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Inleiding
Namens de Combinatie Boskalis Van de Wetering heeft K3 Delta op verzoek van
Staatsbosbeheer een optimalisatie van het DO voor het project Millingerwaard uitgewerkt
(figuur 1). Deze optimalisatie is mede gedaan op verzoek van bewoners en natuurorganisaties
en is gericht op verbeteringen van het DO met het oog op natuurontwikkeling. De uitvoering
van deze optimalisatie t.b.v. de eindinrichting van de Millingerwaard is voorzien in 2021 om
eind 2021 gereed te zijn.
Basisuitgangspunten optimalisatie
Minder grondverzet, minder uitstoot
De ideeën voor aanpassing van de herinrichting van beide plassen komen voort uit de gedachte
om op beide locaties een zo optimaal mogelijke uitgangssituatie voor natuurontwikkeling te
creëren (binnen de scope van het project en de rivierkundige randvoorwaarde) met zo min
mogelijk verplaatsing van specie (besparing energie/N/ CO2 uitstoot etc.). Bijkomend voordeel
is dat dit ook leidt tot minder werkzaamheden en daarmee maatschappelijke winst (minder
overlast).
In het oorspronkelijk ontwerp (DO 2012) wordt de grote omputlocatie opgevuld tot 9,40 +NAP
met uitzondering van een brede stroombaangeul (“duim”) met een diepte van 5m+ NAP. De
specie om dit op te leveren is grotendeels afkomstig van het tijdelijk depot in de oude
zandwinplas, ca 2.5 miljoen m3. Het vreemde aspect van bovenstaand onderdeel van het DO is
dat een nieuwe diepe plas wordt opgevuld door een bestaande verondieping juist weer sterk
te gaan verdiepen. Wij pleiten ervoor om “om te denken” en dus de bestaande verondiepte
oude zandwinplas als vertrekpunt van denken te nemen en op basis daarvan op zoek te gaan
naar het rivierkundig en ecologisch meest optimale ontwerp. Er zal altijd een bepaalde mate

van omputten van de oude zandwinplas richting de nieuwe omputlocatie nodig zijn om de
land-water verhouding in het gebied niet uit balans te brengen. Dit uitgangspunt staat
nadrukkelijk vermeld in de aanbesteding. Niet omputten zou immers leiden tot een groot diep
water in de oosthoek van de Millingerwaard.
Meer ecologische winst door meer ondiep water en eilanden
De tweede pijler is het basisidee dat grote diepe (zand)plassen langs de Rijntakken niet alleen
landschapsecologisch onnatuurlijk zijn, maar dat ze ecologisch doorgaans ook veel minder
waardevol zijn dan systeemeigen, ondieper (stromend of kwelgevoed) water in de vorm van
bijv. hoogwatergeulen of strangen. Daarin liggen veel meer kansen voor kenmerkende
waterplanten, vissen en de hele levensgemeenschap die daarvan afhankelijk is. Bovendien
liggen er al veel diepe plassen in het stroomgebied van de Rijntakken.
Daarnaast is al eerder door meerdere partijen (bewoners, Vogelwerkgroep, ARK en SBB)
gevraagd om (bos)eilanden aan te leggen voor rustminnende broedvogels bijv. roofvogels als
Zwarte wouw en Zeearend. Deze zouden goed kunnen worden gerealiseerd bij de herinrichting
van beide plassen. Een hoogte van ca. 10m + NAP vormt een ideale hoogte voor een boseiland.
Voor een meer dynamisch zandeiland voor grondbroedende pioniervogels zoals Kluut en
Visdief is die hoogte lastiger te bepalen. Als het te laag ligt overstroomt het relatief vaak
gedurende het broedseizoen en als het te hoog ligt wordt het uiteindelijk toch bos. De beste
kans op (duurzaam) open zand ligt toch net iets boven de drempelhoogte, dus ergens rond
8,5m + NAP.
Optimalisaties
Op drie punten is het DO van de Millingerwaard gewijzigd. Hier worden de optimalisaties nader
toegelicht en wordt uitgelegd waarom ze een verbetering voor de natuur zijn:
1) behoud boseiland in de oude zandwinplas met aan weerskanten kwelgeulen
Momenteel ligt er in de oude zandwinplas binnen de contouren van de stroombaangeul een
gronddepot onder water, dat pas droog valt als de Waal rond drempelniveau ligt (8,2m + NAP).
Daarnaast ligt er in de noordelijke lob van de plas een gronddepot op ongeveer 10m + NAP met
aan weerskanten ondiep water.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is gezocht naar een geoptimaliseerd ontwerp van
de zandwinplas (zie figuur 4). Daarbij wordt het bestaande gronddepot in de noordelijke lob
deels behouden en omgevormd tot langgerekt eiland. Het water aan de westzijde van dit
eiland wordt omgevormd tot extra kwelgeul. Deze geul ligt op een historische locatie en sluit
qua maatvoering aan op de rest van de geulen in de Millingerwaard: ca. 35m breed en diepte
van 6m + NAP. De daar gerealiseerde natuurlijke westoever langs het Millingerduin en de
aanwezige beverburcht plus ooibosbegroeiing blijft daarbij behouden.
Het water aan de oostzijde van het eiland wordt ook omgevormd tot kwelgeul met een diepte
van 6m + NAP. Het eiland krijgt een omvang van ca. 225m bij 100m met een hoogte van ca.
10m + NAP (bestaand maaiveld); de meest zuidelijke punt van dit eiland wordt wat lager
worden opgeleverd, d.w.z. aflopend naar een hoogte van 8,5m + NAP voor pioniervogels.
Omdat de noordelijke lob van de oude zandwinplas nauwelijks wordt vergraven, wordt in het
zuidelijke deel conform vergunning het benodigde zand voor de reconstructie tot een diepte
van – 16,5m + NAP gewonnen.
2) extra geul om eiland te creëren t.b.v. rustminnende roofvogels zoals Vis- en Zeearend (figuur
5)
Door tussen twee bestaande kwelgeulen een extra geul van ca. 260m aan te leggen
(bodemligging 6,5 + NAP) ontstaat in de kern van de voor mensen vrij toegankelijke
Millingerwaard een echt rustgebied. Dat biedt een grote meerwaarde voor rust minnende
grote vogelsoorten als Vis- en Zeearend waarvan de afgelopen jaren al regelmatig
waarnemingen worden gedaan. Bovendien biedt het geultje zelf (ca. 1 ha) ook nog extra
leefgebied voor vissen en andere aquatische soorten.
3) door minder om te putten vanuit de oude zandwinplas is het ontwerp van de kwelkop van
de stroombaangeul (de “duim”) aangepast en met het oog op rivierkundige effecten qua
ontwerp geoptimaliseerd. Dit betekent dat de kwelkop van de stroombaangeul dieper wordt

en qua vormgeving wat langer en smaller dan in het DO. De verhouding land/water op de
omputlocatie blijft nagenoeg gelijk.
Door minder om te putten wordt de duim dieper: 0.0 m NAP i.p.v. + 5m NAP. Dit betekent dat
de duim 5 meter dieper wordt, dus in plaats van ca. 3 tot 3,5m diep, 8 tot 8.5 m diep.
Ecologisch gezien maakt dit niet meer zo veel uit. De duim is niet voorzien als kwelgeul. De
duim dient, zeker nu er een wandelverbinding (gronddam) op 8,5m + NAP is aangelegd, eerder
als een min of meer geïsoleerde, diepere plas te worden beschouwd. De ecologische waarde
van dergelijke plassen is bekend en zit hem vooral in visfauna (veel biomassa) plus
bijbehorende predatoren (visetende vogels en otter).

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de landschapsecologische winst van de drie
aanpassingen.
Tabel 1. Overzicht met verschillen DO en aangepast ontwerp en het landschapsecologisch
effect.
DO

Aangepast ontwerp

Zandwinplas

Hele plas diep

Noordelijk deel ondiep
met:
twee
extra
kwelgeulen,
waarvan
een
op
historische
locatie
boseiland
met
zandpunt
Bij
middenontsluiting
Eiland op 7.5 +NAP en
ruimte voor circa 0.9 ha
bosontwikkeling

Omputlocatie

Kwelkop (“duim”) op
diepte van + 5m

Langere en wat smallere
kwelkop met diepte van
-0.0 meter +NAP

Neutraal.
Dieper
water wordt nog wat
dieper.

Niet aanwezig

Extra
kwelgeul
op
locatie
met
droge
natuur

Extra vispaaiplaats
en
habitattype
waterplanten (1 ha);
Rustig ontoegankelijk
(bos)eiland
voor
kritische
ooibossoorten
als
Aalscholver,
Lepelaar,
Zwarte
wouw, Zeearend
Boseiland voor otter
en bever

Extra
boomeiland

geul

Landschapsecologische winst
Extra vispaaiplaats
en
habitattype
waterplanten (3 ha);
Kritische
ooibossoorten
als
Aalscholver,
Lepelaar,
Zwarte
wouw, Zeearend en
pioniers als Visdief
Boseiland voor otter
en bever

De optimalisaties zijn gevisualiseerd in figuur 1 en 2. Ter vergelijking is het oorspronkelijke DO
toegevoegd in figuur 3.
De drie wijzigingen hebben dus te maken met:
1) de vorm van de kwelkop (1.1.4) van de stroombaangeul (1.1.2) in de omputlocatie 6.1
waarbij het areaal droge natuur bij de omputlocatie (1.2) vrijwel gelijk blijft;

2) wijziging van de eindsituatie zandwinplas 6.2 door het handhaven van deel aanvulling
zandplas waardoor een eiland ontstaat;
3) aanleg van extra kwelgeultje tussen kwelgeul 2b en 3, waardoor een bebost eiland ontstaat.
In deze notitie is in het kader van de Wet Natuurbescherming onderzocht of de optimalisatie
significant negatieve effecten heeft op beschermde habitats, soorten en vogels van het N2000gebied Millingerwaard (gebiedsbescherming) of beschermde soorten (soortbescherming).
Deze notitie is gebaseerd op uitgebreide jaarlijkse ecologische monitoring van de
Millingerwaard conform het ecologisch werkplan gedurende de periode 2013-2020 (o.a.
Kurstjens & Rademakers, 2018 & Kurstjens, 2019 en Kurstjens in prep.). Dit (veld)onderzoek
heeft plaats gevonden in opdracht van de aannemerscombinatie die de grootschalige
herinrichting van de Millingerwaard uitvoert. Dit onderzoek loopt door tot medio 2021.
De notitie behandelt achtereenvolgens alle beschermde habitats en soorten comform de
volgorde en aanpak van de toetsing van het DO in 2012 (Rademakers, 2012), waarbij speciale
aandacht uitgaat naar de effecten van de verschillen tussen de optimalisatie van het DO en het
oorspronkelijke DO op beschermde habitats en soorten.
Tenslotte wordt ook ingegaan op de effecten van de optimalisatie met betrekking tot de
doelen van de Kaderrichtlijn Water, waarvoor Rijkswaterstaat verantwoordelijk is.

Figuur 1. Eindbeeld Millingerwaard inclusief optimalisaties.

Figuur 2. Bodemhoogtekaart van optimalisatie DO Millingerwaard.

Figuur 3. Oorspronkelijke DO Millingerwaard.

Figuur 4. Wijziging 2: behoud boseiland in oude zandwinplas.

Figuur 5. Wijziging 3: extra kwelgeultje om ontoegankelijk bebost eiland te creëren.

Onderzoeksmethodiek ecologische monitoring
Vanaf 2013 t/m 2020 vindt de volgende ecologische monitoring plaats in de Millingerwaard:
- Jaarlijkse monitoring
Een essentieel onderdeel van het Ecologisch Werkplan is het uitvoeren van een jaarlijkse
ecologische monitoring aan streng beschermde soorten waarvoor een ontheffing is
aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet, thans soortbescherming Wet
Natuurbescherming. Het gaat daarbij om de volgende soorten: Rugstreeppad, Rivierrombout,
Das, Otter en Bever.
Onder coördinatie van SOVON Vogelonderzoek vindt jaarlijks broedvogelmonitoring plaats in
de hele Gelderse Poort, waaronder de Millingerwaard.
- Periodieke monitoring en kartering habitats in 2013, 2016, 2018 en 2020/2021
Daarnaast vindt periodieke monitoring plaats om een actueel overzicht te verkrijgen van
beschermde plant- en diersoorten die vermeld staan op de checklist van te beschermen
soorten in het ecologisch werkplan.
Daarnaast is in 2016 de oppervlakte en kwaliteit van zes beschermde N2000 habitats in de
Millingerwaard gekarteerd. Dit is bij de start van het project in 2013 ook gedaan, zodat een
beeld wordt verkregen van de veranderingen. In 2018 zijn tussentijds twee habitats gekarteerd
(waterplanten en slikpioniers) en in 2020/2021 zullen alle zes beschermde habitats weer in
beeld worden gebracht.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de gebruikte onderzoeksmethodes in het veld en
de interpretatie en gegevensverwerking wordt verwezen naar bijlage 1.
Gebiedsbescherming (N2000 Rijntakken)
Beschermde habitats
Binnen het projectgebied van de Millingerwaard, onderdeel van het N2000 gebied Rijntakken,
komen zes beschermde habitats voor:
H3150 Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden
H3270 Slikkige rivieroevers
H6120 Stroomdalgrasland
H6510 Glanshaverhooilanden
H91E0 Zachthoutooibos
H91F0 Hardhoutooibos
Op de locaties van wijziging 1 en 2 liggen geen beschermde habitattypen. Door het behoud van
het eiland in de oude zandwinplas met aan weerskanten ondiepe (kwel)geulen, is de kans op
behoud van de daar nu aanwezige waterplantenvegetaties H3150 (figuur 7) en pioniers van
slikkige oevers H3270 (figuur 8 en 9) groter dan in het oorspronkelijke DO. Daarin zou er diep
water komen in plaats van een eiland met ondiepe kwelgeulen.
Op het zandige eiland zijn massaal Zwarte populieren gekiemd. De verwachting is dat hier
binnen enkele jaren een boseiland van ca. 2 ha ontstaat, dat gaat kwalificeren als
zachthoutooibos (H91E0) en op termijn als hardhoutooibos (H91F0).
Op de locatie van wijziging 3 groeit nu zeer lokaal zachthoutooibos (figuur 6). Het gaat om
maximaal ca. 0,2 ha jong zachthoutooibos (zie ook figuur 5). Andere beschermde habitattypen
ontbreken. Omdat op locatie 2 veel meer jong ooibos groeit, is er netto geen sprake van verlies
van dit habitattype.
Geconcludeerd kan worden dat de beoogde optimalisaties geen significant negatief effect
hebben op beschermde habitats. Sterker er wordt meer ruimte gecreëerd voor habitats
waarvoor een uitbreidingsdoelstelling/ kernopgave ligt voor het N2000 gebied Rijntakken.
Stikstofdepositie (bijlage 2).
De stikstofemissies zijn bepaald met Aerius voor de vergunde situatie en de beoogde situatie
met de optimalisaties. Door uitvoering van de optimalisaties daalt de uitstoot van NOX met
bijna een derde namelijk van 158,78 ton/jaar naar 107,14 ton/jaar.

Figuur 6. Verspreiding van de habitattypen zachthout- en hardhoutooibos in de Millingerwaard
in 2016 (uit Kurstjens & Rademakers, 2017).

Figuur 7. Verspreiding van het beschermde habitattype waterplanten in de Millingerwaard in
2018 (Kurstjens, 2019).

Figuur 8. Overzicht van de verspreiding van het habitattype Slikkige rivieroevers in de
Millingerwaard in 2018 met groot oppervlak op tijdelijk depot, dat dus in alle gevallen
weer verdwijnt.

Figuur 9. Overzicht van de verspreiding van het habitattype Slikkige rivieroevers in de
Millingerwaard in 2016 met situatie zonder tijdelijk depot in oude zandwinplas.
Beschermde soorten van de habitatrichtlijn
Binnen het projectgebied van de Millingerwaard, onderdeel van het N2000 gebied Rijntakken,
komen drie doelsoorten voor: Bittervoorn (H1134), Kleine modderkruiper (H1149) en Bever
(H1337). Kamsalamander en Meervleermuis komen niet voor in de Millingerwaard (Kurstjens &
Rademakers, 2013) en de rheofiele riviervissen zoals Zeeprik, Rivierprik, Elft, Zalm en
Rivierdonderpad, die beperkt zijn tot de Waal, zijn in dit verband niet relevant.
Van Bittervoorn (figuur 10) en Bever (figuur 11) komen goede populaties voor. Kleine
modderkruiper is in tegenstelling tot 2008 niet meer aangetroffen tijdens recente

inventarisaties in 2013 en 2016, maar aanwezigheid wordt nog wel verwacht in de meer
laagdynamische delen van het gebied zoals de oude Waalstrang bij Kekerdom (Ploeg, 2016).
Op locatie 1 komen geen doelsoorten voor. Bij locatie 2 en 3 liggen beverburchten op enige
afstand van de gepland ingrepen, maar de burchten blijven behouden en er wordt op meer
dan 25m afstand gewerkt. Zowel bij locatie 2 en 3 neemt de hoeveelheid oeverlengte met
ooibos, oeverbegroeiing en waterplanten door realisatie van de optimalisaties significant toe.
Het leefgebied van de aanwezige bevers, die foerageert in de directe oeverzones, wordt
daarmee verbeterd t.o.v. het oorspronkelijke DO.
Andere doelsoorten zijn niet aanwezig op locatie 2 en 3. Door de aanleg van kwelgeulen op
locatie 2 en een extra kwelgeul bij maatregel 3 neemt het potentiële leefgebied voor
Bittervoorn (en Kleine modderkruiper) toe.
Geconcludeerd kan worden dat de optimalisaties naar verwachting een positief effect hebben,
en zeker geen negatief effect, op beschermde doelsoorten van de Habitatrichtlijn.

Figuur 10. Locaties waar Bittervoorn is aangetroffen in de Millingerwaard in 2016.

Figuur 11. Beverburchten en -holen (bewoond en verlaten), geurmerken en wissels in maart
2020 (Kurstjens, in prep.).
Legenda: Burcht verlaten, geurmerk, wissel en burcht bewoond.
Beschermde broedvogels (Vogelrichtlijn)
In de Millingerwaard komen Dodaars, Porseleinhoen, Kwartelkoning, Zwarte Stern, IJsvogel,
Blauwborst en Oeverzwaluw (deels incidenteel/ niet jaarlijks) voor als broedvogel (Kurstjens &
Rademakers, 2016); deze gegevens zijn afkomstig van jaarlijkse broedvogelinventarisaties van
het hele gebied.
Op en rond locatie 1 ontbreken territoria van beschermde broedvogels. Nabij locatie 2 was in
2020 een territorium van de IJsvogel in de oeverzone nabij de beverburcht (zie figuur 11), in
2019 overigens niet. Ten oosten van locatie 3 was in 2019 en 2020 een territorium van de
Blauwborst. Door realisatie van de optimalisaties blijft het broedbiotoop van beide soorten
intact. Door het behoud van het huidige eiland, met lokaal steile erosieoevers, blijft veel meer
potentieel broedbiotoop voor de IJsvogel in stand dan bij uitvoering van het oorspronkelijke
DO. Er zijn dus geen significant negatieve effecten te verwachten op beschermde broedvogels
van de Habitatrichtlijn.
Beschermde niet-broedvogels (Vogelrichtlijn)
De Millingerwaard is van belang als doortrek- en overwinteringsgebied van diverse herbivore
ganzen, visetende watervogels (Aalscholver, Fuut, Nonnetje), eenden en steltlopers. De
voornaamste locaties voor deze vogelsoorten zijn de diverse geulen, plassen en hun oevers.
Ganzen foerageren in klein aantal op de natuurgraslanden rondom de voormalige
omputlocatie. De Millingerhof is een bekende slaapplaats voor Aalscholvers en Grote
zilverreigers. De Aalscholvers slapen hoog in de populieren die op de voormalige
kleidammetjes zijn aangeplant en de zilverreigers slapen vaak lager in struweel rondom de
grootste kleiput.
De voormalige kleiputten van de Millingerhof en de strangen ter hoogte van Kekerdom
vormen een belangrijke plek voor eenden (o.a. Krakeend, Wintertaling, Slobeend).

De drie ingrepen zorgen voor meer ondiep water en meer oeverlengte op locatie 2 en 3
hetgeen gunstig is voor diverse grondeleenden en steltlopers. Op locatie 2 ontstaat ca. 2 ha
minder diep water t.o.v. het DO. Er is bij de herinrichting van de Millingerwaard ruimschoots
voldoende diep water gerealiseerd ten opzichte van de situatie daarvoor. Juist de toename van
ondiep water is een pluspunt.
De situatie voor watervogels op locatie 1 blijft vrijwel identiek aan die in het oorspronkelijke
DO. Het areaal foerageergebied voor ganzen blijft intact en het areaal diep water voor
visetende watervogels blijft constant. Net als in 2012 is geconcludeerd, treden er geen
significant negatieve effecten op op de stand van de populatie van de vogels waarvoor
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd voor de draagkracht van de niet-broedende,
overwinterende dan wel pleisterende populaties (Rademakers, 2012).
Externe effecten
De kleinschalige wijzigingen in het DO leiden niet tot een andere conclusie omtrent externe
effecten, d.w.z. effecten op omliggende N2000 gebieden in Duitsland (Salmorth en Unterer
Niederrhein).
Beschermde soorten (soortbescherming)
Vogels
Omdat realisatie van de optimalisaties zijn voorzien buiten het broedseizoen zijn er geen
negatieve effecten op nestelende vogels. Nesten van vogels met jaarrond beschermde locaties
liggen niet op of nabij de drie locaties. De afstand van de nestlocaties van jaarrond beschermde
roofvogels zoals Buizerd en Sperwer bedragen minimaal 200m (locatie 2) of veel meer
waardoor verstoring is uitgesloten. Geconcludeerd kan worden dat er geen negatieve effecten
op broedvogels optreden.
Overige soorten
Hoewel in de periode 2013 t/m 2016 veel meer (voormalig) beschermde soorten in de
Millingerwaard zijn onderzocht in het kader van de oude Flora- en faunawet, zijn met ingang
van 1 jan. 2017 (de nieuwe Wet Natuurbescherming) de volgende beschermde soorten nog
relevant: Bever, Das, Otter, Rivierrombout, Rugstreeppad, Stijve wolfsmelk en
Teunisbloempijlstaart.
De verspreiding van de Bever is al behandeld bij de beschermde Habitatrichtlijnsoorten. De
verspreiding van de overige soorten is uitgebreid onderzocht in 2018 en 2020 en beschreven in
Kurstjens (2019) en Kurstjens (in prep). Sporen die duiden op de aanwezigheid van Otters zijn
in 2020 niet meer aangetroffen. De larven van de Rivierrombout leven in de oeverzone van de
Waal en de soort in dit verband dus niet relevant. Stijve wolfsmelk groeit op het terrein van de
voormalige Beijer en rupsen van de Teunisbloempijlstaart zijn in 2019 en 2020 gevonden op
oeverwallen (data Flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort).
Voor de toetsing blijven Das en Rugstreeppad over.
Beschermde soorten ontbreken op locatie 1. Op locatie 2 zijn in 2020 aan de zuidkant van het
huidige eiland roepende Rugstreeppadden gehoord (figuur 12). Ook in de oeverzone van
kwelgeul 3 nabij locatie 3 waren in 2020 roepende Rugstreeppadden aanwezig. De soort plant
zich – afhankelijk van de waterstand – voort in vrijwel alle kwelgeulen in het gebied. Buiten het
voortplantingsseizoen leven de padden ingegraven op zandige locaties om ’s nachts te gaan
foerageren. Overwintering vindt plaats op hoogwatervrije locaties in de Millingerwaard.
Door het behoud van het eiland op locatie 2 en de aanleg van een kwelgeul op locatie 3 blijft
potentieel voortplantingshabitat behouden voor de Rugstreeppad resp. wordt er meer habitat
ontwikkeld.
In het verleden was er een dassenhol (in gebruik bij solitair dier) in een steilwandje in een
voormalig gronddepot nabij locatie 3; dus niet op de geplande locatie maar op een afstand van
ca. 40m. In 2020 bleek dat deze locatie is verlaten, mogelijk door langdurig hoogwater in
februari/ maart 2020. Wel is er een nieuwe vestiging bekend in het meer hoogwatervrije
Colenbrandersbos. Mogelijk is dit dier daar naar toe verhuisd. Overigens blijft dit gronddepot

met steilwandjes intact bij de voorziene ingreep en blijft het daarmee geschikt voor
herkolonisatie. Er zijn dus geen negatieve effecten op de das te verwachten door de ingreep.
Geconcludeerd kan worden dat de drie optimalisaties geen negatieve effecten hebben op de
beschermde soorten Bever, Das en Rugstreeppad.

Figuur 12. Verspreiding van roepende rugstreeppadden in voorjaar 2020 (oranje).

Figuur 13. Waarnemingen van de burchten en holen van de Das (blauwe stippen) in de
Millingerwaard en prenten en mestputjes (roze stippen) gedurende 2020.
Slotconclusie Wet Natuurbescherming
Geconcludeerd kan worden dat er in het kader van de Wet Natuurbescherming voor
beschermde habitats en soorten (zowel vanuit gebiedsbescherming als soortbescherming)
geen (significant) negatieve effecten optreden door de beoogde optimalisatie van het DO. Er
treedt een vermindering op van N en C02 uitstoot en er is minder overlast voor de omgeving.
Er is door de drie optimalisaties juist sprake van een verbetering voor de beschermde
habitats zachthoutooibos (ca 2,5 ha) en waterplanten (4 ha) in de extra geulen, doelsoorten
als Bever en IJsvogel en beschermde soorten als Rugstreeppad.
Kaderrichtlijn Water
In de Millingerwaard dient door Rijkswaterstaat in het kader van realisatie van het BPRW/
programma Rijkswateren 3,5km aan strangen te worden gerealiseerd in de vorm van vijftal
kwelgeulen, die alleen benedenstrooms zijn aangetakt op de rivier. De hoogwatergeul zelf
wordt daarbij niet meegerekend.
Conform het Beoordelingsformulier voor KRW MIRT toets (Liefveld, 2012) richt de maatregel
zich op het vergroten van het areaal ondiep water. Dit habitat vormt geschikt opgroeigebied
voor vis en leefgebied voor macrofauna. De optimale uitvoering van de maatregel is een
ontwerp dat veel variatie biedt aan waterdieptes, waterkwaliteit (kwel versus rivierwater) en
mate van beschutting. Bij voorkeur is in het strangensysteem voldoende ruimte voor
morfodynamiek waardoor variatie in substraat, waterdiepte en stroomsnelheid ontstaat. De
belangrijkste ontwerpcriteria (ideale ontwerp):
Voor vis:
- De strangen staan 365 dagen per jaar in open verbinding met de rivier;
- Zandbodem;
- Gevarieerde diepteverdeling met veel ondiep water;
- Ook aanwezigheid diepere delen (refugium in droge tijden, slibvang);
- Flauwe oevers (in elk geval deels);

- Voldoende omvang (> 500m lengte)
Voor macrofyten:
- De afwerking van de oevers van nieuw gegraven strangen moet grotendeels flauw zijn (niet
overal): minstens 1:5, maar liever nog 1:20;
- Verdeling van de taluds optimaliseren ten opzichte van de gemiddelde zomerwaterstand (in
dit geval ca. 9 m NAP, zie bijlage 1). Bij deze waterstand moeten de flauwe taluds maximaal
benut worden;
- De gemiddelde waterdiepte in mei 0,5 – 1,5 meter (iig < 1,10 m;
- Er is geen droogval van de strangen in de periode mei – juli;
- De strangen liggen in zandbodem (en in dit geval treedt er kwel uit in de zandige
kwelkoppen.)
NB: Criteria voor macrofyten en vis zijn deels tegenstrijdig. Bij permanente open verbinding
(gunstig voor vis) zal in de meeste jaren meer peildaling dan 1,10m plaatsvinden tussen mei
en juli (ongunstig voor macrofyten).
Voor macrofauna:
- Specifieke soorten profiteren van de ontwikkeling van macrofyten (hiervoor gelden
bovenstaande ontwerpcriteria);
- Vegetatie op de oever (ruigte, bomen) heeft een positief effect op met name macrofauna
doordat bijvoorbeeld dood hout of wortels in het water en in het water overhangende
takken substraat bieden voor specifieke soorten. Bladafval zorgt voor differentiatie in
substraat in de waterbodem, schaduw zorgt voor koelere plaatsen (Klink 2011). Langs
stilstaande wateren (minder dan 250 dagen per jaar stromend water) moet minimaal 1 boom
per 100 meter oeverlengte staan en er moeten ook bomen en struiken voorkomen die meer
dan 100 dagen per jaar in het water staan (beheerkader Stroomlijn). Hier en daar moet een
boom als dood hout in het water liggen. Als richtlijn kan genomen worden 1 fors exemplaar
(met takken en wortels) per ha water met als minimum 1 exemplaar per 5 ha water (Klink,
2011), te bepalen bij jaargemiddelde waterstand (beheerkader stroomlijn).
De maatregel heeft naar verwachting een positief effect op de kwaliteitselementen
macrofauna, vis en macrofyten, met name doordat de omstandigheden voor soorten van
semi-stagnante situaties verbeteren. Belangrijkste effect van de maatregel, naast
areaalvergroting van ondiep water, is dat de uitwisseling tussen de rivierbegeleidende
wateren en de hoofdgeul verbetert. Voor sommige (riviergebonden) soorten is dit positief,
voor andere (van geïsoleerde nevenwateren) kan dit negatief uitpakken.
Vis
De functie van (paai- en) opgroeigebied voor vis verbetert door de ingrepen. De abundantie
van vis zal naar verwachting toenemen. Uit onderzoek blijkt dat in aangetakte strangen hoge
dichtheden vis voorkomen en ook hogere dichtheden van reofiele soorten dan in de
rivieroevers zelf. Samen met nevengeulen hebben aangetakte strangen de hoogste diversiteit
aan vissoorten (Dorenbosch et al. 2011). Echter, het zijn toch vooral de eurytope soorten die in
dichtheid zullen toenemen (vgl. monitoring Klompenwaard uit Dorenbosch et al. 2011). De
maatlat voor vis in R7 omvat alleen reofiele en limnofiele soorten. Limnofiele soorten, zoals
vetje en kroeskarper, profiteren vooral van de uitbreiding van het areaal ondiep nevenwater.
Door de grote afstand tot de monding met de rivier, de drempel en de invloed van kwel zal in
een groot deel van de strangen de dynamiek geen negatieve invloed hebben op de limnofiele
soorten, terwijl het gebied wel groter wordt. Van de reofiele soorten kan naar verwachting
vooral winde profiteren. De soortenrijkdom in het strangencomplex zal als geheel toenemen
ten opzichte van de huidige situatie, omdat er een grotere variatie ontstaat in mate van
isolatie, diepte, begroeiing en substraat. De Millingerwaard zal het totale palet aan watertypen
van riviergedomineerd, tot geïsoleerd water met de bijbehorende soorten gaan herbergen
(behalve tweezijdig aangetakte nevengeulen). Het gebied vormt daarmee een mooie
dwarsdoorsnede van de habitats en soorten die in een R7 watertype voor horen te komen.
Macrofauna

De omstandigheden voor macrofauna verbeteren doordat de maatregelen de habitatdiversiteit
vergroten: het areaal ondiep water neemt toe en komt in verbinding met de rivier; bovendien
worden de nieuwe strangen zandig opgeleverd. Door de aanwezigheid van bos zullen ook
soorten van houtig substraat voorkomen. Door deze verbinding kunnen de soorten de rivier
ook makkelijker koloniseren. Naar verwachting zal de EKR score door de hogere
soortenrijkdom in beperkte mate toenemen.
Macrofyten
Uit onderzoek blijkt dat bovenstrooms in de Waal de waterstandsverschillen te groot zijn voor
de ontwikkeling van macrofyten in aangetakte wateren. De verwachting is echter dat de te
realiseren drempel in de Millingerwaard de peildynamiek zodanig dempt, dat
macrofytenontwikkeling wel mogelijk is. De strangen hebben bij een gemiddelde waterstand
een waterdiepte variërend van 0,5 - 1,0 meter bij de kwelkoppen tot 2,2 meter op het diepste
punt van de kwelgeulen. Door de flauwe oevertaluds langs de kwelgeulen en kwelkoppen (1:5
tot 1:20) heeft het grootste deel een waterdiepte binnen de gewenste waterdiepte-range (<
1,9 meter). De gemiddelde peildaling in de kwelgeulen tussen mei en juli zal naar verwachting
over het algemeen minder dan 1,10 meter zal zijn. De aanwezigheid van de drempel en
rivierkwel voorkomen sterke peildalingen in het gebied. Net als bij macrofauna mag bij de
macrofyten verwacht worden dat de soortenrijkdom iets toeneemt door de maatregelen
doordat de habitatvariatie toeneemt. Het is niet met zekerheid te voorspellen in hoeverre
bestaande macrofytenvegetaties zich zullen handhaven, maar de verwachting is dat er
voldoende gradiënt in waterkwaliteit ontstaat om een groot deel van de bestaande
watervegetaties te handhaven. Een locatie waar momenteel zeer waardevolle stagnante
waterplantenvegetaties groeien (De Oude Waal) blijft in elk geval onaangetast en geïsoleerd
van inundaties door de rivier (Rademakers & Westein 2010)
Analyse: effect van de optimalisaties op de beoogde KRW-doelen
Op de eerste plaats dient hier te worden vermeld dat de bestaande aangelegde strangen/
kwelgeulen onaangeroerd blijven. Oppervlakte, kwaliteit en functioneren blijven intact. Dus er
zijn geen negatieve effecten te verwachten op de bestaande KRW-waarden in de kwelgeulen.
Het ecologisch onderzoek aan vis in 2016 (Kurstjens & Rademakers, 2017) toonde aan dat de
wateren (voor aantakking van de hoogwatergeul in 2017!) gedomineerd werden door
limnofiele soorten. De zeldzame bittervoorn is in twee kwelgeulen aangetroffen (figuur 10).
Het beeld van waterplanten is in 2018 vastgelegd en toont de vestiging en uitbreiding van
Watergentiaan aan in de kwelgeulen (figuur 7) en de afname van waterplanten in de in 2017
aangetakte hoogwatergeul tot aan de middenontsluiting. Dit is conform de verwachting zoals
hierboven beschreven.
De eerste twee optimalisaties (oude zandwinplas en omputlocatie) liggen feitelijk buiten het
KRW-ingrepen gebied. Desalniettemin zijn vooral in de oude zandwinplas positieve effecten te
voorzien op de KRW-doelen door de aanleg van twee extra ondiepe zandige kwelguelen met
een oppervlak van ca 3 ha. Er is daar ruimte voor de ontwikkeling van het habitattype
waterplanten (macrofyten) en extra vispaaiplaats voor limnofiele soorten.
De derde optimalisatie voegt extra lengte kwelgeul toe (ca. 260 m) en draagt bij aan alle drie
de doelen van de KRW (vis, macrofyten en macrofauna). De soortensamenstelling zal naar
verwachting identiek zijn aan die van de al gerealiseerde kwelgeulen.
Conclusie
De beoogde optimalisaties hebben geen effect op de lengte en kwaliteit van de bestaande
KRW-geulen, maar zorgen juist voor extra ruimte/leefgebied voor het behalen van KRWdoelen. Door de aanleg van drie extra kwelgeulen en meer ooibos in de vorm van een zandig
eiland zijn de effecten op de KRW-doelen positief.
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Bijlage 1. Onderzoeksmethodiek ecologische monitoring Millingerwaard (Uit
Kurstjens & Rademakers, 2017).
In 2016 is dezelfde methodiek gehanteerd ten behoeve de veldinventarisatie
van streng beschermde soorten als bij het onderzoek in 2013-2015 (Kurstjens &
Rademakers, 2013; 2014 en 2015). De eveneens in het ecologisch werkprotocol
beschreven methodiek wordt hier per soortgroep samengevat en toegelicht.
Literatuuronderzoek
In aanvulling op het veldonderzoek is gebruik gemaakt van eventueel gemelde
losse waarnemingen van (streng) beschermde en bijzondere soorten in het
plangebied op de site www.waarneming.nl.
2.2 Planten (uitgevoerd door Gijs Kurstjens)
Het veldonderzoek heeft zich primair gericht op het in kaart brengen van alle
actuele groeiplaatsen van beschermde plantensoorten (Tabel 2 Flora- en
faunawet). De aandacht is uitgegaan naar de volgende soorten: Tongvaren,
Veldsalie, Wilde marjolein en bijzondere orchideeën; met bekende
groeiplaatsen, alsook naar beschermde soorten die zich mogelijk in het gebied
vestigen of waarvan oude waarnemingen bekend zijn (o.a. Gulden sleutelbloem,
Klein glaskruid, Lange ereprijs en Steenbreekvaren).
Naast deze beschermde soorten zijn zo mogelijk alle groeiplaatsen van
indicatieve plantensoorten van de lijst Rijn in Beeld gekarteerd (waaronder ook
bedreigde soorten). Enkele, in de Millingerwaard te algemeen voorkomende
bijzondere soorten zoals Geoorde zuring, Rode ogentroost, Smalle aster en
Zomerfijnstraal zijn niet ingemeten. Van enkele soorten is het beeld niet
compleet (o.a. Aardbeiklaver, Bont kroonkruid, Druifkruid, Gegroefde veldsla,
Gewone ossentong, Knolribzaad, Kweekdravik en Welriekende ganzenvoet).
Speciale aandacht is uitgegaan naar per 1 januari 2017 nieuwe beschermde
plantensoorten zoals Smalle raai, Zand- en Stijve wolfsmelk.
Methodiek veldonderzoek
Alle groeiplaatsen zijn ingemeten met GPS tot op ca. 5-10 m nauwkeurig. Het
aantal exemplaren is geschat en in aantalsklassen ingedeeld conform de
methodiek zoals ook gebruikt bij Rijn in Beeld (Kurstjens & Peters, 2012).
De veldonderzoeken aan flora hebben plaatsgevonden op de volgende data: 9,
13, 18 en 25 mei, 4 en 16 juni, 4, 15 en 18 juli, 8 en 17 augustus (flora van
oeverwallen en zandige stroomruggen), 12 en 19 augustus (waterplanten per
kano) en 1, 6, 7 en 14 sept (droogvallende slikoevers, waterplanten), in
combinatie met de kartering van beschermde habitats (zie 2.8). Daarbij zijn alle
kansrijke groeiplaatsen voor beschermde en indicatieve plantensoorten zo veel
mogelijk in de juiste periode afgelopen.
Wegens tijdgebrek in voorjaar zijn vroege ooibossoorten (Tongvaren Klaverland
en Colenbrandersbos met soorten als Besanjelier, Bosmuur, Hondstarwegras,
Maarts viooltje, Muskuskruid, Rivierkruiskruid, Slangenlook en Bosgeelster) in
2016 niet gekarteerd. Ook is de hoogwatervluchtplaats bij de voormalige
Waiboerhoeve, waar stroomdalhooi is aangebracht in het verleden, in 2016 niet
gekarteerd omdat hier uitgebreid onderzoek heeft plaats gevonden in 2014 en
2015. Hierover verschijnt een artikel geschreven in het meerjarenoverzicht
Gelderse Poort 2012-2016.
Literatuuronderzoek/ gegevensverwerking
Op grond van het in 2016 uitgevoerde veldonderzoek is een kaart met recente
groeiplaatsen van beschermde soorten gemaakt. Ter vergelijking zijn alle
waarnemingen uit 2013 aangegeven.

2.3 Broedvogels (uitgevoerd door team van vrijwilligers waaronder Gijs
Kurstjens)
Bij het veldonderzoek in 2016 is aansluiting gezocht met de langjarige
monitoring van bijzondere broedvogels in de Gelderse Poort. Dit project wordt
gecoördineerd door SOVON Vogelonderzoek Nederland (Frank Majoor). Een
groot deel van de telgebieden in de Gelderse Poort wordt gekarteerd door
vrijwilligers, aangevuld met enkele betaalde tellers. In 2016 heeft Gijs Kurstjens
het niet vrij toegankelijke gebied van de zandwinning enkele malen onderzocht,
de resterende vier telgebieden zijn door zeven vrijwilligers onderzocht (zie
dankwoord).
De doelstelling van het veldonderzoek in de Millingerwaard is het jaarlijks tellen
van het aantal territoria van bijzondere soorten broedvogels. Speciale aandacht
is daarbij uitgegaan naar broedvogels met jaarrond beschermde nesten
(nestplaats-inventarisatie), waarvan de afgelopen jaren nesten/ territoria zijn
aangetroffen (Boomvalk, Buizerd, Havik, Ooievaar, Ransuil, Sperwer en
Steenuil). Verder is speciale aandacht geschonken aan nestplaatsen van
broedvogels waarvoor de Gelderse Poort kwalificeert als Natura 2000 gebied
(IJsvogel, Oeverzwaluw, Zwarte Stern, Kwartelkoning en Porseleinhoen) en
enkele grond broedende pioniers van afgravingen (Kleine plevier, Kluut en
Visdief).
Methodiek
Bij het SOVON broedvogelonderzoek in de Gelderse Poort worden niet alle
soorten geïnventariseerd, maar een selectie van ca. 90 bijzondere soorten
(Majoor e.a., 2008).
Bij de inventarisatie is de uitgebreide territoriumkartering gehanteerd en zijn
per deelgebied gemiddeld 6 vroege ochtendrondes en 2 avondronden gebracht
(Van Dijk & Boele, 2011). De veldgegevens zijn ingevoerd en geïnterpreteerd via
het autocluster programma van SOVON.
In 2016 zijn, verdeeld over 4 deelgebieden, tussen 26 maart en 17 augustus in
totaal 45 bezoeken gebracht, meest in vroege ochtend maar ook 4 avondrondes
en drie dagrondes.
Literatuuronderzoek/ gegevensverwerking
Op grond van het in 2016 uitgevoerde veldonderzoek zijn van alle gekarteerde
bijzondere broedvogels kaarten met territoria beschikbaar (bijlage 3). Van
bovengenoemde soorten met jaarrond beschermde nesten zijn aparte kaarten
gemaakt met de nestlocaties in 2016. Tevens zijn alle territoria van bijzondere
broedvogels uit de periode 2013 t/m 2016 (bron: SOVON Vogelonderzoek)
verkregen en in een tabel samengevat.
2.4 Zoogdieren: Bever, Das en Otter (uitgevoerd door Gijs Kurstjens en Jos
Rademakers)
Het veldonderzoek in 2016 heeft zich gericht op het in kaart brengen van alle
vaste verblijfplaatsen van Bever. Bij de Bever is daarnaast aandacht uitgegaan
naar het bepalen van territoriumgrenzen. Bij het beveronderzoek is tevens
aandacht besteed aan eventuele sporen van Otter (prenten, spraints) en Das
(prenten, wissels, burchten, latrines).
Methodiek
Bij de bever zijn alle bewoonde holen en burchten met GPS in kaart gebracht.
Daarnaast zijn alle (verse) geurmerken en beverwissels ingemeten met GPS
omdat de ligging van deze sporen een indicatie zijn voor de grenzen tussen de
verschillende territoria. Dit veldonderzoek heeft plaatsgevonden in het vroege
voorjaar, voordat het blad aan de bomen zit. Om het hele gebied in kaart te
brengen zijn meerdere rondes nodig geweest: 11, 14, 17 maart en 1 en 8 april
2016.

Na uitgebreide zoekacties zijn er eind 2015/ begin 2016 twee nieuwe burchten
van de Das ontdekt. Op 5 maart en 12 april 2016 is latrine-onderzoek gedaan
naar de das rond de Waiboerhoeve.
Gegevensverwerking
Op grond van het in 2016 uitgevoerde veldonderzoek is een kaart met
bewoonde beverholen, wissels en geurmerken gemaakt waarop vervolgens
territoriumgrenzen zijn ingetekend. Deze kaart is vergeleken met het in 20132015 uitgevoerde onderzoek naar de ligging van beverterritoria (Kurstjens &
Rademakers, 2013; 2014; 2015).
Van de Das zijn alle waarnemingen uit 2016 (prenten, wissels, latrines en
burchten) inclusief losse aanvullingen van broedvogeltellers, verzameld op een
kaart. De gegevens zullen worden vergeleken met de resultaten van de
voorgaande jaren (2013-2015).
Kader: simultaantelling bevers 8 april 2016
Door Calutra, de bever- en otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging wordt
sinds voorjaar 2014 jaarlijks een simultaantelling in de Millingerwaard
georganiseerd. De telling is georganiseerd door een coördinator (Jolanda Praag)
en zij heeft ook alle gegevens verzameld en verwerkt.
De doelstelling is om - indien er voldoende mensen beschikbaar zijn - alle
bekende bewoonde beverburchten te observeren om een goede telling van het
aantal dieren te verkrijgen. Er waren in 2016 weer zoveel mensen dat alle
burchtlocaties bemenst konden worden. Een burcht op een eilandje, dat door
rivierkwel onbereikbaar was, is vanuit een kano geteld.
Ruim een uur voor zonsondergang (ca. 18u30 á 19u op 8 april) gaan de
vrijwilligers naar de verschillende burchten. De telling duurt tot ca. 21u als het
echt (te) donker is om dieren te observeren. De telomstandigheden op 8 april
2016 waren gunstig (droog, relatief warm en windstil), net als in de twee
voorgaande jaren.
2.5 Amfibieën: Rugstreeppad (uitgevoerd door Gijs Kurstjens)
Het doel van het veldwerk is het vastleggen van de verspreiding van de
Rugstreeppad. Er zijn overigens geen aanwijzingen uit veld- of
literatuuronderzoek dat zich intussen andere streng beschermde soorten
amfibieën (zoals Kamsalamander en Poelkikker) hebben gevestigd in de
Millingerwaard.
Methodiek
De kooractiviteit van roepende Rugstreeppadden is beluisterd op de volgende
avonden in het voorjaar: 7 en 8 mei (ruim voor het zomerhoogwater in juni),
tijdens het zomerhoogwater is op 22 en 24 juni opnieuw veel kooractiviteit
vastgesteld op allerlei nieuwe ondiepe wateren.
Tijdens flora-onderzoeken zijn later in het jaar losse waarnemingen gedaan
van juvenielen.
Gegevensverwerking
Op grond van het in 2016 uitgevoerde veldonderzoek is een kaart gemaakt
met roeplocaties. Deze gegevens zijn vergeleken met waarnemingen uit de
periode 2013-2015.
2.6 Vissen: Bittervoorn en Meerval (uitgevoerd door Bureau Viridis)
Het onderzoek heeft primair tot doel na te gaan welke strikt beschermde
vissoorten in de Millingerwaard voorkomen, vooral in de vergraven wateren, en

hoe deze soorten over het gebied zijn verspreid. Het gaat daarbij vooral om de
Bittervoorn. Nevendoel is om de gehele soortensamenstelling globaal in kaart te
brengen. Daarbij wordt voor de strikt beschermde soorten een korte vergelijking
in het voorkomen gemaakt met het in 2013 uitgevoerde visonderzoek.
Methodiek
De wateren in het onderzoeksgebied zijn op 21 oktober 2016 onderzocht met
behulp van elektro visserij. Bij het elektrisch vissen is gebruik gemaakt van een
aggregaat met gelijkrichter. Het aggregaat is in een kleine boot geplaatst, de
bevissing is wadend uitgevoerd. De rand van het steeknet fungeert als de
positieve pool en een in het water aangebrachte kabel als negatieve pool.
Binnen een afstand van één tot drie meter rond de positieve pool worden vissen
door de stroom gedwongen naar de positieve pool te zwemmen. Vissen binnen
een afstand van 0,5 tot 1 meter raken verdoofd en kunnen gemakkelijk worden
opgeschept. De vissen ondervinden geen schade van de stroom.
Op basis van luchtfoto’s en kaarten waarop de nieuwe inrichting is
weergegeven, zijn punten geselecteerd waar bemonsteringen hebben
plaatsgevonden. De locaties zijn pragmatisch gekozen in verband met de
bereikbaarheid en zijn verdeeld over de ondiepe kwelgeul (nr. 1), diepe
hoofdgeul (nr. 2), twee kwelkoppen (nr. 3 en 4) en een laagdynamische locatie
(nr. 5) achter de zomerkade. De onderzoekslocaties zijn weergegeven in figuur
2.
Figuur 2. Monsterlocaties voor vis in de Millingerwaard in 2016.

Gegevensverwerking
De waarnemingen van de beschermde en bedreigde soorten zijn op kaart
afgebeeld. Per locatie zijn de verzamelde soorten beschreven en samengevat in
een totaaltabel. De gegevens zijn vergeleken met eerder onderzoek in 2008 en
2013 (Calle et al., 2008; Kurstjens & Rademakers, 2014).
2.7 Rivierrombout en overige bijzondere insecten (uitgevoerd door Gijs
Kurstjens)
Het doel van het veldwerk in 2016 is om de verspreiding van de Rivierrombout in
de rivieroeverzones binnen het werkgebied vast te leggen.
Methodiek
De vliegtijd van de Rivierrombout ligt normaal tussen half juni en half
september. Door het zomerhoogwater en regenachtige juniweer in 2016 zijn de
larven van deze libellensoort, die leeft in de zandige kribvakken van de Waal,
pas vanaf 21 juni uitgeslopen in het rivierengebied. Op 4 en 15 juli is gericht
gezocht naar larvenhuidjes in de aanspoelgordel op het zandstrand van de
Waal/ de rivieroevers tussen de Molenkolk bij Millingen en de Waiboerhoeve.
Ook is toen gericht gezocht naar imago’s van deze soort op de aangrenzende
extensief begraasde oeverwal.
Gegevensverwerking
Waarnemingen van de Rivierrombout uit 2016 zijn op kaart afgebeeld en
vergeleken met waarnemingen uit de periode 2013-2015.
Daarnaast zijn enkele bijzondere insectenwaarnemingen uit de periode 20132016 op een rij gezet, met speciale aandacht voor nieuw beschermde soorten
insecten.
2.8 Habitats (uitgevoerd door Gijs Kurstjens)
Inleiding
Conform de verleende NB-wet vergunning voor het rivierverruimingsproject in
de Millingerwaard dienen zes beschermde habitats in 2013, 2016, 2018 en 2020
te worden gemonitord. In 2013 is de nul-situatie vastgelegd (Kurstjens &
Rademakers, 2013). Hier is de methodiek beschreven waarmee deze monitoring
wordt aangepakt. Het doel is om een goed reproduceerbare, objectieve en
efficiënte methodiek te hanteren, bij voorkeur in combinatie met actuele
luchtfoto’s (vooral ook in het geval van ooibossen). In 2016 is uiteraard dezelfde
methodiek gehanteerd als in 2013.
Het gaat om de volgende zes beschermde habitats:
H3150 Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden
H3270 Slikkige rivieroevers
H6120 Stroomdalgrasland
H6510 Glanshaverhooilanden
H91E0 Zachthoutooibos
H91F0 Hardhoutooibos
Achtergronddocumenten
- Habitattypenkaart N2000 Gelderse poort Provincie Gelderland, concept 1
juni 2013, deels/ mede gebaseerd op vegetatiekartering van
Staatsbosbeheer in 2007.
- Profielendocumenten beschermde habitats (Alterra, versie 1 sept. 2008);
deze documenten zijn nogal sterk vegetatiekundig ingestoken en daardoor
lastig toepasbaar in natuurontwikkelingsgebied met spontane vegetatieontwikkeling waarbij gestreefd wordt naar een niet-homogene mozaïek van
vele vegetaties met zo veel mogelijk gradiënten (dus geen hooilanden,

weilanden, akkers en hagen) en ook veranderlijkheid van het ene type in
het andere (successie bijv. strang die verlandt in ooibos). Klassieke
vegetatiekunde is alleen goed bruikbaar in het oude, kleinschalige
cultuurlandschap met homogene percelen (perceelsbeheer), maar blijkt in
de praktijk minder goed tot niet toegesneden op meer natuurlijke,
procesmatig beheerde natuur langs de rivieren. De realiteit is dat elke
locatie uniek is (genius of the place) en daarmee elke vegetatie op elke plek.
Zo zijn binnendijkse waterplantvegetaties vaak net een slag anders dan
buitendijks.
Methodiek per habitat

1.

2.

1.

2.

H3150 Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden
Definities cf profielendocument
Goed ontwikkelde vormen met dominantie van Doorgroeid/ Rivierfonteinkruid,
Glanzig fonteinkruid, Krabbenscheer of Groot blaasjeskruid komen niet voor in
de Millingerwaard.
Matig ontwikkelde vormen met Gele plomp en Watergentiaan komen wel
veelvuldig voor. Glanzig fonteinkruid dient formeel aanwezig te zijn (andere
soorten breedbladige fonteinkruiden komen vrijwel niet voor in M’waard).
Interpretatie
Omdat goed ontwikkelde vegetaties met nymphaeiden (Gele plomp en
Watergentiaan) een relatief lange ontwikkelingstijd hebben in de uiterwaarden
en zich blijkens het onderzoek Rijn in Beeld maar sporadisch op nieuwe locaties
vestigen, wordt voorgesteld om alle wateren waarin Gele plomp en
Watergentiaan groeien worden op kaart aan te geven, ook als Glanzig
fonteinkruid ontbreekt.
Bijzonder zijn actuele locaties waar rivierkwel in de Millingerwaard optreedt,
daar groeien Waterviolier, Holpijp en Lidsteng. Deze locaties zullen aangegeven
worden op kaart, hoewel ze niet strikt beschermd zijn. Behoud van deze
bronpopulaties is gewenst t.b.v. kolonisatie toekomstige kwelgeulen.
Periode veldwerk: juli-augustus (als Watergentiaan bloeit)
H3270 Slikkige rivieroevers
Definities cf profielendocument
Goed ontwikkelde vormen worden gedomineerd door pioniers (de bedekking
van meerjarigen is minder dan 10%) als Blauwe waterereprijs, Witte waterkers,
Waterpeper, Veerdelig en Knikkend tandzaad, Zachte en Kleine duizendknoop,
Goudzuring, Moerasandijvie, Rode en Zeegroene ganzenvoet, Beklierde
duizendknoop, Slijkgroen, Liggende ganzerik, Rode waterereprijs en
Naaldwaterbies. Verder zijn Bruin cypergras, Klein vlooienkruid, Rechte alsem,
en Riviertandzaad karakteristieke soorten.
Matig ontwikkelde vormen herbergen wel pioniers maar kensoorten van de
associaties ontbreken. Bijv. veel Moerasdroogbloem of Blaartrekkende
boterbloem.
Beperkend criterium is dat de vegetaties aanwezig moeten zijn op oevers van
rivieren of nevengeulen (inclusief strangen, zand- en kleiputten).
Interpretatie
Alle pioniervegetaties langs de zandplassen, kleiputten en (kwel)geulen worden
aangegeven zonder onderscheid in associaties. Bijzondere soorten worden
ingemeten indien niet te talrijk (Moerasandijvie, Bruin cypergras, Slijkgroen,
Riviertandzaad).
Ook de oever van de Waal (zandige kribvakken) is geschikt voor dit type. Deze
worden niet gekarteerd omdat deze niet worden beïnvloed door de
herinrichting van de Millingerwaard.

Periode veldwerk: zo laat mogelijk in het jaar (medio augustus/ september)

1.
2.

H6120 Stroomdalgrasland
Definities cf profielendocument (niet langs de Waal aanwezige associaties zijn
weggelaten)
Goed ontwikkelde vorm omvat de Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver
en de Kweekdravik-associatie mits twee typische soorten aanwezig zijn.
Matig ontwikkelde vormen bestaan uit zogenaamde rompgemeenschappen en
dan dienen ook minstens twee typische soorten aanwezig te zijn (lijst zie onder).
Interpretatie
In natuurlijke uiterwaarden als de Millingerwaard komen per definitie geen
klassieke stroomdalgraslanden voor omdat daar niet specifiek op wordt beheerd
(hooiland of hooiland met nabeweiding). Toch ontwikkelen zich bijzondere
pionierachtige en zeer soortenrijke stroomdalvegetaties, maar ook ruigere
varianten (extensiever begraasd). Op termijn kunnen stroomdalgraslanden
evolueren richting struweel en hardhoutooibos hetgeen goed zichtbaar is nabij
het Millingerduin en rondom het Colenbrandersbos.
De gehele oeverwal - voor zover (ruig) grasland en open zandig (rivierduin)wordt geclassificeerd als ‘’stroomdalgrasland”. Uitgezonderd zijn stukken met
voedselrijke ruigten, struiken en bomen. Een belangrijk criterium is de
oppervlakte waar zandafzettingen plaats vinden en stroomdalsoorten zich
kunnen vestigen. Monitoring van dit areaal is van belang voor de NB-wet
vergunning. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit overigens niet of nauwelijks
effect ondervinden van de herinrichting.
De kwaliteit van de oeverwal wordt gevolgd door het inmeten van bijzondere
soorten van de lijst met typische soorten (Brede ereprijs, Cipreswolfsmelk,
Kleine ruit, Rode bremraap, Sikkelklaver, Veldsalie, Zacht vetkruid,
Zandwolfsmelk/ andere zeldzaamheden conform lijst en methodiek Rijn in
Beeld). Te algemene soorten als Handjesgras en Kaal breukkruid worden niet
ingemeten.
H6510 Glanshaverhooilanden
In de Millingerwaard komen geen Glanshaverhooilanden voor. Het hele gebied
is begraasd dus daarmee wordt aan de belangrijke randvoorwaarde (hooiland of
hooiland met nabeweiding) per definitie niet voldaan. Wel komt dit type voor op
de winterdijken, maar die vallen buiten de begrenzing van het
onderzoeksgebied.
Het is vreemd dat op de kaarten van de Provincie Gelderland wel lokaal
Glanshaverhooiland is ingetekend.
H91E0 Zachthoutooibos
Definities cf profielendocument
Alleen type a (zachthoutooibos) is momenteel relevant voor de Millingerwaard.
Het vochtig hardhoutooibos (type b) komt momenteel nog niet voor maar zou
op lange termijn kunnen evolueren vanuit de huidige zachthoutooibossen.
Twee associaties worden als goed ontwikkeld omschreven: het Bijvoet-ooibos
(op meer zandige bodem) en het Lissen-ooibos (op klei). Het Veldkers-ooibos
komt niet voor in de Gelderse Poort.
Interpretatie
Alle natuurlijk bos gedomineerd door Schietwilgen, wilgenstruweel of Zwarte
populieren (dus uitgezonderd populierenaanplanten) wordt tot dit type
gerekend op basis van de meest actuele luchtfoto. Dat is die van zomer 2015 die
beschikbaar is via www.pdokviewer.pdok.nl (figuur 3).
Er wordt dus geen veldwerk gedaan. Voor de NB-wet is namelijk vooral het
areaal ooibos van belang.
Werk: interpretatie actuele luchtfoto in GIS.

H91F0 Droog hardhoutooibos
Definities cf profielendocument
Goed ontwikkeld type is Abelen-Iepenbos. Ook mozaïeken met en randen langs
bos met struwelen van Sleedoorn en Meidoorn worden als goed gekwalificeerd.
Dat geldt ook voor zoomvegetaties met o.a. Wilde marjolein.
Interpretatie: alleen het Colenbrandersbos wordt gekwalificeerd als droog
hardhoutooibos. Aangrenzende struwelen buiten het bos en op het
Millingerduin worden als potentieel hardhoutooibos gekwalificeerd (op basis
van actuele luchtfoto’s); een aparte categorie dus.
Werk: interpretatie actuele luchtfoto in GIS.

