Hierbij zijn oevers van het terrein afgestreken en 

is relatief oud ooibos bij de vervallen werkplaats tegen de grindplas aan 

gekapt. Het landschap rondom de plas is door deze ingreep kaler geworden. 

Daarnaast zijn er plannen om de erosiegeul te dempen en te egaliseren.    

De erosiegeul is morfologisch en ecologisch één van de fraaiste locaties van het 

gebied. Daarnaast hangt het voorkomen van veel planten en vogelsoorten juist 

samen met de dynamische processen die hier spelen (Polei, Kleine plevier, 

Oeverzwaluw). Het 'vernetten' en 'verstrakken' van deze locatie zou dus 

voorkomen moeten worden. 

 

Nevengeul Moespotse Waard 

In 2008 is in opdracht van de gemeente Beuningen een plan gemaakt voor de 

aanleg van een geul door de Moespotse Waard (Litjens & Willems, 2008). Hierin 

is sprake van een niet permanent aangetakte hoogwatergeul, maar dan met een 

sterk verlaagde instroomdrempel bij de Bunswaard zie (figuur 12). Deze geul zou 

110 dagen per jaar moeten gaan meestromen (afvoeren hoger dan 2500 m
3
/s).  

Gelet op de kenmerken van dit Waaltraject, met historisch-morfologisch veel 

stromende nevengeulen rond zandeilanden, en gelet op de successen met reeds 

eerder aangelegde stromende geulen bij bijvoorbeeld Gameren en in de 

Vreugderijkerwaard (zowel landschapsecologisch als maatschappelijk-

recreatief), zou het goed zijn te bekijken of een continu meestromende 

nevengeul alsnog mogelijk is. Hierbij moet nog steeds voorkomen worden dat in 

de vaargeul te veel aanzanding optreedt.  

Een ander aandachtspunt in het plan is het behoud van oude delen ooibos in de 

Moespotse en Staartjeswaard. Door een uitgekiendere vormgeving van de 
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nevengeul kunnen oude, waardevolle delen ooibos gespaard blijven en wint de 

toekomstige geul aan beleving. 

Tevens kan bekeken worden of het Weurtse Grindgat een continue verbinding 

met deze geul kan krijgen, eventueel onder de kade van de Bunswaard door. Zo 

kan altijd afstroming (eventueel gevoed door rivierkwel plaatsvinden, wat de 

waterkwaliteitsproblematiek in de plas kan verbeteren. 
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Figuur 12 Plan van Stroming voor een hoogwatergeul in de Moespotse Waard (Litjens & Willems, 2008). 
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