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3. BOVENSTE POLDER
WAGENINGEN
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Wageningen
Wageningen
1996
Staatsbosbeheer, Dienst der Domeinen
170 ha
Vrij toegankelijk
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soorten
(* = alle
soorten)

Beoordeling ontwikkeling

Aantal
soorten
Rode Lijst

Flora
Broedvogels

22‐27
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31‐35
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Libellen*
Dagvlinders*

17
?

1
?
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22

3
1

Sprinkhanen
Overige soorten

7

0

12

0

expert judgement
?
Kamsalamander, Ringslang, Rugstreeppad, St.
Jansvlinder
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Figuur 1 Overzicht van de Bovenste Polder met toponiemen en de begrenzing van het
onderzoeksgebied.
1.1

GEBIEDSBESCHRIJVING

De Bovenste Polder onder Wageningen – van oorsprong Troosterpolder – is al
sinds 1635 een buitenpolder langs de Nederrijn (archief Eemland;
www.archieven.nl). Toen is dicht aan de rivier een zomerkade aangelegd tussen
de Troosterkade (nu Pabstendam), langs het Lexkesveer tot aan de Wageningse
Berg (figuur 2). Het bovenstroomse deel van deze zomerpolder heet Renkumse
Benedenwaard, maar dit maakt geen onderdeel uit van het onderzoeksgebied.
Ongeveer 40 jaar daarvoor, na een grote overstroming van de Gelderse Vallei, is
tussen de Grebbeberg en de Wageningse Berg de Grebbedijk aangelegd, op de
resten van een lagere, reeds bestaande kade (Litjens e.a. 1995).
Voor de inpoldering vormde het gebied een eiland dat lag ingeklemd tussen een
noordelijke geul (dicht tegen de Grebbedijk en de stad) en een meer zuidelijk
gelegen geul van de Nederrijn. Deze situatie is onder meer bekend van een kaart
van 1570 (figuur 2). Tot 1450 vormde de noordelijke tak rond dit eiland (ook wel
Troosterstrang genoemd) de hoofdstroom van de rivier. Geleidelijk nam de
betekenis van deze geul echter af en slibde hij steeds meer dicht. Om de strang
tot Wageningen toegankelijk te houden voor schepen is begin 17 e eeuw in het
benedenstroomse deel van de noordtak de buitenhaven van Wageningen
uitgegraven (figuur 3).
De zomerpolder watert af via een tochtgraaf door een sluis in de haven (figuur
4). Voor 1970 lag daar een elektrisch gemaal, maar dat is vervallen. Nadien vindt
afvoer plaats onder vrij verval. De tochtgraaf volgt grotendeels de loop van
voormalige rivierbeddingen (in het westelijk deel een stuk van de noordtak en
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Figuur 2. Nederrijn tussen Wijk bij Duurstede en Arnhem (’sGrooten, 1570) met in het
midden de Troosterstrang en de hoofdloop onder Wageningen.

Figuur 3. Kaart uit 1670 van I. van Geelkerken: de Wageningse Uiterwaarden met diverse
oude riviergeulen, het Lexkesveer, vestingstad Wageningen, de haven in het
benedenstroomse deel van de Troosterstrang, de Troosterkade (de latere Pabstendam)
en de Koningsweert (later Beneden) Waarden genoemd.

Vervolgens een andere oude strang dicht tegen de Grebbedijk/Veerweg aan).
Ten westen van de Pabstendam ligt nog een kleine, aparte polder, De (Beneden)
Waarden. Op oude kaarten uit de 17 e eeuw heette dit deel Koningsweert (figuur
3).
De zomerkade heeft een hoogte van minimaal 9,55 m + NAP en overstroomt
slechts heel zelden (gemiddeld 3 dagen per jaar). Er wordt bij hogere afvoeren
echter al eerder water ingelaten, enerzijds om water te bergen en anderzijds om
de stabiliteit van de kade niet in gevaar te brengen. Vanaf een rivierstand van
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ca. 14,5 m +NAP bij Lobith (d.w.z. een lokale waterstand van ca. 9,40m +NAP)
worden de schuiven open gezet van twee overlaten in de zomerkade, één ten
westen van de voormalige steenfabriek Hooge Waard (figuur 1) en één in de
Renkumse Benedenwaard. Als de hoogwaterpiek voorbij is, loopt het water
aanvankelijk weer weg via dezelfde overlaten tot het niveau van de drempels.
Deze liggen op een hoogte van 7,72 + NAP (bij Hooge Waard) en 8,01 + NAP in
de Renkemse Benedenwaard (data Waterschap Vallei & Eem). Het laatste deel
watert vervolgens af via de tochtgraaf (A‐watergang) richting de haven onder
vrij verval. De bodemhoogte van deze afwatering ligt op 6,37 + NAP. In sommige
voorjaren leidt dit tot plas‐dras‐situaties in de laagste delen van de polder. Bij
hoogwaters beneden de 14,5 m + NAP bij Lobith treedt wel rivierkwel op onder
de zomerkade door. Ook dan kunnen dus plas‐dras situaties ontstaan.
In de tweede helft van de 19 e eeuw zijn er drie steenfabrieken aangelegd, de
Koebongerd nabij de Wolfswaard, de Bovenste Polder en de Hooge Waard
(figuur 5). Vrijwel het hele gebied is in een eeuw tijd vergraven ten behoeve van
de baksteenindustrie. Alleen een klein deel tussen de Hooge Waard en de
Veerdam is niet vergraven. Het merendeel van de kleiputten is gehercultiveerd,
maar in het oostelijk deel van het terrein zijn nog enkele kleiputten goed
zichtbaar. Daarnaast zijn er twee ooibosjes ontstaan op plekken waar in het
verleden klei is gewonnen. In 1965 zijn de steenfabrieken opgekocht door de
gemeente Wageningen en deels gesloopt; momenteel resteert alleen nog de
Bovenste Polder.
Riviernormalisatie
Eind 19 e eeuw is de rivierbedding vastgelegd met kribben en stortsteen. Tussen
1958 en 1970 is de Nederrijn gestuwd door de aanleg van stuwen bij Hagestein,
Amerongen en Driel. Een belangrijk doel daarvan was, naast een beter
gereguleerde afvoer en vaargeuldiepte op de Nederrijn, een verhoging van
wateraanvoer via de IJssel bij lage afvoeren. Door de verstuwing behoren lage
rivierstanden op de Nederrijn in de zomerperiode tot het verleden.
De Bovenste Polder ligt vrij ver stroomopwaarts in het stuwpand Amerongen; de
afstand Lexkesveer tot aan de stuw bedraagt ca. 22 km. Dit betekent dat de
opstuwing bij Wageningen beperkt is in vergelijking met dichter bij de stuw
gelegen gebieden zoals de Amerongse Bovenpolder.
De stuw wordt als volgt beheerd: bij gemiddelde en hoge afvoeren (> 2320 m 3 /s
bij Lobith) is de rivier vrij afstromend (ca. 120 dagen per jaar). Bij zeer lage
afvoeren (<1420 m 3 /s bij Lobith) sluit men de stuw van Amerongen op een peil
van 6 m +NAP (ca. 75 dagen per jaar). Bij hogere afvoeren wordt de stuwen
enigszins geheven en is er enige sprake van enige rivierdynamiek (ter hoogte van
Lexkesveer schommelt het peil dan ergens tussen de 6 en 6,6m + NAP). Dit is
gedurende 43% van de tijd.
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Figuur 4. Topografische Militaire Kaart uit 1839 van het gebied, voor de bouw van de
drie steenfabrieken en voor de normalisatie van de Nederrijn. Ter hoogte van Klein Veer
(tegenwoordig boerderij Wolfswaard) is een voormalig eiland/ zandplaat zichtbaar.
Figuur 5. Situatie 1914 met twee steenfabrieken en kleiputten. Ook de ligging van de
beide oude strangen is zichtbaar naast tal van ontwateringssloten (o.a. Troosterstrang
en strang onder de berg). De polder wordt ontwaterd via een stoomgemaal bij de haven.
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Figuur 6. Inrichtingsschets
Bovenste Polder Wageningen
en Renkumse Benedenwaard
(uit Stuurgroep Noordoever
Nederrijn, 1998).

Kwel
Van oorsprong lag er onderlangs de Wageningse berg, vooral ten oosten van het
onderzoeksgebied in de Renkumse Benedenwaard, een kwelzone. Deze kwel
wordt echter tegenwoordig grotendeels afgevangen door drinkwaterwinning
(o.a. pompstation Wageningse Berg) en industriële wateronttrekking
(papierfabriek Renkum). Een globale berekening geeft aan dat de totale
onttrekkingen op de Zuid‐Veluwe van 40 miljoen m 3 per jaar het gemiddelde
jaarlijkse neerslagoverschot van 250‐275 mm ruim tweemaal overtreft.
Beëindiging van deze onttrekkingen zou leiden tot een 350‐850 m brede
kwelzone in de uiterwaarden (Grontmij, 1994).
In het westelijk deel van de Tochtsloot in het laagste deel van de Bovenste
Polder, treedt bij hogere waterstanden op de Nederrijn (> ca. 7m + NAP)
rivierkwel op (gemiddeld ca. 75 dagen p/j).
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1.2

INRICHTING

Plan Noordoever Nederrijn
In 1994 is voor de uiterwaarden tussen Arnhem en (de stuw van) Amerongen aan
de noordzijde van de Nederrijn een ontwikkelingsvisie opgesteld (Grontmij,
1994). Hierin is onderzoek gedaan naar de specifieke ecologische potenties van
de overgang van de hoge pleistocene gronden naar de rivier. Op basis van dit
onderzoek is een aantal gebieden geselecteerd die het meest kansrijk zijn voor
behoud en ontwikkeling van natuur. De Bovenste Polder bij Wageningen vormt
een van de deelgebieden, waarvoor in 1995 een nadere uitwerking is gemaakt
(Ganzevles & Van Ziel, 1995; figuur 6). Een van de hoofdpunten uit het ontwerp
was de aanleg van een nevengeul (voorkeur) of als alternatief een eenzijdig
aangetakte hoogwatergeul.
Aanleg geul
Na de grote overstroming van januari 1995 was er grote behoefte aan klei voor
dijkverbetering in de regio (Grebbedijk). In de Bovenste Polder is toen door
maaiveldverlaging versneld een geul aangelegd die in de loop van 1996 gereed
kwam. Ongeveer 75% van het tracé van de nevengeul werd hiermee
gerealiseerd; de aantakkingen op de rivier en de resterende 25% in de Waarden
ten westen van de Pabstendam zijn destijds uitgesteld omdat het niet lukte om
de benodigde gronden pachtvrij te krijgen.
Het smalle, oostelijk deel van de aangelegde geul volgt een voormalige
rivierloop (Troosterstrang). Het brede, westelijk deel van de geul, tussen de
Pabstendam en het ooibosje, volgt geen oude geulen in de ondergrond maar is
in de kleiige overstromingsvlakte tussen de voormalige geul en de oeverwal
aangelegd. Bij de aanleg van de geul is het maaiveld met maximaal ca. 2,5m
verlaagd (tot 5m +NAP). De minimale waterdiepte bedraagt ca. 1m (stuwpeil is
namelijk 6m +NAP). Op een deel van het traject bestaat de bodem van de geul
uit zand, maar inmiddels is daar alweer een laag slib op afgezet.
Over de geul is een wandelbrug aangelegd. Aan de noordkant van de geul is een
lage dam aangelegd zodat er tussen de dijk, de Pabstendam en het Ovenpad na
overstroming en vorst een aantrekkelijk schaatsgebied kan ontstaan. In
aansluiting op bestaande eigendommen van Staatsbosbeheer is in 1996 een min
of meer aaneengesloten natuurgebied gevormd tussen de Pabstendam en de
Veerdam.
Specieberging en natuurvriendelijke oevers
Bij de aanleg van een geul in de Schoutenwaard en het verwijderen van de dam
naar het Lexkesveer aan de zuidzijde van de Nederrijn (2007‐2009) is veel
onvermarktbare specie vrijgekomen. Deze is benut om laagten op het
voormalige steenfabrieksterrein van de Wolfswaard op te vullen. Deze
opgehoogde delen fungeren naast reeds bestaande hogere delen als
hoogwatervluchtplaats. In samenhang met dit Ruimte voor de Rivierproject zijn
eind 2008/begin 2009 op enkele locaties in de Bovenste Polder poelen
aangelegd om de ontwikkeling van populaties amfibieën te bevorderen. Tevens
zijn in deze periode door Rijkswaterstaat als proef enkele vooroevers aangelegd
in de noordelijke buitenbocht van de Nederrijn (tussen de Wolfswaard en het
Lexkesveer) met het idee om luwe plekken te ontwikkelen waar vissen en
waterplanten profijt van kunnen hebben. De vooroevers zijn afgeschermd van
scheepvaartgolven door een dubbele rij houten palen met takken ertussen.
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1.3

BEHEER

• Op de gronden tussen de Pabstendam en de weg naar de Hooge Waard vindt
integrale jaarrondbeweiding met ca. 60 tot 100 runderen (roodbont) plaats.
Dit komt overeen met een dichtheid van ca.1‐2 dieren per ha. Binnen de
begrazingseenheid wordt op enkele locaties gemaaid om hooi te verkrijgen
waarmee de dieren ’s winters worden bijgevoerd op de
hoogwatervluchtplaats.
• Tussen de weg naar de Hooge Waard en de weg naar het Lexkesveer grazen
pony’s, maar enkele losse percelen worden gehooid. Ook ligt hier een
moerassige ruigte en een ooibosje die beide niet begraasd worden.
• De (Beneden) Waarden zijn nog in gebruik als regulier landbouwgebied
(hooiland). Het gaat om verpachte percelen van SBB.

Het meest westelijk deel van het gebied wordt begraasd door pony’s en wordt deels nog
gehooid (foto Gijs Kurstjens).
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Beweiding met runderen (uiterwaard) en schapen (winterdijk) (foto Gijs Kurstjens).

De Waarden worden nog op reguliere agrarische wijze beheerd. Op de voorgrond de
zomerkade die samen met de buitendijkse oeverzone door SBB worden beheerd via
inscharing (foto Gijs Kurstjens).
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Recent aangelegde vooroever in een kribvak van de Nederrijn (foto Gijs Kurstjens).

1.4

RESULTATEN

1.4.1 Flora
Situatie voor natuurontwikkeling (tot 1996)
Van de zomerkade en graslanden van de Bovenste Polder zijn relatief veel
historische opnamen bekend, vooral uit de periode 1934‐1944. Hieruit komt een
beeld naar voren van een vrij rijke vegetatie met soorten als Aardbeiklaver,
Bevertjes, Echte karwij, Goudhaver, Kamgras, Karwijvarkenskervel, Kattendoorn,
Ruige leeuwentand, Ruige weegbree, Trosdravik en Veldgerst. Langs de Veerdam
wordt ook Welriekende agrimonie opgegeven. In 1972 is een opname gemaakt
nabij de voormalige steenfabriek Hooge Waard met Mierik.
Van de periode 1975‐1995 zijn veel vegetatieopnamen bekend van de Provincie
Gelderland. Ook is in 1989 een basiskartering uitgevoerd door Staatsbosbeheer
(STL, 1990). Daarnaast zijn er kilometerhokgegevens van FLORON. Hieruit komt
het volgende beeld naar voren (zie tabel 1): op de zomerkade, en dan vooral het
oostelijk deel, groeien soorten als Gewone agrimonie, Goudhaver,
Karwijvarkenskervel, Kattendoorn, Ruige leeuwentand (1989) en Ruige weegbree
(1983). Ook Echte kruisdistel, Geoorde zuring, Karwij en Knikkende distel
worden gemeld. Op de winterdijk bij Wageningen groeien Goudhaver, Kamgras,
Karwijvarkenskervel en Gewone vogelmelk. Langs de rivieroever is in 1989
regelmatig Slijkgroen aangetroffen en op één locatie Bruin cypergras en Engelse
alant. In een ruigte ten westen van de Wolfswaard groeide in 1986 Knolribzaad.
Ook Mierik wordt weer gemeld (1983, 1989). Beemdooievaarsbek, Wit vetkruid
en Tripmadam zijn bekend uit de jaren 1976‐1979 (FLORON). Mogelijk groeiden
ook Gevlekte scheerling (1994), Sikkelklaver (1979) en Springzaadveldkers
(1994) in het onderzoeksgebied, maar de exacte groeiplaatsen zijn niet bekend
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Tabel 1. Voorkomen van bijzondere plantensoorten
gedurende verschillende tijdsperioden in de Bovenste Polder
Wageningen.
1975‐1995
*
*
*
*
*
*
?
*
*
*
*
*
*
*
?
*

1996‐2009
*
*

*
*
*
*
*
*?
*
*
*
?
*
*
*
*
*
*

2010
*
*
*
*

35

*

25

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

*
*
?
?
*

*
*
*

*
*
*
*
*

?
*
*
*
*
*
?
22‐27
(10 RL)

*
*
*
*
24‐25
(8 RL)

verdw enen
nieuw

30

ook in voorgaande periode

20

aantal

Soort
Aardbeiklaver
Beemdooievaarsbek
Brede orchis
Bruin cypergras
Echte karwij (RL)
Engelse alant
Geoorde zuring
Gevlekte scheerling
Gewone agrimonie (RL)
Goudhaver (RL)
Hertsmunt
Holpijp
Kamgras (RL)
Karwijvarkenskervel (RL)
Kattendoorn (RL)
Knolribzaad
Kweekdravik
Maretak
Mierik
Oranje springzaad
Peperkers
Pijlkruidkers
Riviertandzaad (RL)
Rode ogentroost (RL)
Ruige leeuwentand (RL)
Ruige weegbree (RL)
Schijnraket
Sikkelklaver
Slijkgroen
Smal fakkelgras
Smalle aster
Springzaadveldkers
Stinkende ballote
Tongvaren
Tripmadam (RL)
Veldgerst (RL)
Wit vetkruid
Zachte haver
Zacht vetkruid
Zomerfijnstraal
Totaal

Bijzondere plantensoorten Bovenste Polder

15

10

5

0
1970-1995

1996-2009

2010

-5

-10
periode

Figuur 7. Overzicht van de ontwikkeling van het aantal
bijzondere plantensoorten in de Bovenste Polder
gedurende de tijd.

*
*
*
*
*
31
(7 RL)

(km‐hok‐niveau). Uit de omgeving van de steenfabriek de Bovenste Polder wordt
in 1989 Tongvaren opgegeven.
In voormalige kleiputten en vochtige hooilanden rondom de ontwateringssloot
worden soorten als Aardbeiklaver, Holpijp en Veldgerst opgegeven, maar ook
Pijptorkruid en Zeegroene muur.
Bevertjes en Trosdravik worden niet meer vermeld uit deze periode. In plaats
van Welriekende agrimonie wordt wel Gewone agrimonie aangetroffen.
Sinds natuurontwikkeling
Periode 1996‐2009
Na uitvoering van de inrichting zijn floragegevens bekend van verschillende
jaren en bronnen: opnamen van de Provincie Gelderland (2000, 2004 en 2008),
een inventarisatie van de tochtsloot en de nieuwe nevengeul in 1996 (van
Wijngeeren, 1996) en losse waarnemingen van FLORON en waarneming.nl.
Daarnaast heeft Staatsbosbeheer het terrein in 2002 vegetatiekundig laten
karteren (Buro Bakker, 2003).
De meeste soorten die aanwezig waren in de periode 1975‐1995 zijn ook in
1996‐2008 vastgesteld. Echte karwij, Ruige leeuwentand en Tripmadam zijn niet
meer teruggevonden, evenals pioniers van droogvallende rivieroevers (Bruin
cypergras, Slijkgroen). De laatste jaren zijn de volgende bijzondere soorten
nieuw aangetroffen: Kweekdravik, Maretak, Peperkers, Pijlkruidkers (2005),
Riviertandzaad (1 ex. langs geul in 2008), Ruige weegbree (6 ex. nabij zomerkade
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in 2006), Smalle aster, Zachte haver (2004 op zomerkade), Zacht vetkruid (2008,
langs de rivieroever/krib ten westen van de Wolfswaard) en Zomerfijnstraal.
Op de winterdijk nabij het oude centrum van Wageningen zijn enkele
stroomdalplanten ingezaaid waaronder Beemdkroon, Kleine ratelaar en Wilde
marjolein (vanaf 2005) en deze handhaven zich tot op heden.
Situatie in 2010
Door de KNNV afd. Wageningen e.o. is de Bovenste Polder in 2010 uitgebreid op
flora geïnventariseerd (Wielemaker e.a., 2011). In totaal zijn toen maar liefst
443 soorten aangetroffen. Op recent opgehoogde delen van het voormalige
steenfabrieksterrein Wolfswaard troffen zij akkeronkruiden aan als Korenbloem,
Nachtkoekoeksbloem, Valse kamille en Schijnraket. Er zijn daar zeker ook
soorten ingezaaid zoals de bijenplant Phacelia. Bijzonder is de vondst van Smal
fakkelgras in de Wolfswaard. Andere interessante soorten die in 2010 elders zijn
gevonden, betreffen Hertsmunt en Stinkende ballote (in rivieroeverruigte) en
Brede orchis (1 ex. in moerassig deel ten oosten van het Ovenpad).
Krabbenscheer en Adderwortel die in 2009 verwilderd waren aangetroffen,
bleken in 2010 te zijn verdwenen.
In 2010 is het hele natuurgebied ook in het kader van Rijn in Beeld onderzocht.
Enkele aanvullende waarnemingen zijn verkregen via waarneming.nl. De
soortenrijkdom is vergelijkbaar met die van de voorgaande perioden (figuur 7).
Geoorde zuring, Riviertandzaad en Ruige weegbree konden niet worden
teruggevonden. Nieuw aangetroffen bijzondere soorten zijn Oranje springzaad
(in de ondergroei van ooibosje) en Rode ogentroost (1 ex. op krib).
Stroomdalplanten als Karwijvarkenskervel en Kattendoorn, maar ook Echte
kruisdistel groeien voornamelijk op en rond de zomerkade (figuur 8. Veldgerst
en Karwijvarkenskervel komen daarnaast in enkele deelgebieden opvallend
talrijk voor. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dit percelen die al voor 1996 als
extensief hooiland in gebruik waren. Aardbeiklaver staat verspreid door het
terrein in vochtige laagten, op oude dijkjes, langs bermen van wandelpaden en
op oevers van de geul.
Gewone agrimonie komt momenteel slechts op enkele plaatsen voor. Naar
verwachting zal de soort zich explosief kunnen uitbreiden zodra hij zich binnen
het begrazingsgebied kan vestigen (vgl. Blauwe Kamer en Meinerswijk).
Lokaal komen goed ontwikkelde moerasruigten voor langs de oevers van de geul
en de tochtsloot met o.a. Moeraskruiskruid, Riet, Tweerijigge zegge, Zeegroene
muur, Pijlkruid en Zwanenbloem. In het westelijk deel van de tochtsloot groeit
lokaal veel Holpijp, hetgeen het optreden van kwel indiceert.
Pioniers van droogvallende (rivier)oevers zijn in 2009 en 2010 in zeer klein
aantal gevonden langs de geul (figuur 8a). Het was voor het eerst dat deze
soorten weer gemeld werden sinds de aanleg van de geul, ondanks dat 2010 een
ongunstig jaar was door hoge rivierafvoeren in de nazomer. Door het relatief
vaste waterpeil vormt de geul geen optimaal biotoop voor pioniers.
Geconcludeerd kan worden dat er sinds de aanleg van de geul in 1996 relatief
weinig nieuwe bijzondere plantensoorten bij zijn gekomen. Dit houdt verband
met het laagdynamische karakter van deze uiterwaard en – mede door de
aanwezigheid van de zomerkade – de overwegend kleiige bodem. Relatief
soortenrijke, zandige oeverwalmilieus ontbreken bijna volledig. Soorten van
vochtige graslanden zoals Aardbeiklaver, Karwijvarkenskervel en Veldgerst
hebben wel grote populaties in de Bovenste Polder en lijken zich ook uit te
breiden.
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De meeste nieuwe soorten (o.a. Hertsmunt, Peperkers, Rode ogentroost,
Stinkende ballote, Zacht vetkruid) zijn aangetroffen binnen de directe
invloedsfeer van de rivier waar nog enige ruimte voor dynamiek aanwezig is (op
kribben en oevers) en waar ook zaden met het rivierwater worden afgezet. In de
grote hoogwatergeul is invloed van kwel nauwelijks actief en de kleiige bodem,
maakt dat de geul een vrij troebel karakter heeft. Rijke waterplantengroei en
kwelsoorten beperken zich dan ook tot de westelijke Tochtsloot (figuur 8).
Op de locaties waar tot op heden gemaaid is, zijn vooralsnog floristisch geen
bijzondere ontwikkelingen zichtbaar.

Figuur 8a. Overzicht van bijzondere planten van vochtige graslanden, kwelmilieus
(Holpijp) en pioniersituaties in 2010.
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Figuur 8b. Overzicht van enkele bijzondere stroomdalplanten in 2010.

Figuur 8c. Overzicht van het voorkomen van Goudhaver, Kamgras en Karwijvarkenskervel
in 2010.
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Voormalige kleiputten die zich onder invloed van begrazing hebben ontwikkeld tot een
gevarieerd en structuurrijk terrein (foto Gijs Kurstjens).

Oostelijk deel van de zomerkade met stroomdalflora waaronder Echte kruisdistel en
Kattendoorn (foto Gijs Kurstjens).

Rijn in Beeld: Bovenste Polder Wageningen

pagina 17

Steilwandjes in de oever van de (Beneden) Waarden met kleine kolonie Oeverzwaluwen
in 2010 (foto Gijs Kurstjens).

Goed ontwikkelde moerasbegroeiing in de Tochtsloot met o.a. Zwanenbloem, met op
achtergrond steenfabriek de Bovenste Polder en ooibos. In deze zone treedt periodiek
rivierkwel op (foto Gijs Kurstjens).
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1.5

VOGELS

Bronnen: archief Bijlsma (1970‐1989) en Van Diermen (1972‐74), karteringen door
Bijlsma (SOVON) in opdracht van SBB in 1989, herhaald door Deuzeman (SOVON) in
2004. Vanaf 1996‐2007 proefvlak ten oosten van de Pabstendam, 68,5 ha door Van
Diermen (Provincie Gelderland) en proefvlak Ovenpad, 29,5 ha door Gleichman en
Kwikkel vanaf 1982.In 2010 inventarisatie door KNNV afd. Wageningen (Wielemaker,e.a.
2011).

Het complex van de Wageningse Bovenpolder was in de jaren zeventig een
kleinschalige uiterwaard met afwisselend weide en hooiland met enkele
moerasbosjes en de steenfabriekterpen waren bewoond of bij
studentenverenigingen in gebruik. Meidoornhagen stonden vooral in het oosten
en in het westen aan de Pabstendam. Pioniersoorten ontbraken vrijwel en
Moerasvogels kwamen in de kleine zeggenmoerasjes of met wilg doorgroeide
rietputjes voor (Waterral, Porseleinhoen, Watersnip). Vogels van
cultuurgrasland waren ruim vertegenwoordigd met Patrijs, Kwartel,
Kwartelkoning, alle steltlopersoorten, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en 1‐2
Grauwe Gorzen tot 1982. Alleen Kievit was echt talrijk (24). Struweel en ruigte
kwamen meest in de vorm van hagen of zomen voor, uit het toen voorkomende
soortenspectrum is Spotvogel verdwenen. Nachtegaal bleef een toevallige
verschijning. Bos was klein en jong en speelde amper een rol voor broedvogels
al kwam ook toen een reigerkolonie voor in een van de westelijke moerasbosjes
(van de Bergh et al. 1979). De situatie kort voor de herinrichting wijkt hier
nauwelijks van af.
Door de aanleg van de geul is water en oeverhabitat ontstaan in de plaats van
cultuurgrasland. De oevers waren maar beperkt zandig en daarmee niet erg
kansrijk voor een gevarieerde begroeiing. Enkele soorten die in de jaren ’70 nog
in extensief cultuurland voorkwamen, keerden door de ingreep weer terug als
soort van water en oeverhabitat (Bergeend, Slobeend, Scholekster, Tureluur) in
geringe mate vergezeld van echte pioniersoorten (Kleine Plevier en enkele
malen Oeverzwaluw en Visdief). Maar mede als gevolg van het extensieve
begrazingsbeheer namen uiteindelijk vooral soorten van natte of verdroogde
ruigte toe (Sprinkhaanzanger, Blauwborst, Roodborsttapuit, Grasmus, Rietgors).
Soorten van zeggenmoeras en zeer nat grasland bleven ook na de ingreep
afhankelijk van late voorjaarsinundaties die na 2000 overigens niet
noemenswaard optraden (Dodaars, Waterral, Porseleinhoen, soms Watersnip).
Als curiosum zijn in 2010 Rietzanger en Grote Karekiet vastgesteld.
De soortenrijkdom lijkt in 35 jaar amper veranderd. Karteringen in 1974‐76,
1982, 1989, 2004 en 2010 geven behalve in 1982 (47 soorten) steeds 60‐67
soorten. Globaal gezien zijn alleen soorten van cultuurland en erven afgenomen
en verdwenen. Resultaten van continureeksen in twee kleinere proefvlakken
geven een genuanceerder beeld met meer focus op de (effecten van de) geul die
beide doorsnijdt (figuur 9).
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Figuur 9. De twee
proefvlakken
broedvogelinventarisatie
links Pabstendam 1996‐
2007 en 2010 (KNNV),
rechts Ovenpad 1982‐
2010.

Daar blijkt voor het oostelijke proefvlak de soortenrijkdom sinds 1982 te zijn
verdubbeld van gemiddeld 26 soorten in 1982‐1993, naar gem. 44 in 1994‐1996
en gem. 48 vanaf 1997‐2010, dus na aanleg van de geul. Hieruit blijkt dat kort
voor aanleg van de geul (mede door de effecten van hoogwaters van 1993 en
1995) al een verrijking optrad. Het westelijke proefvlak telt in 1974 60 en 1989
53 soorten. Na de ingreep is dat gemiddeld 53 soorten (48‐57). Het westelijk
deel van de geul heeft ondanks zijn dimensie aanvankelijk als broedhabitat voor
vogels weinig meerwaarde kunnen sorteren door de frequente doorloop van
wandelaars met loslopende honden over de oevers. Tabel 2 vat voor een selectie
kenmerkende soorten de veranderingen samen.
Tabel 2 overzicht van bijzondere broedvogelsoorten (kenmerkend of van
belang in verband met Rode Lijst). Soorten van de Rode Lijst zijn vet gedrukt.
Gegeven is het aantal per kartering, Niet vermeld staan bijzonderheden die uit
andere jaren bekend zijn, of maar weinig voorkomen: Mandarijneend
(regelmatig vanaf 1996), Wintertaling, Ransuil (1975 en 1996), Rietzanger,
Grote Karekiet, Grauwe Vliegenvanger (steeds 1) Buidelmees, Wielewaal en
bossoorten die mede vanwege de nabije Wageningse berg onregelmatig
voorkomen zoals Kleine Bonte Specht, Glanskop, Appelvink en Goudvink. De
opleving van de Kwartelkoning in 1994‐95 (1‐4) en 1997‐2003 (1‐8) valt geheel
buiten deze tabel. Kolom Ontw. Type geeft het type ontwikkeling aan:
• **
betekent langere termijn enig profijt van herinrichting (termijn
van 10 jaar)
• +
betekent toegenomen (zonder directe relatie met herinrichting
of beheer)
•
‐
betekent afgenomen (zonder directe relatie met herinrichting of
beheer)
• i
sterk afhankelijk van voorjaarsinundaties
• 0
stabiel
• ?
geen duidelijke trend herkenbaar
Soort
Dodaars
Bergeend
Krakeend
Zomertaling
Slobeend
Kuifeend
Patrijs
Kwartel
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1975
0
2
0
1
2
0
8
1

1989
1
0
0
1
0
0
0
4

1996
0
2
0
0
0
1
0
0

2004
0
1
0
0
0
0
0
0

2010
0
2
9
0
2
9
0
0

Ontw. Type
i
**
**
‐
**
**
‐
?
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Waterral
Porseleinhoen
Kwartelkoning
Scholekster
Kleine plevier
Kievit
Watersnip
Grutto
Tureluur
Visdief
Zomertortel
Koekoek
Steenuil
IJsvogel
Groene Specht
Kuifleeuwerik
Veldleeuwerik
Graspieper
Gele Kwikstaart
Blauwborst
Roodborsttapuit
Sprinkhaanzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Matkop
Ringmus
Kneu

4
1
2
0
0
24
5
3
0
0
7
2
2
0
0
1
4
8
4
0
0
0
26
2
3
1
2
9
9

2
0
1
1
0
5
5
0
1
0
4
1
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
24
9
9
1
5
21
8

0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
2
2
0
0
0
0
4
0
0
0
5
49
16
2
1
6
17
6

0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
2
2
1
0
0
0
10
2
4
2
3
78
33
0
2
6
10
5

1
0
0
1
1
1
1
0
2
2
0
2
2
0
1
0
0
22
0
8
8
6
56
35
0
5
4
0
17

i
i
‐
?
**
‐
‐, I ?
‐
**
**
‐
**
0
wintersterfte
+
‐
‐
**
‐
**
**
**
**
**
‐
+
0
‐
**

Situatie kort voor herinrichting (1989 en 1996)
In 1996 werd de helft van het gebied op broedvogels gekarteerd (twee
proefvlakken van 68 en 30 ha met looptijd 1996‐2007 en 1982‐nu). In 1989 werd
het hele stuk gekarteerd. Tussen beide karteringen zit weinig verschil.
Pioniersoorten ontbreken, afgezien van de 2 paar Bergeend met belangstelling
voor de konijnenholen op de steenfabriekterpen. Water‐ en moerasvogels
komen voor in de Tochtsloot en de drie kleine moerasjes of moerasbosjes. Het
meest opvallend zijn Dodaars en Waterral die onregelmatig voorkomen (in 1996
alleen Waterral 2). Viseters, benthoseters en planktonetende eenden zijn zeer
schaars (Zomertaling in 1989 en Kuifeend in 1996 beide 1). De Kleine Karekiet is
met 16 paar present in stukjes rietmoeras (1 ha gesommeerd).
Cultuurland: steltlopers zijn met drie soorten present, al is dat met 1 paar per
soort voor Kievit, Scholekster en Tureluur marginaal. Bij de zangers en hoenders
is dat niet anders met alleen 4 paar Graspieper.
Soorten van ruigte komen voor op de randen van steenfabriekterpen en
dijktaluds en in de verlandingsvegetatie van de moerasjes. De Sprinkhaanzanger
had in 1996 toevallig een piekjaar, maar verder is het Bosrietzanger, Grasmus en
Rietgors. Struweel‐ en bossoorten zijn ondanks de geringe oppervlakten bos
redelijk vertegenwoordigd. Dat is mede te danken aan het grote areaal
stuwwalbos op een steenworp afstand. De natte moerasjes met liggende boswilg
formaties blijven een struweelkarakter houden maar dan gecombineerd met een
flink volume hout. Op de kanten van de terpen kiemde schietwilg/kraakwilg dat
hoog opgaand bos met een dichte ondergroei van braam en brandnetel
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opleverde. De oude Meidoornhagen en het boomgaardje van de Wolfswaard
vullen dit aan. Populieren ontbreken helaas. Opvallend is de talrijkheid van
Matkop (zacht hout), Tuinfluiter (liggend bos) en Tjiftjaf (randlengte opgaand
geboomte). De hagen zijn domein van Grasmus, Braamsluiper en Spotvogel.
Naast bosvogels broedde de IJsvogel in twee verschillende kluiten van
omgevallen boswilg en hing de Buidelmees in 2004 zijn nest aan een schietwilg.
Situatie sinds herinrichting en natuurontwikkeling (1997 t/m 2010)
Pioniers (Kleine Plevier, 0‐3, gem. 0.9 en Scholekster 0‐1, gem. 0,3) blijven
beperkt tot oevers van de geul, maar zijn kwetsbaar vanwege verstoring door
wandelaars. Ze ontbreken in de helft of meer van de jaren. Bergeend en Visdief
(beide 0‐3, gem. 1) waren in 2 van de drie jaar present. Ook hier geldt met name
in het westelijk deel dat er van broeden weinig terecht komt. Watervogels
hebben een sprong vooruit gemaakt, ook vis‐ en benthoseters kunnen nu
terecht (Fuut en Kuifeend). De planktonzevers en planteneters laten ‐op de sterk
toegenomen Krakeend en Wilde Eend na‐ een onduidelijk verloop zien. Slobeend
en Zomertaling komen iets frequenter (1,5 tot 2x zo vaak) voor dan voor de
ingreep, maar ontbreken in twee van de drie resp. drie van de vier jaar. In het
westelijk deel van de geul komen deze soorten niet voor en is de ontwikkeling
van watervogels verwaarloosbaar klein. Dit is net als bij de pioniers grotendeels
een betredingseffect.

Figuur 10. Porseleinhoen 1999, 4 territoria (15m buffer rond 95% van puntenzwerm)
gebaseerd op 232 waarnemingen van roep en contactroep gedurende vier nachten, idem
in 2000, 3 territoria 184 waarnemingen drie nachten. In 1999 kwam 1 vogel aan de oever
van de geul, in 2000 deden twee vogels dat, maar ze prefereerden gesloten habitat tot in
de moerasbosjes toe.

Moeras Dit habitat is op twee manieren sterk afhankelijk van
voorjaarshoogwater. Hoe droger het wordt des te minder functioneel habitat er
is en des te meer het gebruikt wordt door koeien om in te grazen (rietscheuten)
en koelen in de drab. We hebben dus te maken met dynamisch moeras. In de
voorjaren van 1999‐2000 speelde waterdynamiek een hoofdrol in de westelijke
moerasbosjes. In het zeer natte 1999 verdubbelde het aantal nestbouwende
Meerkoeten, vanaf april baltsten er Dodaarsjes en in mei kwamen er
Porseleinhoentjes: uiteindelijk 4 roepende mannetjes. De Dodaarzen brachten
jongen groot in het zuidelijke bosje, succes van de Porseleinhoentjes bleef
onbekend, ze onderhielden (geschatte) territoria van 2,5 tot 4,5 ha afhankelijk
van de hoeveelheid bestaand (zeggen‐)moeras in het territorium. Bij gebruik van
geïnundeerd grasland, natte ruigte, greppels en slootkanten werd het
territorium groter. Ze gebruikten (bijna) nooit de oevers van de nieuwe geul,
maar liepen frequent door nat bos (figuur 10). Bijlsma (1989) geeft de
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verspreiding van Porseleinhoen tijdens de late inundatie van 1983 (figuur 11).
Goed te zien is waar geschikte laagtes voorkwamen en nog steeds voorkomen.
Het moerasje aan het Ovenpad springt er uit, maar benoorden de geul, deels op
het traject van de oorspronkelijke geul, is een lint van waarnemingen zichtbaar.

Figuur 11
Porseleinhoen,
cumulatief beeld van
1970‐1989 (R.G. Bijlsma
1989) met de meeste
waarnemingen uit 1983
toen late mei inundatie
een influx van deze
soort teweeg bracht.
Vier van de vijf recente
territoria (contouren
1999‐2000, uitleg bij
figuur 10) waren ook
toen bezet.

Cultuurland Met de aanleg van de geul en de geleidelijke inzet van het (zomer)‐
begrazingsbeheer is deze component in de broedvogelfauna sterk veranderd en
de meest representerende soorten zijn verdwenen. Dat geldt voor
graslandsteltlopers en voor Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart, die bij gebrek aan
groot grondverzet ook niet tijdelijk van deze herinrichting profiteerden. De
Graspieper is echter juist meer in zijn element in de natte ruigten van nu dan
het cultuurgrasland van toen en deelt die ruimte met Sprinkhaanzanger,
Rietgors en Roodborsttapuit. Kort na de hoogwaters van midden jaren ’90
beleefde Nederland een opleving van de Kwartelkoningstand, mogelijk ook
aangewakkerd door te natte condities in het oostelijk areaal van de soort.
Niettemin leek de Kwartelkoning er helemaal bij te horen en profiteerde enorm
van uit productie genomen graslanden in de uiterwaarden. Zo ook hier, met na
een oprisping in 1995 (4‐5) jaarlijks gemiddeld 4 (1‐8) roepende dieren in 1997‐
2003. Daarna niks meer, zoals vrijwel overal langs de zuidelijke Rijntakken. Of
een dergelijk aantal in de huidige situatie ook zou passen is twijfelachtig.
Opvallend is ondanks alle verandering de constante en honkvaste aanwezigheid
van twee paar Steenuilen. De heggensoort Ringmus is geleidelijk verdwenen en
het aantal Kneutjes verdubbelde na de herinrichting.
Ruigte‐ en struweel zijn de gebruikelijke opvolgende storingsvegetaties of
successiestadia na het stoppen van agrarisch graslandbeheer. Dankzij de
vochtige condities einde jaren ‘90 is dit proces in de Bovenpolder vertraagd
opgetreden. Na zes jaar zijn Rietgors en Bosrietzanger sterk toegenomen, maar
de Grasmus vertoont (nog) geen structurele verandering (figuur 12). Door het
plotselinge verschijnen van Sprinkhaanzanger in 1996 en van Roodborsttapuit in
1998 (met vijf territoria in de uiterwaard tot aan Renkum) wordt gecamoufleerd
dat deze soorten kort na de ingreep resp. zeven jaar erna, vaste voet aan de
grond kregen. Het zijn vooral de bewoners van vlakvormige en vrij homogene
ruigte die duidelijk in verspreiding en aantal reageren op het nieuwe beheer
Figuur 13 toont hiervan een voorbeeld aan de hand van vier soorten van
“ruigte”.
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Figuur 12 Trend van
zangvogelsoorten van natte en
droge ruigte in de twee
proefvlakken gesommeerd (98
ha). Ruim 60 ha is geschikt
habitat, waarvan 18,5 ha
vochtig tot nat (14 ha vochtige
ruigte, 4 ha zeggenmoeras en
0,5 ha verruigd rietland).
Soorten die hun verspreiding
uit konden breiden naar de vrij
homogene nieuwe vlakken met
ruigte namen tijdelijk toe
(geen volledige gegevens uit
2001, 2006 en 2008‐09)
onvolledig).

Figuur 13a,b,c
Blauw = Rietgors
Geel = Kleine
Karekiet
Groen =
Bosrietzanger
Roze =
Grasmus
In deze fase
komen soorten
van droge of
natte ruigte
alleen in riet‐ en
zeggenvegetaties
of op de kanten
van oude
kleiputten en
wallen voor.
Blauw = Rietgors
Geel = Kleine
Karekiet
Groen =
Bosrietzanger
Roze =
Grasmus
In deze fase
culmineert de
Rietgors als
bewoner van
opgaande ruigte
van distel en
zuring en krijgt
de Kleine
Karekiet ruimte
langs de
oostelijke geul.
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Blauw = Rietgors
Geel = Kleine
Karekiet
Groen =
Bosrietzanger
Roze =
Grasmus
In deze fase
komt het
westelijk deel
van de geul in
beeld voor Kleine
Karekiet. De
wolk Rietgorzen
in de noordwest
hoek is
geleidelijk
verdwenen onder
invloed van
begrazing.

Bos De moerasbosjes bleven na aanleg van de geul extreem vogelrijk en werden
steeds moeilijker doordringbaar op de randen na die dan ook door de koeien
werden opengebroken. In het zuidelijke bosje is een drogere horst met een
enkele eik en es, maar ondanks de geleidelijke verdroging blijven het in alle
facetten zachthoutbosjes. Kenmerkende soort Matkop was in 2010 evenwel
meer op de drogere bosgroeiplaatsen te vinden, al kan dat ook een
seizoenseffect zijn door het missen van vroege waarnemingen. Families met
uitgevlogen jongen bezoeken uiteindelijk alle beschikbare bos. Toevallig waren
in 2004 en 2010 Buidelmeesjes present. Meest nabije broedlocaties van deze
soort liggen onder Rhenen in de Palmerswaard en in de Tollewaard. De drogere
bosschages en boomgaard zijn in trek bij algemene holenbroeders met inmiddels
ook de Groene Specht die op de hoogwatervrije Wolfswaard mieren vindt.
Beoordeling
Het effect van de geul en het begrazingsbeheer op broedvogels is positief in de
zin van soortenrijkdom en in mindere mate ook aantallen, maar vanwege het
soortenspectrum dat wordt bediend, valt het in het niet bij de effecten van
voorjaarsinundaties. De combinatie van huidige inrichting en beheer met het
langer vasthouden van voorjaarshoogwater lijkt de meest voor de hand liggende
weg naar optimalisatie. Plaatselijke maaiveldverlaging aangrenzend aan
moerasbosjes en dito verlagen van de zomerkade zijn in zo’n scenario opties om
meer, vaker en langer water in het gebied vast te houden. Dat er zonder
extreme rivierinvloed nog procesmatige en jaareffecten optreden laten de twee
kaartjes met bijzondere soorten uit de laatste twee jaren met een compleet
overzicht zien (Figuur 14).
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Figuur 14.
Blauwe reiger betreft in
2004 twee locaties met elk 5
nesten, in 2010 een locatie
met twee nesten.

1.6

LIBELLEN

Voor natuurontwikkeling (voor 1997)
Uit de periode voor natuurontwikkeling (1970‐1989 en 1990‐1996) zijn in totaal 17
algemene soorten bekend (zie tabel 3) met uitzondering van 2 ex. van de Gevlekte
witsnuitlibel in 1986; een voor het rivierengebied ongebruikelijke soort. Deze libel
is vooral kenmerkend voor laagveenmoeras. Er zijn geen waarnemingen bekend
van andere bedreigde soorten en klimaatsoorten waren nog geheel afwezig.
Sinds natuurontwikkeling (periode 1997‐2010)
Er zijn veel libellenwaarnemingen bekend uit het gebied sinds de aanleg van de
nevengeul in 1996. In totaal zijn er 26 soorten gezien in de jaren 1997 t/m 2009
(tabel 3). Tijdens het veldonderzoek in 2010 is het merendeel van deze soorten
opnieuw vastgesteld, met uitzondering van enkele zwervers zonder vaste
populatie, zoals Metaalglanslibel en Zwervende pantserjuffer (beide in 2005),
Smaragdlibel (2006) en Geelvlekheidelibel (2007). In 2010 zijn voor het eerst
een Vuurlibel en Tengere grasjuffers (Wielemaker e.a., 2011) gemeld voor het
gebied.
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Figuur 15. Overzicht van het aantal soorten libellen op het traject van de Nederrijn en in
de Bovenste Polder gedurende vier tijdsperioden.

In vergelijking met de periode voor natuurontwikkeling zien we een duidelijke
toename in de soortenrijkdom, waaronder ook de vestiging van drie bedreigde
soorten. Bruine winterjuffers zijn bekend vanaf 2005, Glassnijders vanaf 2002 en
Rivierrombouten vanaf 1999.
Tabel 3. Libellen in de Bovenste Polder Wageningen gedurende vier tijdsperioden.
Een soort is na 1996 niet meer
Aantalsindex: * = 1‐2, ** = 3‐9, *** = 10‐49, **** = 50‐100 en ***** =>100.
waargenomen: Blauwe
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
1970‐
1990‐
1997‐
2010
breedscheenjuffer.
1989
1996
2009
In vergelijking met andere
Azuurwaterjuffer
Coenagrion puella
***
*
***
*
uiterwaarden van de Rijntakken
Blauwe breedscheenjuffer
Platycnemis pennipes
*
*
Blauwe glazenmaker
Aeshna cyanea
scoort de Bovenste Polder hoog
*
*
**
Bloedrode heidelibel
Sympetrum sanguineum
*
*
**
***
qua soortenrijkdom (figuur 16).
Bruine glazenmaker
Aeshna grandis
*
?
*
*
Wel
is het opvallend dat
Bruine winterjuffer (RL)
Sympecma fusca
**
*
Bruinrode heidelibel
Sympetrum striolatum
afgezien
van de Kleine
*
?
**
***
Geelvlekheidelibel
Sympetrum flaveolum
*
roodoogjuffer, populaties van
Gevlekte witsnuitlibel (RL)
Leucorrhinia pectoralis
*
klimaatsoorten
ontbreken. Dit
Gewone oeverlibel
Orthetrum cancellatum
*
?
***
***
Gewone pantserjuffer
Lestes sponsa
heeft waarschijnlijk te maken
?
*
*
Glassnijder (RL)
Brachytron pratense
**
*
met
het gebrek aan dynamiek;
Grote keizerlibel
Anax imperator
?
**
**
veel
klimaatsoorten zijn
Grote roodoogjuffer
Eryhtromma najas
*
*
***
**
Houtpantserjuffer
Lestes viridis
gebonden aan tijdelijke,
*
*
**
*
Kleine roodoogjuffer
Erythromma viridulum
***
***
droogvallende
en daardoor
Lantaarntje
Ischnura elegans
***
*
**** ***
Metaalglanslibel
Somatochlora metallica
ondiepe
en
warme
wateren.
*
Paardenbijter
Platbuik
Rivierrombout (RL)
Smaragdlibel
Steenrode heidelibel
Tangpantserjuffer
Tengere grasjuffer
Variabele waterjuffer
Viervlek
Vuurjuffer
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zwervende heidelibel
Zwervende pantserjuffer
Totaal aantal soorten

Aeshna mixta
?
*
**
Libellula depressa
*
*
Gomphus flavipes
**
Cordulia aenea
*
Sympetrum vulgatum
*
*
Lestes dryas
*
Ischnura pumilio
Coenagrion pulchellum
*
?
**
Libellula quadrimaculata
*
Pyrrhosoma nymphula
**
Crocothemis eryhtraea
Enallagma cyathigerum
*
*
**
Calopteryx splendens
**
SympetrumRijn
fonscolombii
in Beeld: Bovenste Polder Wageningen
*
Lestes barbarus
*
16‐18
11‐16
26

**
**
*
**

*
*
*
***
*
**
*
*
25
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Dagvlinders Nederrijn en Bovenste Polder
Rodelijstsoorten

40
35

Overige soorten

30
aantal

Figuur 16. Overzicht van het aantal
soorten dagvlinders langs de
uiterwaarden van de Nederrijn
gedurende drie tijdsperioden en in
de Bovenste Polder Wageningen
gedurende de jaren 2006‐2010.

25
20

1.7

15
10

DAGVLINDERS

Voor natuurontwikkeling (voor
1996)

5

Eventuele historische data van
dagvlinders waren niet
beschikbaar voor dit onderzoek.

0
voor 1981

1981-1994

1995-2003

2006-2010

periode/jaar

Sinds natuurontwikkeling (1996-2010)

Via Waarneming.nl zijn enkele observaties van bijzondere dagvlinders bekend
uit de periode 2005‐2009: Oranje luzernevlinder 2009 (max. 5), Gele
luzernevlinder (2006, max. 1), Koninginnepage (2005 en 2006, max. 1) en Bruin
blauwtje (10 in 2007). Beide luzernevlinders zijn niet in 2010 gezien.
Veldonderzoek in 2010, aangevuld met waarnemingen van bijzondere soorten
via het uitgebreide onderzoek van de KNNV Wageningen (Wielemaker, e.a. 2011)
en waarneming.nl, laat zien dat er dat jaar 20 soorten dagvlinders in de
Bovenste Polder aanwezig waren (tabel 4). In vergelijking met andere
uiterwaarden van de Rijntakken scoort de Bovenste Polder gemiddeld qua
soortenrijkdom (figuur 16).
Een analyse op basis van ecologische groepen laat zien dat zoomsoorten slechts
in zeer laag aantal vertegenwoordigd zijn en dat veel soorten ontbreken. Het
gebied herbergt daarentegen vrij goede populaties van algemene
graslandvlinders waaronder veel Bruin zandoogje en Icarusblauwtje. Bruin
blauwtje komt lokaal voor op de schrale delen van de zomerkade en de
voormalige steenfabrieksterreinen.
Tabel
Totaal 4. Dagvlinders van de Bovenste Polder
20
Wageningen in 2010. Legenda: * = 1‐2, ** = 3‐9,
*** = 10‐49 en **** = >50.
Nederlandse naam

Wetenschappelijke
naam

2010

Argusvlinder
Atalanta
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje (RL)
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde aurelia
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koevinkje
Koninginnepage
Oranjetip
Zwartsprietdikkopje

Lasiommata megera
Vanessa atalanta
Pararge aegeria
Celastrina argiolus
Plebeius agestis
Maniola jurtina
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Vanessa cardui
Polygonia c‐album
Pieris brassicae
Polyommatus icarus
Pieris napi
Pieris rapae
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Aphantopus hyperantus
Papilio machaon
Anthocharis cardamines
Thymelicus lineola

*
**
*
*
**
****
*
**
*
*
*
****
**
***
***
**
*
*
*
*
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1.8

SPRINKHANEN

Voor natuurontwikkeling (tot 1996)
Het archief van EIS bevat vrij veel data uit de vijf kilometerhokken waarbinnen
de Bovenste Polder valt. Vooral uit 1993 is een vrij compleet beeld bekend.
Hieruit komt naar voren dat er 7 algemene soorten voorkwamen.
Sinds natuurontwikkeling (periode 1996‐2010)
In het archief van EIS zitten opnieuw vrij veel data uit vooral 2005 en 2007. Uit
de periode 1996‐2009 zijn 10 soorten bekend waaronder voor dit gebied nieuwe
soorten als Greppelsprinkhaan (vanaf 2004), Kustsprinkhaan (vanaf 2005) en
Wekkertje (in 2005).
Het in 2010 uitgevoerde veldonderzoek bevestigt het beeld uit de voorgaande
periode. Bovendien worden Gewoon doorntje en Zuidelijk spitskopje voor het
eerst gemeld.
Geconcludeerd kan worden dat het aantal soorten sprinkhanen sinds de start
van de natuurontwikkeling fors is toegenomen. Het gaat daarbij zowel om
klimaatprofiteurs (Greppelsprinkhaan en Zuidelijk spitskopje), als om soorten
van vochtige graslanden (Kustsprinkhaan en Wekkertje).
1.9

OVERIGE SOORTGROEPEN

1.9.1 Amfibieën en reptielen
Naast algemene soorten amfibieën is het voorkomen van twee bijzondere
soorten bekend. In 1994 is een voortplantingswater van de Kamsalamander
ontdekt (Krekels & Verbeek, 1994). Daarnaast komt de Rugstreeppad voor,
vooral in tijdelijke ondiepe wateren die door kleiwinning zijn ontstaan.
Recent is er geen onderzoek gedaan naar het voorkomen van amfibieën, ook
niet in de nieuwe poelen die zijn aangelegd in het kader van het project Ruimte
voor de Rivier.
Bijzonder is het recente voorkomen van de Ringslang in de Bovenste Polder. Tot
1994 waren er alleen waarnemingen bekend van de Wageningse Berg en de
aangrenzende wegen (Veerweg, Onderlangs), maar niet uit de uiterwaard zelf
(Aarts, 1994). De Ringslang heeft waarschijnlijk profijt gehad van de
natuurontwikkeling waarbij meer moeras (voedsel) en ruigte in de uiterwaard
zijn ontstaan.
1.9.2 Vissen
Voor zover bekend heeft er na aanleg van de geul geen visonderzoek plaats
gevonden.
1.9.3 Zoogdieren
Bijzondere zoogdierwaarnemingen zijn niet bekend. In de geul leven tot op
heden nog geen bevers, wel zijn er de afgelopen jaren incidenteel
waarnemingen geweest langs de rivieroever ter hoogte van de Wolfswaard
(vraat/ zichtwaarneming). Het kan hierbij gaan om een zwerver of een dier dat
afkomstig is van het territorium uit de nabijgelegen Plasserwaard.
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1.10

WERKING VAN NATUURLIJKE PROCESSEN

1.10.1 Hydromorfologische processen
De ruimte voor spontane morfodynamiek is in sterke mate beperkt doordat de
hoge, zelden overstroomde zomerkade van de Bovenste Polder dicht op de rivier
ligt. Er vindt daardoor nauwelijks instroming over een oeverwal plaats en
daarmee nauwelijks zandafzetting. De smalle zone tussen de kade en de rivier is
overwegend met fijn materiaal opgeslibd en bestaan daardoor uit voedselrijke
ruigten. Een uitzondering wordt gevormd door de wat bredere zone ter hoogte
van boerderij de Wolfswaard; daar zien we na hoogwater enige mate van
zandsedimentatie.
Door het vaste stuwpeil zijn er nauwelijks droogvallende zandstranden in de
kribvakken langs de rivier. Wel is er sprake van enige erosie in enkele kribvakken
ter hoogte van de Waarden, waardoor er lage steilwanden zijn ontstaan.
In de zomerpolder wordt alleen op beperkte schaal slib afgezet wanneer ’s
winters water wordt ingelaten. De aangelegde hoogwatergeul stroomt alleen
goed mee wanneer het water over de zomerkade stroomt. Dat is gemiddeld
slechts enkele dagen per jaar en sinds de aanleg van de geul nog niet
voorgekomen.
1.10.2 Begrazing
Het centrale deel van het terrein wordt integraal beheerd door relatief
intensieve jaarrondbeweiding met runderen. In het oostelijk deel is nog sprake
van een meer perceelsgericht beheer dat bestaat uit maaien, niets doen of
beweiding met pony’s.
1.10.3 Kwel
Op beperkte schaal is er sprake van rivierkwel in de ontwateringssloot van de
polder. Daar groeit lokaal Holpijp. Mogelijk is er ook enige kwelinvloed in de
geul maar dat is te gering om van grote invloed te zijn op de vegetatie. Er zijn
momenteel geen aanwijzingen voor het optreden van stuwwalkwel in het
gebied.

Procesbarometer
proces

ruimte voor processen

Hydromorfodynamiek
Begrazing
Kwel

1.11

CONCLUSIES

1.11.1 Natuurwaarden
Vooral de fauna (libellen, sprinkhanen en herpetofauna) heeft profijt gehad van
de grootschalige inrichting van de Bovenste Polder onder Wageningen in 1996.
Sinds de aanleg van de geul zijn er relatief weinig nieuwe bijzondere
plantensoorten bij gekomen. Dit heeft te maken met het laagdynamische en
kleiige karakter van het gebied. De meeste nieuwe soorten (o.a. Peperkers, Rode

pagina 30

Rijn in Beeld: Bovenste Polder Wageningen

ogentroost, Zacht vetkruid) zijn aangetroffen binnen de directe invloedsfeer van
de rivier waar nog enige ruimte voor dynamiek aanwezig is.
De zomerkade herbergt lokaal redelijk ontwikkelde stroomdalflora (Echte
kruisdistel, Goudhaver, Kattendoorn), maar het aantal echte bijzonderheden is
zeer beperkt. De floristische kwaliteit van de Bovenste Polder zit hem vooral in
de goed ontwikkelde vochtige graslanden met soorten als Aardbeiklaver,
Kamgras, Karwijvarkenskervel en Veldgerst. Afgezien van enkele locaties met
Holpijp ontbreken kwelvegetaties.
De soortenrijkdom aan libellen en sprinkhanen is na 1996 duidelijk toegenomen
(in beide gevallen bijna verdubbeld). Drie bedreigde libellen (Bruine
winterjuffer, Glassnijder en Rivierrombout) hebben er (kleine) populaties. Bij de
sprinkhanen zit de toename zowel in klimaatprofiteurs (Greppelsprinkhaan en
Zuidelijk spitskopje), als in soorten van vochtige graslanden (Kustsprinkhaan en
Wekkertje). Qua dagvlinders scoort het gebied gemiddeld. Graslandvlinders
zoals Bruin zandoogje en Icarusblauwtje hebben grote populaties, maar
zoomvlinders ontbreken vrijwel.
Bijzonder is de aanwezigheid van Ringslangen in de uiterwaard sinds 1996. Ook
het voorkomen van de minder algemene amfibieën Kamsalamander en
Rugstreeppad is een kwaliteit van het gebied.
Onder de broedvogels is een verschuiving opgetreden van cultuurvolgers naar
soorten van natte ruigte en struweel (Blauwborst, Kwartelkoning,
Roodborsttapuit en Sprinkhaanzanger). In natte voorjaren slaan moerasvogels
als Porseleinhoen, Waterral en Dodaars hun slag.
1.11.2 Ideeën en aanbevelingen
Inrichting
Het belangrijkste inrichtingsaspect dat in dit gebied speelt, gaat over het al dan
niet vergroten van de dynamiek. In grote lijnen zijn er twee opties:
1) Het handhaven en versterken van het laagdynamische karakter.
Optie 1 betreft de huidige situatie maar die zou nog verder geoptimaliseerd
kunnen worden door winterhoogwaters vaker binnen te laten of nog beter door
de rivierkwel die tijdens hogere rivierafvoeren optreedt, vervolgens langer vast
te houden. Hierdoor kan het areaal aan ondiepe overstromingsvlakte in het
voorjaar vergroot worden. Ook de hoeveelheid (riet)moeras kan zich daardoor
uitbreiden. Ervaringen elders (Oude Waal bij Nijmegen) leren dat hiervan vooral
tal van vissen en vogels profiteren (Kurstjens e.a., 2010). Een belangrijk
aandachtspunt bij deze variant is de afwatering van de resterende agrarische
percelen in de Renkumse Benedenwaard. Momenteel loopt rivierkwel‐ en
hoogwater van dit gebied weg via de Tochtsloot. Mogelijk kan dit gebied apart
van de Bovenste Polder worden ontwaterd via het bestaande inlaatwerk; deze
gronden liggen relatief hoog (rond de 8 m + NAP) terwijl het stuwpeil 6m + NAP
is (figuur 17). De beste optie is uiteraard verwerving van deze gronden ten
behoeve van natuur.
2) Het alsnog aantakken van de geul op de rivier.
Optie 2 betreft het alsnog realiseren van een nevengeul die zowel boven‐ als
benedenstrooms is aangetakt op de Nederrijn. Daartoe dient de zomerkade op
twee plekken verlaagd te worden. Door de geul permanent aan te takken
ontstaat een meer dynamisch gebied. Omdat de Nederrijn gestuwd is, is deze
dynamiek echter gedempt. Droogval treedt bijv. nooit op en doorstroming is
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beperkt tot gemiddeld ca. 160 dagen per jaar. Realisatie van een nevengeul
levert naar verwachting ecologische winst op voor rheofiele soorten (vissen,
macrofauna en waterplanten). De vraag is echter of er voldoende stroming is
voor de terugkeer van alle rheofiele soorten. Soorten die zijn gebonden aan
laagdynamische situaties zoals amfibieën en moerasvogels zullen bij de aanleg
van een geul grotendeels verdwijnen. Negatieve effecten op kwelvegetaties
zullen verwaarloosbaar zijn omdat kwel momenteel al een zeer beperkte rol
speelt in het gebied.
Gezien het feit dat de rivierkundige opgave op dit traject al is ingevuld door de
geul in de Schoutenwaard aan de zuidoever en het feit dat de zomerkade hier al
bijna 400 jaar aanwezig is, adviseren wij om optie 1 nader te verkennen. In
aansluiting op de bestaande kwaliteiten (moerasvogels, Ringslang, bijzondere
libellen etc.) liggen er goede kansen voor laagdynamische natuur. Daarbij zou
uitgezocht dienen te worden of er lokaal nog maaiveldverlaging tot op het zand
mogelijk is om een meer gunstige uitgangssituatie voor natuurontwikkeling te
creëren.
Mocht er toch nog extra afvoercapaciteit worden gegenereerd dan is optie 2
voor de hand liggend, in geen geval wordt de aanleg van een eenzijdig
aangetakte geul geadviseerd omdat dit nauwelijks winst oplevert voor rheofiele
soorten en een groot verlies aan limnofiele soorten.
Begrazing
• Uitbreiding van de begrazingseenheid door het aanbrengen van wildroosters
in de weg naar de voormalige steenfabriek Hooge waard (Ovenpad). Gezien
de oppervlakte van het gebied liggen er goede mogelijkheden voor
gemengde begrazing, d.w.z. zowel de inzet van paarden als runderen.
• Momenteel vindt relatief intensieve jaarrondbeweiding plaats met runderen
waarbij ’s winters langdurig wordt bijgevoerd met hooi dat binnen het
gebied wordt gewonnen. Overwogen moet worden om de begrazing zodanig
te extensiveren dat bijvoeren niet meer nodig is, met uitzondering van
extreme situaties (langdurig hoogwater, extreem winterweer). Naar
verwachting zal zich onder invloed van extensieve jaarrondbegrazing meer
structuur in de vegetatie ontwikkelen, hetgeen gunstig is voor diverse
faunagroepen (broedvogels, dagvlinders).
Verbinding van gebieden
• Beëindiging van de verpachting van landbouwgronden in de (Beneden)
Waarden, door het zoeken naar geschikte ruilgrond elders.
• Op termijn verbinden van de Bovenste Polder met de natuurgebieden in de
Renkumse Benedenwaard (met kwelmoeras en natuurlijke beekmonding).
Oeverontwikkeling
Zoveel mogelijk ontwikkeling van natuurlijke oevers door stortsteen of
beschoeiing te verwijderen; dit heeft de voorkeur boven ontwerpen met
vooroeverconstructies. Vooral het vrijkomen van zand is een belangrijk proces,
dit kan door de rivier worden afgezet in de vorm van nieuwe oeverwallen met
nieuwe kansen voor o.a. stroomdalflora.
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Figuur 17. Hoogtekaart van de Bovenste Polder (Bron: www.ahn.nl).

Delen van het gebied worden jaarlijks gehooid, maar het onderzoek laat zien dat dit niet
leidt tot een meer soortenrijke flora (foto Gijs Kurstjens).
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