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1 DOEL VAN DEZE PASSENDE BEOORDELING 

1.1 Deze rapportage 

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden en beschermde 

Natuurmonumenten. Deze rapportage gaat in op de gevolgen van het project Zomerbedverlaging 

Beneden-IJssel op deze gebieden. 

Uit eerdere verkennende onderzoeken (DHV, 2012) is naar voren gekomen dat significante verstoring van 

soorten en verslechtering van habitats of habitats van soorten waarvoor in het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden IJssel doelen zijn geformuleerd, niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. Artikel 19f van 

de Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt in dergelijke gevallen dat een Passende Beoordeling moet 

worden opgesteld. Omdat in deze fase wordt toegewerkt naar de realisatie van de Zomerbedverlaging, is 

sprake van een ‘project’ zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Deze Passende Beoordeling 

is dan ook de onderbouwing bij de vergunningaanvraag op basis van artikel 19d en art. 16 van de 

Natuurbeschermingswet 1998. In deze rapportage vormt hoofdstuk 8 de feitelijke toets aan de Natura 

2000-instandhoudingsdoelstellingen.  

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt ook de bescherming van Beschermde Natuurmonumenten. Artikel 

16 bepaalt dat de wezenlijke kenmerken van Beschermde Natuurmonumenten in beginsel niet mogen 

worden aangetast. Een vergunning voor de aantasting van de wezenlijke kenmerken, zoals bedoeld in het 

zesde lid van dit artikel, kan onder voorwaarden worden verleend. Daarnaast vormt deze Passende 

Beoordeling een bijlage bij het projectMER Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. De Passende Beoordeling 

levert de informatie die nodig is voor het MER. In het MER zijn de gevolgen voor Natura 2000 in beeld 

gebracht zodat het Natura 2000-belang kan worden meegewogen in de besluitvorming over het 

projectplan Waterwet en de ontgrondingsvergunning.  

 

1.2 Leeswijzer 

Voor u ligt de Passende Beoordeling ten behoeve van de vergunningaanvraag op basis van artikel 19d 

van de Natuurbeschermingswet 1998. De Passende Beoordeling gaat in op de volgende onderwerpen: 

– De doelstelling van het project, de beschrijving van de maatregelen, de uitvoering en het beheer en 

onderhoud van het project (hoofdstuk 2); 

– Nadere beschrijving van de uiterwaardmaatregelen (hoofdstuk 3); 

– Het juridisch kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en een beschrijving van de Beschermde 

Natuurmonumenten en instandhoudingsdoelstellingen waarvoor de Uiterwaarden IJssel, en het 

Ketelmeer & Vossemeer als Natura 2000-gebieden zijn aangewezen (hoofdstuk 4); 

– De huidige Natura 2000-waarden binnen het studiegebied (hoofdstuk 5); 

– De methode van effectbeoordeling en de wijze van interpretatie van de resultaten (hoofdstuk 6); 

– De effecten van het project Zomerbedverlaging op de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden IJssel 

en Ketelmeer & Vossemeer, waarbij gemotiveerd is welke effecten relevant zijn om nader te 

beschouwen in de toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 (hoofdstuk 7); 

– Beoordeling of het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel gevolgen heeft voor de 

instandhoudingsdoelstellingen en Beschermde Natuurmonumenten van de Natura 2000-gebieden 

Uiterwaarden IJssel en Ketelmeer&Vossemeer (hoofdstuk 8); 

– Conclusie en samenvatting (hoofdstuk 9). 
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2 AANLEIDING, DOELSTELLING & INITIATIEF 

2.1 Aanleiding voor de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 

Ruimte voor de rivier 

De hoogwatersituaties van 1993 en 1995 hebben aangetoond dat de bescherming van het rivierengebied 

in Nederland blijvende aandacht vraagt, temeer omdat er rekening mee gehouden wordt dat de 

rivierafvoeren in de toekomst verder zullen toenemen. Op de korte termijn dient er daarom uitgegaan te 

worden van een toename van de maatgevende rivierafvoer tot 16.000 m3/s bij Lobith. 

In de Planologische Kernbeslissing (PKB) “Ruimte voor de Rivier”, die vanaf 26 januari 2007 van kracht is, 

zijn door het Rijk doelstellingen opgenomen voor de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van het 

rivierengebied. 

 

In de PKB Ruimte voor de Rivier is gekozen voor een trendbreuk in de wijze van bescherming tegen 

overstromingen, waardoor niet steeds zal worden gegrepen naar dijkversterking, maar zoveel mogelijk zal 

worden ingezet op maatregelen die de rivier meer ruimte geven en hoge waterstanden voorkomen. Met 

deze keuze is een gedeeltelijke herinrichting van het rivierengebied onontkoombaar, (PKB deel 4). 

In de PKB Ruimte voor de Rivier is een samenhangend pakket aan maatregelen vastgelegd, om in 2015 

te voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken. Dit niveau dient in 

overeenstemming te zijn met de maatgevende afvoer van 16.000 m
3
/s bij Lobith. Dit waarborgen van de 

veiligheid is de hoofddoelstelling van de PKB. De tweede doelstelling is het leveren van een bijdrage aan 

het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. In de PKB Ruimte voor de Rivier zijn vervolgens ruim 30 

maatregelen vastgelegd in het zogenaamde Basispakket. Gezamenlijk moeten deze maatregelen er toe 

leiden dat de veiligheid vóór eind 2015 op het gewenste niveau wordt gebracht. De maatregelen uit het 

Basispakket worden weergegeven in Figuur 1-1. 

 

Naast het bereiken van de hoogwaterveiligheid, heeft de PKB Ruimte voor de Rivier ook tot doel een 

bijdrage te leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Het project 

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel draagt bij aan deze twee doelen. 

 

 

2.2 Keuze voor Zomerbedverlaging is gemaakt in de PKB 

In de PKB Ruimte voor de Rivier zijn verschillende type maatregelen en locaties beoordeeld om de 

waterveiligheid langs de Nederlandse rivieren eind 2015 weer op het gewenste veiligheidsniveau te 

brengen. Bij de gemaakte keuzen voor de maatregelen bij de IJssel heeft een aantal overwegingen een rol 

gespeeld. Van belang bij de overwegingen is dat de combinatie van de relatief hoge taakstelling voor de 

lange termijn en de hoge ruimtelijke kwaliteit, het selecteren van maatregelen langs de IJssel tot een 

specifiek probleem maakt.  
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Afbeelding 2-1 Basispakket maatregelen Ruimte voor de Rivier (bron; www.ruimtevoorderivier.nl) 

 

 

Uit de PKB Ruimte voor de Rivier deel 4 en het bijbehorende MER is een aantal overwegingen te 

herleiden die een rol hebben gespeeld bij de keuze voor de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. In de 

strategische beleidskeuzen is opgenomen dat de huidige buitendijkse landschappelijke, geomorfologische, 

natuur- en cultuurhistorische waarden langs de IJssel zo min mogelijk mogen worden aangetast. In het 

Regionaal Ruimtelijk Kader (RRK) is de huidige kwaliteit van de gehele IJsselvallei, met name van het 

buitendijkse gebied, als hoog aangemerkt. Veel uiterwaarden zijn in dit RRK opgenomen als 

‘handhavingsgebied’ respectievelijk ‘aanpassingsgebied’ (PKB deel 4). Daarnaast geldt dat een aantal 

uiterwaarden voor grote delen behoren tot de ‘blijf-af’-gebieden uit het Strategisch Kader Vogel- en 

Habitatrichtlijn (2003). Dit betekent dat buitendijkse, ruimtelijke maatregelen een overwegend negatief 

effect hebben op de geldende bescherming in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn.  

Een andere mogelijke maatregel die is beschouwd in het kader van de PKB is kribverlaging. De huidige 

kribben in de IJssel zijn relatief kort en laag. Daardoor draagt de mogelijkheid van kribverlaging weinig bij 

aan de verlaging van de toetspeilen. Ook zijn er weinig hydraulische obstakels in de rivier, waardoor het 

verwijderen van deze obstakels weinig effect zal hebben.  

 

Ten aanzien van de maatregel zomerbedverlaging zijn verschillende mogelijkheden bekeken. Een 

zomerbedverlaging in het bovenstroomse deel zou leiden tot teveel negatieve effecten op de bodemligging 

van het rivierbed en de aanwezige infrastructuur zoals de kades. Een verlaging van het zomerbed van het 

benedenstroomse deel is een optie waarbij de gestelde taakstelling wordt behaald en de effecten worden 

beperkt (PKB deel 4). 
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De zomerbedvergraving van de Beneden-IJssel heeft de voorkeur gekregen, boven andere mogelijkheden 

in de benedenloop van de IJssel, omdat daardoor relatief voordelig een relatief groot effect werd 

verkregen zonder de bestaande ruimtelijke waarden in de uiterwaarden aan te tasten.  

 

 

2.3  Besluit tot wijziging basispakket van de PKB 

In de toelichting bij de PKB (pagina 64) is onderkend dat de zomerbedverlaging van ca. 22 kilometer zou 

kunnen leiden tot negatieve effecten op bepaalde habitattypen in Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. 

Dit wordt veroorzaakt door afname van inundatieduur, -frequentie en sedimentatie. Verwacht werd dat de 

negatieve effecten gemitigeerd konden worden door bestaande kades in de uiterwaarden (verder) te 

verlagen. Bij de uitwerking van de planstudie voor de zomerbedverlaging is gebleken dat de negatieve 

effecten groter waren dan verwacht en dat tevens sprake was van een verlaging van de grondwaterpeilen. 

Deze daling van de grondwaterpeilen kan een verplaatsing van een grondwaterverontreiniging bij het 

stationsgebied van Zwolle veroorzaken, waardoor enkele drinkwaterputten verontreinigd kunnen raken. 

Hiervoor zijn geen directe oplossingen voorhanden. Beperking van de drinkwaterwinning ter plekke is niet 

mogelijk vanwege de verwachte toename van de vraag naar drinkwater, het ontbreken van alternatieve 

putten, de hoge kosten voor de aanleg van dergelijke putten en de lange proceduretijd die daarmee 

gemoeid is. Door deze negatieve effecten is de zomerbedverlaging uit de PKB niet volledig uitvoerbaar. Dit 

heeft de Staatssecretaris op 21 november 2011 bericht aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2011/12, 

27 625, nr. 249). 

Een verkorte zomerbedverlaging van 7,5 kilometer is wel mogelijk (MER deel A, Royal HaskoningDHV 

2013). Er is dan echter een aanvullende maatregel nodig om de beoogde waterstanddaling bij Zwolle te 

realiseren. Hiervoor zijn verschillende alternatieve maatregelen geanalyseerd (Kamerstukken II 2011/12, 

30 080, nr. 60):  

1. De aanleg van een volledige hoogwatergeul IJsseldelta-Zuid (maximale waterstanddaling door aanleg 

van dijken en een in- en uitlaat en verplaatsing van de Roggebotsluis in zuidelijke richting): Hiermee kan 

de restopgave ruimschoots worden gerealiseerd. Deze maatregel kan naar verwachting in 2019 

gerealiseerd zijn.  

2. De aanleg van een beperkte hoogwatergeul IJsseldelta-Zuid (minimaal halen van de benodigde 

restopgave aan waterstanddaling door de aanleg van dijken en een in- en uitlaat en geen verplaatsing van 

de Roggebotsluis, maar plaatsing van extra spuikokers). Een voordeel van een beperkte hoogwatergeul 

ten opzichte van de volledige hoogwatergeul is dat bij het definitieve ontwerp van de Roggebotsluis 

rekening kan worden gehouden met de beslissingen in het Deltaprogramma. Een beperkte hoogwatergeul 

past meer bij een adaptieve aanpak. Deze maatregel kan naar verwachting in 2017 gerealiseerd zijn. 

3. Uiterwaardvergravingen: Uiterwaardvergravingen zijn niet nader uitgewerkt omdat deze de restopgave 

niet volledig realiseren en omdat de uitvoerbaarheid negatief wordt ingeschat. De uiterwaardvergravingen 

zijn zeer ingrijpend voor de landschappelijke en cultuurwaarde van het rivierengebied.  

4. Dijkverhoging: Dijkverhoging kan gereed zijn tussen 2018 en 2025, onder andere afhankelijk van de 

relatie met andere dijkverbeteringen in het kader van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma. De 

samenhang tussen de rivierverruimende maatregelen op de IJssel wordt bij dijkversterking verstoord. Dit 

betekent dat op termijn bovenstrooms van Zwolle maatregelen nodig zullen zijn. De levensduur van dijken 

bovenstrooms Kampen neemt af, doordat de waterstand stijgt of niet verder daalt.  

 

Op grond van de analyse van deze alternatieven is gekozen voor de beperkte hoogwatergeul IJsseldelta-

Zuid als aanvullende maatregel.
 
Door middel van een scopewijziging van de PKB worden de aangepaste 

maatregel (verkorte zomerbedverlaging) en de aanvullende maatregel (beperkte hoogwatergeul 

IJsseldelta-Zuid) opgenomen in het basispakket van de PKB en wordt de oorspronkelijke 

zomerbedverlaging hieruit verwijderd. Hiervoor wordt de binnenplanse wijzigingsprocedure uit de PKB 
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gevolgd (ter inzage legging van het ontwerp-besluit, zes weken zienswijzentermijn, besluit en reactienota 

naar de Tweede Kamer, vaststelling besluit door Minister). 

 

 

2.4  Doelstelling Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 

Met het besluit om in plaats van de volledige zomerbedverlaging een verkorte zomerbedverlaging uit te 

voeren, is de doelstelling voor de zomerbedverlaging aangepast. De opgave van de maatregel 

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel is verwoord in onderstaand kader.  

 

2.4.1  Doelstelling waterveiligheid – vergraving zomerbed 

Met het (gewijzigd) vaststellen van de PKB is bepaald dat de maatregel in de Beneden-IJssel een 

vergraving van het zomerbed zal zijn. Na studie en overleg is aan de doelstelling van de 

zomerbedvergraving de randvoorwaarde opgelegd dat deze zonder onacceptabele effecten op de 

drinkwaterwinning moet plaatsvinden. De bestuurlijke afweging heeft geleid tot een zo groot mogelijke 

taakstelling zonder effecten op drinkwaterwinning. Dit is een verlaging van de Maatgevende 

Hoogwaterstand met 21 cm tussen rivierkilometer 979,0 en 980,0 bij Zwolle.  

 

2.4.2  Doelstelling ruimtelijke kwaliteit – inrichting uiterwaarden 

Met de maatregel Zomerbedverlaging Beneden-IJssel wil de initiatiefnemer een bijdrage leveren aan de 

ruimtelijke kwaliteit van dit gebied. Aan deze doelstelling is beoogd invulling te geven door: 

• In de uiterwaarden meer ruimte te geven aan de natuurlijke dynamiek, waardoor bijzondere natuur- en 

landschapswaarden langs de Beneden-IJssel behouden blijven en worden versterkt; 

• Het beleefbaar maken van de landschappelijke en ecologische waarden door de recreatieve 

toegankelijkheid te vergroten; 

• De uiterwaardmaatregelen zodanig in te passen dat ze voortbouwen op de kenmerken en 

kernkwaliteiten van de Beneden-IJssel (Visie Ruimtelijke Kwaliteit Zomerbedverlaging, Bosch 

Slabbers, 2011, www.ijsseldelta.info). Ingezet is op het behoud van de kernkwaliteiten; behoud van 

openheid, cultuurlandschap en natuurlijk reliëf zijn hierbij bijzondere aandachtspunten.  

 

 

2.5  Het Initiatief 

Er worden twee typen maatregelen uitgewerkt vanuit de dubbele doelstelling voor het project 

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel: 

1. vergraving van het zomerbed; 

2. uiterwaardmaatregelen voor ruimtelijke kwaliteit. 

 

Afbeelding 2-2 toont de ligging van de maatregel Zomerbedverlaging Beneden-IJssel.  

 

 

Doelstelling Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 

Een waterstandverlaging bij de maatgevende afvoer van 21 cm tussen rivierkilometer 979,0 en 980,0 

bij Zwolle door een zomerbedvergraving in de Beneden-IJssel en het leveren van een bijdrage aan het 

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied. 



 HaskoningDHV B.V. 

 

Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel mei 2013, versie 4.0 

LW-AF20122223 - 8 - 

 

Afbeelding 2-2 Kaart van het voornemen: vergraving en uiterwaard maatregelen 

 

2.5.1 Vergraving van het zomerbed  

Door de rivier te verdiepen wordt meer ruimte gecreëerd voor de afvoer van rivierwater. Bij hoogwater 

komt de waterstand minder hoog ten opzichte van de situatie nu. Daarmee kan de rivier de vereiste 

waterhoeveelheid aan en op die manier aan de veiligheidseisen voldoen. Voor de zomerbedvergraving is 

een referentieontwerp gemaakt. In dit referentieontwerp zal het zomerbed van de IJssel zal over een 

lengte van ca 7,5 km worden verlaagd, tussen de Molenbrug bij Kampen en Eilandbrug bij de monding van 

de IJssel. Het zomerbed wordt stroomafwaarts meer verlaagd dan stroomopwaarts. Het meest 

stroomopwaartse deel, de eerste stap, tussen rkm 992,9 – 996,3, wordt gemiddeld 1,8 m verlaagd (het 

oranje deel in afbeelding 2-2). De tweede stap, tussen rkm 996,3 en 1000,6 (nabij de Eilandbrug), wordt 

met gemiddeld 2,3 m verlaagd (rode deel in afbeelding 2-2).  

 

Het getrapte ontwerp van de vergraving beperkt de verlaging van de waterstand tijdens een 

representatieve gemiddelde zomerafvoer en daarmee de effecten op de omgeving. Hiermee is de 

maatregel het meest effectief. Deze maatregel heeft de minste nadelige bijwerkingen/effecten op de 

omgeving. Een vergraving van het zomerbed in de omgeving van Zwolle met dezelfde taakstelling zal een 

groter ongewenst effect hebben op de omgeving en dat is niet acceptabel. 

 

De uitgangspunten voor de vergraving zijn als volgt: 

• De bodem wordt alleen vergraven op plaatsen waar de huidige bodemhoogte hoger is dan de 

ontwerp-bodemhoogte, dat betekent dat diepere delen niet worden ‘opgevuld’. 

• Er is een contourlijn gedefinieerd waarbinnen de vergraving van het zomerbed zal plaatsvinden. Deze 

contourlijn ligt op een minimum afstand van 15 m ten opzichte van de kribben, dijken, kades en 

oevers om de stabiliteit van deze constructies te waarborgen. Als de bodem in de huidige situatie al 
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dieper ligt dan de beoogde aanleg hoogte van de zomerbedverlaging, wordt er niet gegraven. Omdat 

de contourlijn de beoogde aanleghoogte volgt, kan het op deze locaties voorkomen dat de contourlijn 

dichterbij de kribben, kades en dijken ligt dan 15 meter, echter zal de stabiliteit van de constructies 

niet afnemen ten opzichte van de huidige conditie. Op veel plekken is een veel grotere afstand dan 15 

m aangehouden. 

• In de bochten is gekozen voor een smallere ontgravingcontour. De contour ligt aan de binnenbocht 

zijde minimaal 15 m uit de oever. Aan de buitenbocht zijde ligt de contour ongeveer op de locatie waar 

de geul op maximale diepte ligt. Dit betekent dat de overwegend diepe buitenbochten niet verder 

vergraven worden. 

• Op basis van geotechnische overwegingen vindt de vergraving vanaf de contourlijn plaats onder een 

helling van 1:7, of flauwer, naar de gewenste ontwerphoogte. 

 

Ter hoogte van rivier km 996,5 bevindt zich de archeologische vindplaats van een 15
de

 -eeuwse Kogge. 

De Kogge blijft niet op deze plek liggen en zal worden geborgen.  

 

Aanleg en onderhoud 

De zomerbedvergraving wordt gerealiseerd in 1 tot 2 jaar met baggerschepen geschikt voor de IJssel. Het 

vrijkomende materiaal zal of aan de markt, of aan het project IJsseldelta-Zuid geleverd worden. Als het 

zand aan IJsseldelta-Zuid geleverd wordt dat, indien gewenst, opgeslagen in nabij gelegen depots.  

De rivier zal in de loop van de tijd de vergraving weer vullen met sediment. Daarom zal periodiek 

onderhoud plaats vinden met baggerschepen. Een deel van het materiaal dat daarbij vrijkomt wordt 

benedenstrooms, aan het eind van de vergraving weer in de IJssel gebracht. Een ander deel wordt 

gebruikt in de “Pilot Zandafzetting”. 

 

Constructieve maatregelen 

De vergraving van het zomerbed betekent ook dat enkele constructieve maatregelen getroffen worden. Dit 

zijn de volgende maatregelen. 

• Eilandbrug: om de erosie nabij de strekdam te voorkomen, wordt de bestaande bodembescherming 

uitgebreid. 

• Stadsbrug: aanpassen van het remmingswerk, dit is een constructie waarmee schepen worden 

afgeremd als ze een brug naderen of dreigen aan te varen. 

• Meerpalen/steigers: op tweetal plaatsen vervangen door langere buispalen. 

 

2.5.2  Uiterwaardmaatregelen voor ruimtelijke kwaliteit  

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit gebeurt door in de uiterwaarden meer ruimte te geven aan 

natuurlijke dynamiek, waardoor bijzondere natuur- en landschapswaarden behouden blijven en worden 

versterkt. Daarbij is de insteek de landschappelijke en ecologische waarden ook beleefbaar te maken, 

door de recreatieve toegankelijkheid te vergroten. Tenslotte zijn de maatregelen passend bij de 

kernkwaliteiten van het landschap van de Beneden-IJssel. 

 

De ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd door uiterwaardmaatregelen in Scherenwelle, Koppelerwaard, 

Zalkerbosch, Bentinckswelle en de Vreugderijkerwaard. In deze uiterwaarden worden als onderdeel van 

dit initiatief de volgende maatregelen genomen: 
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Maatregelen Scherenwelle 

– Lokaal verlagen zomerkade voor behoud bestaand kievitsbloemhooiland en ontwikkeling van nieuw 

kievitsbloemhooiland. 

– Creëren kleine open plekken (zeer kleinschalig) om ontwikkeling kievitsbloemhooiland te 

stimuleren. 

– Omvormen agrarisch beheer naar natuurbeheer. 

– Kwaliteitsverbetering en uitbreiding bestaand rietmoeras door graven van laagtes en plaatsen 

duiker in zomerkade. 

– Uitbreiding zachthoutooibos in 2 robuuste kernen. 

– Opschonen oeverzone IJssel door verwijderen struiken en ondergroei. 

– Aanleggen eenzijdig aangetakte nevengeul door opschonen en graven buitenste hank. 

– Aanleggen natuurvriendelijke oevers langs nevengeul. 

– Natuurvriendelijk inrichten van de ijsbaan. 

– Natuurvriendelijke oevers aanleggen langs twee plassen. 

– Verwijderen wilgenopslag in rietmoeras en langs de hanken. 

 

Maatregelen Koppelerwaard 

– Plaatsen stuw in sloot om lokaal water langer vast te houden t.b.v. kwaliteitsverbetering plas-

drassituatie. 

– Plaatsen van een kleine (roos)molen om extra water in het gebied te brengen. 

 

Maatregelen Zalkerbosch 

– Omvormen agrarisch beheer naar natuurbeheer voor die delen waar hardhoutooibos, 

stroomdalgrasland, natuurlijk grasland en plas-drassituaties worden gerealiseerd.  

– Verwijderen graszoden t.b.v. de ontwikkeling van hardhoutooibos. 

– Ontwikkelen hardhoutooibos.  

– Reliëfvolgend bouwvoor verwijderen t.b.v. de ontwikkeling van stroomdalgrasland. 

– Pilot: Stimuleren zandafzetting t.b.v. ontwikkeling stroomdalgrasland. 

– Maaiveldverlaging (gemiddeld 30 cm) t.b.v. plas-drassituatie.  

– Verwijderen bosjes en opgaande begroeiing op zomerkade en ter plekke van de maaiveldverlaging. 

– Het groen (struiken, bomen) op de zomerkade wordt verwijderd. 

– Realiseren graanakker (vanuit cultuurhistorie). 

– Realiseren wandelroute door verbinden bestaande en nieuw aan te leggen paden. 

 

Maatregelen Bentinckswelle 

– Aanleggen tweezijdig aangetakte nevengeulen. 

– Kwaliteitsverbetering plas-dras en door introductie IJsselpeil, 

– Behouden van geïsoleerde plassen door aanleg grondwal. 

– Realiseren wandelroute met nieuw aan te leggen paden. 

 

Maatregelen Vreugderijkerwaard 

– Kleinschalige maatregelen watergangen ter verbetering bestaand rietmoeras: aanbrengen van drie 

laagtes. Binnen laagtes worden alle struiken en bomen verwijderd.  

– Kleinschalig afplaggen ter verbetering kwaliteit bestaand stroomdalgrasland. 

– Pilot: Stimuleren zandafzetting t.b.v. stroomdalgrasland. 

 

Een uitgebreide beschrijving van de maatregelen en de ligging daarvan in de uiterwaarden is opgenomen 

in hoofdstuk 3.  
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2.6  Onderbouwing van locatie 

2.6.1  Locatie vergraving 

In de planstudie is de ligging en de wijze van vergraven van het zomerbed geoptimaliseerd, vanaf het 

ontwerp uit de PKB tot aan het in paragraaf 2.5 gepresenteerde ontwerp. In deze paragraaf wordt deze 

optimalisatie kort beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het MER deel A 

(Royal HaskoningDHV, 2013). 

 

Doordat de verlaging in het zomerbed wordt uitgevoerd, heeft de maatregel bij alle afvoeren, van extreem 

hoge tot lage afvoer, een verlagend effect op de rivierwaterstand. De daling van waterstanden tijdens lage 

en gemiddelde afvoeren kan ongewenste effecten hebben in de vorm van grondwaterstanddaling en een 

afname van overstromingsfrequentie in de uiterwaarden. De grondwaterstanddaling kan bovendien tot 

gevolg hebben dat er niet voldoende water meer beschikbaar is voor drinkwaterwinning. Met de 

optimalisatie worden deze effecten zoveel mogelijk beperkt.  

 

Om het waterstanddalende effect bij lage en gemiddelde afvoeren van de Zomerbedvergraving zoveel 

mogelijk te beperken (en het waterstanddalende effect bij hoge afvoer in stand te houden), wordt er 

gebruik gemaakt van de dempende werking van het IJsselmeer. De dempende werking wordt veroorzaakt 

doordat bij lage IJsselafvoeren de waterstand in de IJsseldelta vooral wordt bepaald door het 

IJsselmeerpeil, en nauwelijks afhangt van de (lage) afvoer op de IJssel. De locatie van de vergraving 

bepaalt daardoor het effect op de gemiddelde en lage waterstanden, waarbij het effect klein is bij de 

monding van de IJssel en toeneemt in de richting van Zwolle. 

 

Het eerste resultaat van deze optimalisatie is dat een steeds dieper wordende vergraving (getrapte 

vergraving) in de richting van de riviermonding tot een kleiner effect leidt op gemiddelde en lage 

waterstanden, dan een vergraving die overal even diep is. 

Een getrapte vergraving van een lange zomerbedvergraving leidde echter niet tot acceptabele effecten op 

de drinkwaterwinning ter plaatse van Zwolle. Daarom is besloten de doelstelling voor de 

zomerbedverlaging aan te passen (zie paragraaf 2.3). Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen blijven 

maken van het dempende effect van het IJsselmeer tijdens lage en gemiddelde afvoeren, is ervoor 

gekozen om de Zomerbedvergraving vanaf Zwolle in benedenstroomse richting in te korten. 

Het resultaat van deze optimalisatie is een getrapte vergraving over een lengte van 7,5 km in het 

benedenstroomse deel van de IJssel.  

 

2.6.2  Locatie uiterwaardmaatregelen 

In de planstudie zijn de best passende locaties voor de uiterwaardmaatregelen geselecteerd. In deze 

paragraaf wordt deze keuze kort beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het 

MER deel A (Royal HaskoningDHV, 2013). 

 

Voor het verwezenlijken van de tweede doelstelling van het project – bijdragen aan verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit - worden uiterwaardmaatregelen uitgevoerd tussen Kampen en Zwolle. Om tot het 

Inrichtingsplan voor de uiterwaarden te komen, is een proces voorafgegaan waarin de visie op ruimtelijke 

kwaliteit specifiek is gemaakt voor het project zomerbedverlaging.  

 

De visie is in lijn met de kernkwaliteiten van de gehele IJssel, die zijn benoemd en beschreven in de 

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit IJssel (Bosch Slabbers, 2008). Deze visie kent drie peilers: 

• Ruimte geven aan natuurlijke dynamiek, behoud en versterking van bijzondere natuurwaarden 
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• Vergroten toegankelijkheid 

• Passend bij de kernkwaliteiten landschap 

 

De uiterwaarden gelegen binnen het invloedsgebied van de vergraving zijn met elkaar vergeleken en 

beoordeeld met de volgende methode: 

1. Ruimte geven aan natuurlijke dynamiek: behoud en versterking van bijzondere natuurwaarden’ is het 

eerste uitgangspunt van de visie voor ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zijn natuurwaarden langs de 

Beneden-IJssel beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. De locatiekeuze voor 

uiterwaardmaatregelen is daarom gestart met een selectie van uiterwaarden waar, ecologisch gezien, 

de beste condities voor behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden aanwezig zijn. 

2. De geselecteerde uiterwaarden zijn vervolgens getoetst op ruimtelijke kwaliteit (vergroten 

toegankelijke en passend bij kernkwaliteiten Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit IJssel), haalbaarheid en 

synergie. 

 

 

2.7  Autonome ontwikkelingen  

Naast de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel zijn er ook andere projecten in het gebied. Voor een volledig 

overzicht van de projecten in de regio, en de wijze waarop deze in de effectstudies zijn meegenomen 

wordt verwezen naar het MER Deel A (Royal HaskoningDHV, 2013). 

 

Als autonome ontwikkelingen zijn onder meer de Ruimte voor de Rivier-projecten Dijkverlegging 

Westenholte, en Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler buitenwaarden meegenomen. 

In Zwolle wordt ook rivierverruiming gerealiseerd door de aanleg van een aantal geulen in de Scheller en 

Oldeneler Buitenwaarden, net ten zuidwesten van Zwolle. Een deel van het gebied wordt voor natuur 

ingericht.  

Verder worden in het gebied maatregelen voorbereid als uitwerking van de KaderRichtlijn Water en de 

Ecologische Hoofdstructuur. 
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Afbeelding 2-3 Situatiebeschrijving en projecten in de Beneden-IJssel 
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3 UITERWAARDMAATREGELEN 

Voor de geselecteerde uiterwaarden zijn, in overleg met huidige en toekomstige beheerders, 

inrichtingsplannen ontworpen. Bij het ontwerp is de visie ruimtelijke kwaliteit leidend geweest. Hieronder 

worden de inrichtingsplannen per uiterwaard kort toegelicht,  

Om te komen tot de inrichting is het volgende afweegkader gehanteerd: 

• In hoeverre draagt de inrichting bij aan de doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterstanddaling? 

• Is de inrichting juridisch haalbaar? Het gaat hier met name om de Natuurbeschermingswet en de Wet 

ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen). 

• Zijn er onderscheidende milieueffecten? 

• Wat is de verhouding tot de bestaande landbouw, de eigendom- en pachtsituatie en wat zijn de 

daarmee samenhangende kosten? 

 

Naast inrichting van de uiterwaarden is beheer nodig om te komen tot een duurzame ontwikkeling en 

instandhouding van de natuurwaarden. Hiervoor wordt een overeenkomst afgesloten, waarbij het hierna 

beschreven en in het beheer- en onderhoudsplan (Royal Haskoning, 2013) uitgewerkte beheer is 

vastgelegd. In algemene zin geldt dat het beheer gericht moet zijn op het streefbeeld van de vegetatie 

zoals weergegeven in de ontwerpen per uiterwaard. Dit betekent dat als een vegetatie over gaat in een 

andere vegetatie door natuurlijke successie, er door beheer ingegrepen moet worden om het streefbeeld 

van de vegetatie te herstellen. Indien de vegetatie niet meer past binnen het streefbeeld kan dit leiden tot 

problemen in de doorstroming (ruigte heeft meer weerstand dan grasland) en de te bereiken ecologische 

doelen (habitattypen en leefgebieden van soorten).  

 

3.1.1  Scherenwelle 

Scherenwelle heeft hoge natuurwaarden bestaande uit glanshaver- en kievitsbloemhooiland, (riet) moeras, 

plas-dras en zachthoutooibos. De uiterwaard is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en 

het grootste deel van de grond is in eigendom van Staatsbosbeheer (deels verpacht). De waard is naast 

deze verschillende natuurtypen ook in gebruik door agrariërs. De verbetering van ruimtelijke kwaliteit 

bestaat uit behoud en versterking van natuurwaarden, landschappelijk herstel van de hanken, vergroten 

van de toegankelijkheid, aanleg natuurvriendelijke oevers en vergroten openheid en contrast. 

Met deze maatregelen wordt tevens bijgedragen aan de doelstelling vanuit de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Nationaal Landschap IJsseldelta.  

 

Behoud en versterking van natuurwaarden 

De aanwezige natuurwaarden worden versterkt door deze in kwaliteit te verbeteren en waar mogelijk uit te 

breiden. Voor de inrichting zijn Natura 2000 instandhoudings- en uitbreidingsdoelstellingen (zowel Habitat- 

als Vogelrichtlijn) als richtinggevend aangehouden. 

De kievitsbloemen in de zomerpolder zijn van hoge waarde. Scherenwelle is de enige locatie langs de 

IJssel waar dit habitattype nog voorkomt. Deze waarde wordt versterkt door het bestaande 

kievitsbloemhooiland in kwaliteit te verbeteren en uit te breiden. Met een lokale kadeverlaging wordt de 

inundatiefrequentie gelijk gehouden aan de autonome situatie. Door aanpassing van het beheer worden 

de condities voor kievitsbloemen verbeterd, ook op gronden waar ze nu niet meer voorkomen.  

 

Buiten de zomerpolder staat de waterstand direct onder invloed van de IJssel. Hier bevindt zich 

(riet)moeras en zachthoutooibos. Het huidige (riet)-moeras is aan het verlanden, hierdoor neemt de 

natuurwaarde af. De zomerbedverlaging versterkt dit effect. Met het verlagen van de hoogste delen en het 
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verwijderen van de wilgenopstand, verbetert de kwaliteit aanzienlijk en wordt het leefgebied van het 

porseleinhoen uitgebreid. 

Daarnaast worden er twee robuuste kernen zachthoutooibos gecreëerd door een bestaande kern uit te 

breiden en een tweede kern te ontwikkelen. Hiervoor worden net als in het rietmoeras hogere delen van 

het maaiveld verlaagd. Naar verwachting ontwikkelen er langs de randen van het zachthoutooibos en het 

rietmoeras ook het vegetatietype ruigten en zomen. 

 

Herstellen van de hank 

In het gebied zijn twee nevengeulen die ooit in verbinding stonden met de IJssel. Deze geulen zijn 

grotendeels verland en staan niet meer in directe verbinding met de IJssel. De meest noordelijk gelegen 

hank wordt eenzijdig aangetakt op de IJssel en komt weer onder invloed van rivierdynamiek te staan. 

Deze hank wordt ook deels weer open gegraven, en opgeschoond en verbreed waardoor hun 

landschappelijke structuur beter beleefbaar wordt. 

 

Aanleggen natuurvriendelijke oevers 

Het natuurlijke karakter van Scherenwelle wordt extra versterkt met de aanleg van natuurvriendelijke 

oevers langs de hank, twee plassen en de ijsbaan van Wilsum. Flauwe taluds maken de oevers minder 

hard en creëren een geschikte gradiënt voor oever en moerasvegetatie. De ijsbaan vormt niet langer een 

contrast maar is een geïntegreerd onderdeel van de natuurwaard. 

 

Vergroten openheid en contrast 

De oeverzone van de IJssel is grotendeels begroeid met 

wilgen, struiken en ondergroei. Met uitzondering van het 

zachthoutooibos worden struiken en ondergroei verwijderd. Het 

zicht op de IJssel verbetert aanzienlijk vanaf de dijk en vanuit 

de uiterwaard. Het verwijderen van wilgen binnen het 

rietmoeras en de hank dragen extra bij aan de openheid. 

Daarnaast wordt het contrast tussen verschillende 

vegetatietypen sterker. 

 

Beheer 

Voor de ontwikkeling van het kievitsbloemhooiland wordt het beheer aangepast. Het beheertype wordt 

jaarlijks gemaaid waarbij nabeweiding is toegestaan. Er wordt geen bemesting toegepast, met 

uitzondering van ruige stalmest (max. 20 ton per ha per jaar) of bekalking. T.b.v. zaadverspreiding wordt 

maaisel opgebracht. Het beheer van het Zachthoutooibos zal bestaan uit niets doen.  

 

Het beheer van de overige natuurdoeltypen, natuurvriendelijke oevers en natuurlijk grasland, wordt 

aangepast naar een maaibeheer. Door het beheer aan te passen van nietsdoen naar regelmatig 

maaibeheer blijft het grasland vrij van struiken en ondergroei.  

De oevers van de hank, geul, ijsbaan en poel worden gelijk beheerd als het rietmoeras. Het beheer van 

het moeras bestaat uit het jaarlijks in het najaar gefaseerd maaien van ongeveer 75% van het areaal. Het 

beheer is erop gericht dat er het grootste deel van het jaar 20% open water is. Het riet mag buiten de 

stroombaan verruigen tot er maximaal 5% struweel/bos aanwezig is in het rietland (interventiewaarde). 

Binnen de stroombaan is er geen verruiging toegestaan en dient wilgenopslag jaarlijks te worden 

verwijderd. 

De eenzijdig aangetakte geul moet permanent watervoerend zijn. Als gevolg van vegetatieontwikkeling en 

sedimentatie zal de geul langzaam ondieper worden en dichtgroeien. Daarom dient de geul regelmatig 
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gebaggerd/geschoond te worden. De frequentie waarmee dit dient te gebeuren is moeilijk te voorspellen. 

 

Afbeelding 3-1 Inrichtingsplan Scherenwelle 
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3.1.2  Koppelerwaard 

Het bovenstroomse deel van de Koppelerwaard heeft een agrarische functie met reguliere bedrijfsvoering. 

Het benedenstroomse deel is in eigendom van Staatsbosbeheer en bestaat o.a. uit plas-drasnatuur en 

open water met rietranden.  

 

De ruimtelijke kwaliteitsmaatregel bestaat in deze uiterwaard uit het verbeteren van de plas-drascondities.  

 

Beheer 

In Koppelerwaard blijft het huidige vegetatiebeheer van beweiding gehandhaafd. Alleen het peilbeheer in 

de watergangen in de zomerpolder wordt gewijzigd. Om het natuurdoeltypen natuurlijk grasland – plas 

dras te kunnen realiseren is het peilbeheer er op gericht het water vast te houden na hoog water. Hiervoor 

worden de schotbalken in het voorjaar in de stuw geplaatst zodat het water vastgehouden wordt. Indien dit 

niet voldoende is om het voor plas-dras geschikte waterpeil te handhaven, zal de roosmolen ingezet 

worden om het waterpeil te verhogen.  

 

 

Afbeelding 3-2 inrichtingsplan Koppelerwaard 
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3.1.3  Zalkerbosch 

Uiterwaard Zalkerbosch heeft hoge cultuurhistorische- en landschappelijke waarden. De ligging in een 

dynamische bocht van de IJssel heeft geresulteerd in een bijzonder patroon van hoge oeverwallen en 

laagtes, een zogenaamde kronkelwaard. Op de buitenste oeverwallen vindt nog steeds aanzanding plaats. 

Midden in de uiterwaard ligt het door de omgeving gewaardeerde Zalkerbosch, bestaande uit 

hardhoutooibos. Daarbuiten is de waard in agrarisch gebruik.  

 

De verbetering van ruimtelijke kwaliteit bestaat uit het ontwikkelen van natuurwaarden, versterken van 

landschappelijke en cultuurhistorische patronen, versterken van het natuurlijk reliëf en het vergroten van 

de toegankelijkheid. 

Met deze maatregelen wordt tevens invulling gegeven aan de doelstellingen vanuit de Ecologische 

Hoofdstructuur en de gemeente Kampen. 

 

1. Ontwikkelen robuuste ecologische kern  

De ‘kop van Zalkerbosch’ heeft door het reliëf en de aanwezige rivierdynamiek hoge ecologische potentie 

voor verschillende typen riviergebonden natuur. Ter hoogte van de kronkelwaard en langs de oevers wordt 

een aaneengesloten natuurgebied ontwikkeld dat samen met de natuur in de Vreugderijkerwaard als 

robuuste ecologische kern gaat fungeren. De robuuste kern bestaat uit stroomdalgrasland, hardhoutooibos 

en plas-drasnatuur. 

 

Op de hogere oeverwallen wordt stroomdalgrasland ontwikkeld, op de lagere oeverwallen ontstaat droog 

grasland. Voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland zijn arme kalkrijke bodems nodig. De voedselrijke 

bouwvoor wordt reliëfvolgend circa 30 cm verwijderd en het bestaande landbouwkundig gebruik wordt 

aangepast naar extensief beheer. Verder zal de zandafzetting door de IJssel in stand blijven met een Pilot 

zandafzetting
1
.  

 

Het hardhoutooibos is van hoge ecologische waarde en wordt daarom robuuster gemaakt door het te 

verbreden. De graslaag in de bodem wordt hiervoor afgeplagd en omgeploegd. Aan de noordkant ontstaat 

er op de overgang van hoge oeverwal naar lage kleigrond een waardevolle gradiënt van 

boszoomvegetatie. 

 

Aan de noordkant van de uiterwaard liggen de laagste gronden die van oorsprong nat en drassig waren. 

Deze situatie wordt hersteld door bestaande sloten te verwijderen en het maaiveld enkele decimeters te 

verlagen. Door dit reliëfvolgend te doen ontstaat er gevarieerde plas-drascondities die zeer geschikt zijn 

als leefgebied voor weidevogels en steltlopers. 

 

2. Versterken landschappelijke en cultuurhistorische structuren 

De huidige patronen in de uiterwaard hebben een sterke relatie met de ondergrond en het (historisch) 

landgebruik. Het bos staat op de hoogste oeverwallen en heeft al meer dan 100 jaar deze kenmerkende 

vorm. Met de uitbreiding van het hardhoutooibos is dit patroon daarom als uitgangspunt gebruikt en 

tevens extra versterkt. Het uitzicht van bewoners op de rivier en graslanden is daarbij gerespecteerd. 

                                                        

1
 In de Pilot Stimulering Zandafzetting zal de zandafzetting gevolgd worden in de tijd. Zo wordt gecontroleerd of het 

proces werkt zoals verwacht wordt. Het habitattype stroomdalgrasland heeft baat bij regelmatige afzetting van zand. Op 

twee plekken langs de rivier worden diepe plekken in kribvakken langs het zomerbed gevuld met zand, afkomstig van 

de vergraving. De rivier legt dit zand op de hoge oeverwallen neer. Zo stimuleert de rivier de natuurlijke dynamiek. De 

zandafzetting wordt gevoed met ca 200 m
3
 zand uit het onderhoud van de vergraving. 
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Ten zuiden van het hardhoutooibos ligt een weide met hoge cultuurhistorische waarden. De waarde 

wordt hersteld door er een akker van te maken en deze in te zaaien met graan. 

 

3. Versterken natuurlijk reliëf 

Met de ontwikkeling van de robuuste ecologische kern is behoud en versterking van het huidige reliëf 

het uitgangspunt. In de huidige situatie bestaat de vegetatie op zowel lage als hoge gronden uit 

grasland. Met het drassiger maken van de laagste gronden en het schraler maken van de hoge 

oeverwallen, worden de verschillen extra benadrukt.  

 

4.   Vergroten toegankelijkheid 

De toegankelijkheid van de uiterwaard wordt vergroot door bestaande wandelpaden te verbinden en 

verder uit te breiden. Het tracé van het laarzenpad is gevarieerd en loopt, door het bos, langs het 

plas-drasgebied en langs de IJsseloever in het westelijk deel van de uiterwaard. De route is onderdeel 

van een rondgaande wandelstructuur om Zalk.  

 

Beheer 

Voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland wordt het agrarisch beheer omgezet naar een maaibeheer 

(één a twee keer per jaar maaien) in combinatie met nabeweiding. Bemesting is niet toegestaan.  

 

Het beheer van het hardhoutooibos bestaat uit niets doen. Het natuurdoeltype zal zich na het creëren van 

de juiste uitgangscondities (zode openen/omploegen en uitrasteren) vanzelf ontwikkelen.  

 

Plasdras 

– gemiddeld waterpeil van 20-30 cm onder maaiveld in het voorjaar één a twee keer per jaar maaien 

waarbij het maaisel wordt afgevoerd en nabeweiding; 

– Het maai- en graasbeheer (uitgestelde maaidatum en nabeweiding) wordt zodanig gevoerd dat zo 

min mogelijk kuikens slachtoffer worden van beheeringrepen. 

– Voor steltlopers zijn met name natte condities in het voorjaar van belang. Dat betekent dat het 

grondwaterpeil in de zomer verder mag wegzakken waardoor dit kan samengaan met (aangepast) 

agrarisch medegebruik.  
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Afbeelding 3-3 Inrichtingsplan Zalkerbosch 
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3.1.4  Bentinckswelle 

De uiterwaard Bentinckswelle bestaat voor het grootste deel uit natuur in eigendom van Staatsbosbeheer. 

De natuurwaarden zijn geïsoleerde plassen, (riet) moeras, zachthoutooibos en plas-dras. Daarnaast heeft 

de polder ook een agrarische functie (melkvee). De agrarische gronden zijn deels in particulier eigendom 

en deels gepacht.  

De maatregelen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit bestaan uit behoud en versterking van 

natuurwaarden en het vergroten van de toegankelijkheid  

 

Behoud en versterking van natuurwaarden 

Het plas-drasgebied wordt in kwaliteit verbeterd door een aanpassing in het watersysteem en het verlagen 

van de kade, waardoor de het gebied net zo vaak overstroomt als nu. Het gebied wordt beter geschikt als 

leefgebied voor weidevogels en steltlopers. De aanpassing van het watersysteem heeft ook een positief 

effect op zachthoutooibos en (riet)moeras. 

 

Vergroten toegankelijkheid 

De toegankelijkheid van de uiterwaard wordt vergroot door 

de aanleg van een laarzenpad.  

Het tracé sluit aan op een binnendijks te realiseren 

wandelpad en ligt in het noorden onderlangs de bandijk. Het 

pad is onderdeel van de rondgaande wandelroute rond 

Zalk.  

 

Realisatie tweezijdig aangetakte geul die bijdraagt aan de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water 

De geul volgt in het zuidelijk deel het tracé van de bestaande watergang in het gebied. De bestaande 

sloten blijven aangetakt aan de geul. De geul stroomt vervolgens via plassen langs de dijk richting het 

noorden. Ten noorden van alle plassen stroomt de geul de IJssel in. Op de plekken tussen de permanente 

plassen moet de geul aangelegd worden. Het karakter van deze stagnante plassen langs de dijk verandert 

in een meestromende geul met een beperkte stroomsnelheid. Uit oude kaarten (1851) blijkt dat met het 

voorgestelde tracé van de nieuwe geul een oorspronkelijke nevengeul gevolgd wordt.  

De inlaat van de nieuwe geul bevindt zich aan de zuidzijde op de plaats waar nu het gemaal staat 

waarmee water uit Bentinckswelle wordt uitgeslagen. Dit gemaal verliest zijn functie en moet worden 

verwijderd. De uitstroom bevindt zich aan de noordzijde. Bij de uitstroom van de geul kruist de geul de 

zomerkade. Met de aanleg van de nieuwe geul wordt de zomerkade doorgegraven en komt het gebied 

aan weerszijden van de geul onder invloed van de dynamiek van de IJssel te staan. Om te voorkomen dat 

de plassen (die niet door de geul worden verbonden) met het habitattype Meren met krabbenscheer en 

fonteinkruiden te vaak overstromen, wordt het maaiveld op enkele plaatsen verhoogd met wisselend 0,2 m 

tot 0,3 m, tot een hoogte van NAP+1,0 m. 

 

Beheer 

Het riet mag verruigen tot er maximaal 5% struweel/bos aanwezig is in het rietland. Op dat moment moet 

het riet door beheer terug gezet worden in riet zoals weergegeven in het streefbeeld. Deze toegestane 

verruiging van 5% geldt alleen buiten de stroombaan. Binnen de stroombaan is er geen verruiging 

toegestaan. 

Als gevolg van vegetatieontwikkeling en sedimentatie zal de geul langzaam ondieper worden en 

dichtgroeien. Om aan de eisen van de KRW te blijven voldoen dient de geul daarom regelmatig 

gebaggerd/geschoond te worden tot het ontwerpprofiel. De frequentie waarmee dit dient te gebeuren is 

moeilijk te voorspellen.  
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Voor het plas-drasgebied geldt hetzelfde beheer als bij Zalkerbosch.  
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Afbeelding 3-4 Inrichtingsplan Bentinckswelle 
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3.1.5  Vreugderijkerwaard 

De Vreugderijkerwaard heeft hoge natuur- en landschappelijke waarden. De waard is vrijwel geheel in 

eigendom en beheer van Natuurmonumenten en bevat bijzondere stroomdalflora op de metershoge 

zandduinen langs de rivier. Naast stroomdalgrasland komt ook (riet)moeras en glanshaverhooiland en 

plas-dras voor. Parallel aan de rivier is een nevengeul gegraven die van grote waarde is voor waterplanten, 

vissen en vogels. Met het Ruimte voor de Rivier-project dijkverlegging Westenholte wordt de uiterwaard 

vergroot en wordt tevens het bovenstroomse gedeelte anders ingericht. Deze ontwikkeling is autonoom. 

 

De uiterwaardmaatregelen richten zich, in overleg met Natuurmonumenten, op het behoud en verbetering 

van de huidige natuurwaarden. Binnen het bestaande (riet)moeras worden enkele kleine ingrepen aan 

watergangen gedaan zoals het verflauwen van oevers. Hiermee ontstaat er een optimaal broedgebied 

voor het porseleinhoen bij verschillende waterstanden. In het bestaande stroomdalgrasland worden kleine 

open zandplekken gecreëerd, waar pioniersoorten van stroomdalgrasland zich kunnen ontwikkelen. Met 

de pilot Zandafzetting wordt de aanzanding op dit type grasland gestimuleerd. Deze aanzanding is goed 

voor de kwaliteit van het stroomdalgrasland.  

 

Beheer 

Omdat er geen grote inrichtingsmaatregelen plaats vinden blijft het huidig beheer van de 

stroomdalgraslanden en het rietmoeras uiterwaard gehandhaafd. Het beheer van het rietmoeras wordt zo 

uitgevoerd dat bloemrijke delen, watervegetatie en broedkolonie van de stern worden ontzien.  
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Afbeelding 3-5 Inrichtingsplan Vreugderijkerwaard 
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4 JURIDISCH KADER 

4.1 Natuurbeschermingswet 19982 

In 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. De Natuurbeschermingswet 

1998 regelt de bescherming van waardevolle natuurgebieden en leefgebieden van soorten, waaronder 

Natura 2000-gebieden. Om schade aan een Natura 2000-gebied te voorkomen, bepaalt Artikel 19d, (1e 

lid) dat het verboden is om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften 

of beperkingen (...) projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet 

op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de aangewezen natuurlijke habitats en de habitats van 

soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen 

hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn 

in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied 

kunnen aantasten.  

 

Om te beoordelen of een project (eventueel onder voorwaarden) kan worden toegelaten, moeten de 

effecten op de instandhoudingsdoelstellingen in beeld worden gebracht. Een eerste oriënterend onderzoek 

wordt een voortoets genoemd. Wanneer op basis van een voortoets significante verstorende gevolgen 

voor het Natura 2000-gebied niet kunnen worden uitgesloten, is het verplicht om een Passende 

Beoordeling uit te voeren. Hierin worden nauwgezet en meer gedetailleerd de gevolgen van de 

voorgenomen activiteit inzichtelijk gemaakt. De Passende Beoordeling kan de onderbouwing zijn bij een 

vergunningsaanvraag. Een vergunning voor het project kan dan slechts worden verleend indien het 

bevoegd gezag zich op grond van de Passende Beoordeling heeft verzekerd dat de natuurlijke kenmerken 

van het gebied niet zullen worden aangetast (artikel 19g, eerste lid). In afwijking van deze regel kan het 

bevoegd gezag, wanneer de aantasting van het Natura 2000-gebied op basis van de Passende 

Beoordeling niet kan worden uitgesloten, een vergunning verlenen na een toets aan de zogenaamde 

ADC-criteria.  

 

Een vergunning kan in dat geval alleen worden verleend als Alternatieve oplossingen voor het project 

ontbreken en er sprake is van een Dwingende redenen van groot openbaar belang met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard (art 19g, tweede lid). Als aan beide voorwaarden wordt voldaan, 

wordt aan de vergunning in ieder geval het voorschrift inhoudende de verplichting Compenserende 

maatregelen te treffen (art 19h, eerste lid). 

 

In deze Passende Beoordeling zijn ook de effecten van andere plannen en projecten in combinatie met de 

effecten van de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel in beschouwing genomen. Deze verplichting vindt zijn 

oorsprong in de Habitatrichtlijn. Art 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn stelt dat bij de Passende Beoordeling 

rekening moet worden gehouden met cumulatie van effecten van andere plannen en projecten. Dit is een 

uitwerking van het voorzorgsbeginsel. Volgens box 7 in de algemene handreiking Natuurbeschermingswet 

1998, hoeft er in principe alleen rekening te worden gehouden met de soorten, hun leefgebied en 

habitattypen waarop het plan zeker of mogelijk negatieve effecten heeft.  

 

Beschermde Natuurmonumenten zijn natuurgebieden die in het verleden zijn aangewezen vanwege de 

bijzondere natuurwaarden, landschappelijke schoonheid, rust en wetenschappelijke waarde. De 

bescherming ervan is geregeld in artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998. Hierin staat dat 

                                                        
2
 bron: website min EL&I/EZ 
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activiteiten of handelingen die deze wezenlijke kenmerken significant aantasten niet zonder vergunning 

zijn toegestaan.  

In de toetsing van plannen en projecten moeten de wezenlijke kenmerken van Beschermde 

Natuurmonumenten in samenhang worden bezien met de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 

2000-gebieden. Voor zover de Beschermde Natuurmonumenten overlappen met Natura 2000-gebieden, 

komt hun aanwijzing ter vervallen op het moment dat Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Wel blijft 

het bij projecten noodzakelijk om aan de zogenaamde ‘oude doelen’ te toetsen. Maar dan alleen voor 

zover zijn niet overlappen met de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000. 

 

De Eerste Kamer heeft op 16 maart 2010 de Crisis- en herstelwet aangenomen. Deze wet heeft onder 

meer wijzigingen van de Natuurbeschermingswet 1998 tot gevolg, waardoor nu een verlicht 

beschermingsregime voor de ‘oude doelen’ Natura 2000 geldt. De oude doelen vloeien voort uit de 

voormalige aanwijzing van (delen van) Natura 2000-gebieden als Beschermd Natuurmonument en hebben 

betrekking op de bescherming van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis. Tot 

dusverre gold voor die oude doelen het zwaardere beschermingsregime van de Habitatrichtlijn, terwijl die 

richtlijn daartoe niet verplicht. Voor beide soorten doelstellingen komen nu aparte beschermingsregimes te 

gelden. 

 

Voor Natura 2000-doelen blijft het huidige regime van artikel 19a e.v. Natuurbeschermingswet 1998 van 

toepassing (ter uitvoering van de Habitatrichtlijn). Voor de oude doelen komt het lichtere regime voor 

Beschermde Natuurmonumenten te gelden (artikel 19ia, in samenhang met artikel 16 

Natuurbeschermingswet 1998): 

– voor de handelingen geldt een vergunningplicht met een gelijkwaardige afweging van alle 

belangen; dus ingeval er sprake is van mogelijk significante effecten voor de oude doelen, is er 

geen Passende Beoordeling van significante gevolgen, geen voorzorgtoets, en geen ADC-toets 

vereist; 

– onder de vergunningplicht vallen de schadelijke handelingen die in het gebied zelf plaatshebben, 

en niet de handelingen buiten het gebied (externe werking) tenzij dat in het aanwijzingsbesluit van 

het Natura 2000-gebied uitdrukkelijk is geregeld (artikel 16, vierde lid, Natuurbeschermingswet 

1998); 

– er is een keuzemogelijkheid in plaats van een verplichting om de oude doelen in een beheerplan uit 

te werken. 

Als voor een activiteit op grond van beide regimes een vergunning is vereist, is maar één 

vergunningaanvraag nodig bij hetzelfde bevoegd gezag (artikel 19ia, tweede lid, Natuurbeschermingswet 

1998). 

 

4.2  Bevoegd gezag 

Uit de Natuurbeschermingswet 1998 volgt dat Gedeputeerde Staten van de provincie waar het Natura 

2000-gebied is gelegen waar effecten optreden in principe bevoegd zijn om de 

Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen. Hierop bestaat een uitzondering voor de activiteiten die in 

het ‘Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998’ zijn genoemd. Voor die activiteiten is de Minister 

van Economische Zaken bevoegd om de Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen. Het gaat onder 

andere om het ‘treffen van maatregelen en voorzieningen die nodig zijn met het oog op de ontwikkeling, 

werking en bescherming van de hoofdwateren in de zin van het Waterbesluit’ (art. 2, sub e van het Besluit) 

en om ‘activiteiten ten aanzien van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen als bedoeld in 

artikel 1 van de Tracéwet (…)’ (art. 2, sub p van het Besluit). Dit betekent dat de Minister bevoegd is voor 

de Natuurbeschermingswetvergunning voor de zomerbedverlaging in de Beneden-IJssel (een hoofdwater 

en hoofdvaarweg) en de bijbehorende uiterwaardmaatregelen, die zowel de negatieve natuureffecten van 
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de zomerbedverlaging mitigeren als bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Dus zowel de vergraving van het 

zomerbed als de uiterwaardmaatregelen vallen onder de bevoegdheid van EZ.  

Uitzondering hierop vormen de maatregelen die geen directe relatie hebben met de zomerbedverdieping: 

aanleg van de eenzijdig aangetakte nevengeul in Scherenwelle en aanleg van een laarzenpad in 

Zalkerbosch en Bentinckswelle. Voor deze maatregelen zijn Gedeputeerde Staten van de provincie 

Overijssel bevoegd gezag.  

 

 

4.3 Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel 

Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel heeft een oppervlakte van meer dan 9200 hectare en beslaat 

praktisch alle uiterwaarden tussen de IJsselkop (bij Westervoort) tot de monding in het Ketelmeer (via 

Kattendiep/Keteldiep). De vaargeul maakt geen onderdeel uit van het gebied. Het overgrote deel is 

aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Een aantal delen maken onderdeel uit van het Habitatrichtlijngebied 

‘Uiterwaarden IJssel’, waaronder de IJsselmonding benedenstrooms van Kampen, Scherenwelle, 

Aerseltweerde, Zalkerbosch, Vreugderijkerwaard, Vorchterwaarden, Weelsummerwaarden en Duursche 

Waarden Fortmond. Dit gebied is in ontwerp door de minister van LNV (nu EZ) op 10 september 2008 

gepubliceerd. Het ontwerp aanwijzingsbesluit heeft van 11 september tot en met 22 oktober 2008 ter 

inzage gelegen. Het gebied is nog niet definitief aangewezen. 

 

4.3.1 Instandhoudingsdoelstellingen 

In het ontwerp-aanwijzingsbesluit zijn voor de Uiterwaarden IJssel instandhoudingsdoelstellingen 

opgenomen voor habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten en (broed)vogels die verschillende aspecten van een 

natuurlijk rivierenlandschap vertegenwoordigen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de 

instandhoudingsdoelstellingen.  

De belangrijkste waarden van het gebied zijn een aantal vrijwel onvergraven en reliëfrijke uiterwaarden 

zoals Cortenoever, Rammelwaard, Ravenswaard en Scherenwelle, die een kleinschalig oud 

cultuurlandschap vormen met daarin stroomdalgraslanden, kievitsbloemhooilanden en 

glanshaverhooilanden. Andere reliëfrijke delen en gebieden die aansluiten op de zandgronden zijn van 

belang vanwege hardhoutooibos. De IJsselmonding is van belang voor rivierfonteinkruid. De uiterwaarden 

IJssel is een belangrijk broedgebied voor soorten van natte, ruige graslanden (porseleinhoen, 

kwartelkoning) en drijvende waterplantenvegetaties (zwarte stern). En is daarnaast van enig belang voor 

soorten van bosrijke watergebieden met voldoende vis (aalscholver, ijsvogel). Ook is het gebied belangrijk 

als rust- en foerageergebied voor aalscholver, kleine zwaan, wilde zwaan, kolgans, smient, slobeend, 

tafeleend, nonnetje, grote zaagbek, meerkoet, kievit, grutto en reuzenstern en van belang voor fuut, kleine 

zilverreiger, lepelaar, grauwe gans, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, kuifeend, visarend, 

slechtvalk, scholekster en tureluur. Voor de wilde zwaan, kolgans, kievit en de grutto is het één van de 

belangrijkste gebieden in Nederland 

 

4.3.2 Complementaire doelstellingen 

In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel zijn in het ontwerp-aanwijzingsbesluit complementaire 

doelstellingen opgenomen voor een aantal habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten, waardoor deze doelen 

zowel voor Vogelrichtlijngebied als voor Habitatrichtlijngebied gelden. Het Habitatrichtlijngebied overlapt 

vrijwel overal met het Vogelrichtlijngebied Uiterwaarden IJssel. Echter een groot deel van 

Vogelrichtlijngebied is geen Habitatrichtlijngebied. 
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Bij de definitieve aanwijzing zullen de complementaire doelstellingen komen te vervallen. Staatssecretaris 

Bleker van EL&I (nu EZ) heeft dit in een brief van 19-06-2012 aangekondigd, en inmiddels zijn 

wijzigingsbesluiten genomen waarmee complementaire doelen zijn komen te vervallen voor Natura 2000-

gebieden die al definitief waren aangewezen.  

Bij het bepalen van de effecten is echter uitgegaan van de huidige wetgeving en is niet vooruitgelopen op 

het definitieve aanwijzingsbesluit (schrappen van complementaire doelen). Bij de keuze voor de locaties 

voor mitigerende maatregelen is wel rekening gehouden met het schrappen van complementaire doelen. 

Nieuw te ontwikkelen habitattypen zijn alleen binnen Habitatrichtlijngebied voorzien, zodat de bescherming 

niet vervalt bij definitieve aanwijzing.  

 

Als de complementaire doelstellingen bij de definitieve aanwijzing komen te vervallen, heeft dit alleen 

gevolgen voor de effectbeoordeling van het habitattype zachthoutooibos. Overige habitattypen komen 

binnen het studiegebied slechts in Habitatrichtlijngebied voor óf ondervinden geen effect, óf hebben geen 

complementaire doelstelling.  

Als er geen doelstelling meer zou gelden voor het gebied dat alleen Vogelrichtlijngebied is, blijft slechts 

circa de helft van het effect op zachthoutooibos over. Daarnaast vervalt de uitbreidingsdoelstelling, die 

alleen geldt voor het complementaire doel van zachthoutooibos.  

 

4.3.3 Beheerplan Rijntakken 

Voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel wordt een Natura 2000-beheerplan opgesteld. Vanwege 

de samenhang van de Natura 2000-gebieden in het rivierengebied, heeft de provincie Gelderland gekozen 

om een integraal beheerplan op te stellen voor de Natura 2000-gebieden van de Rijntakken. Hier maakt 

ook het gebied uiterwaarden IJssel deel van uit. Het beheerplan beschrijft onder andere het huidige 

voorkomen en kwaliteit van soorten en habitats en geeft aan welke maatregelen genomen moeten worden 

op de instandhoudingsdoelstellingen te behalen. Een belangrijk onderdeel is het identificeren van kansrijke 

plekken voor uitbreiding van de omvang of verbetering van de kwaliteit. In het beheerplan worden deze 

maatregelen in ruimte en tijd uitgewerkt. Het beheerplan is ontwikkeling, maar nog niet gereed (dd. eind 

2012). 
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Afbeelding 4-1 Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel en traject vergraving zomerbed 
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4.4  Natura 2000-gebied Ketelmeer&Vossemeer 

Het Natura 2000-gebied Ketelmeer&Vossemeer heeft een oppervlakte van 3.847 hectare Het gebied is 

aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Het gebied Ketelmeer en Vossemeer bestaat uit een uitgestrekt 

zoetwatermeer, zand- en modderbanken en moerasvegetatie. Het Ketelmeer heeft een gemiddelde diepte 

van -2.9 meter NAP. Het is daarmee relatief diep en heeft alleen in het oostelijk deel omvangrijke 

ondiepten met waterplanten. In het oosten van het gebied is sprake van grote peildynamiek als gevolg van 

op- en afwaaiing. Daardoor kon de oorspronkelijke land-waterovergang met uitgestrekte zones waterriet 

gedeeltelijk in stand blijven. Het Vossemeer vormt een verbinding tussen het Ketelmeer en de 

Veluwerandmeren, en ontvangt het meeste water via de Roggebotsluis uit het Drontermeer. Het 

Vossemeer is veel zandiger dan het Ketelmeer en is buiten de vaargeul grotendeels minder dan een meter 

diep.  

Het gebied is definitief aangewezen, en de staatssecretaris van EL&I (nu EZ) heeft voor 

Ketelmeer&Vossemeer op 30 september 2011 een wijzigingsbesluit gepubliceerd betreffende een 

wijziging van de begrenzing aan de westzijde.  

 

 

Afbeelding 4-2 Natura 2000-gebied Ketelmeer&Vossemeer 

 

4.4.1 Instandhoudingsdoelstellingen 

Het gebied bezit kenmerken van zowel meren als rivieren. De grootste ecologische diversiteit ligt in het 

Vossemeer en het naar verhouding beschutte en ondiepe oostelijke deel van het Ketelmeer. Het gebied is 

van belang voor moerasbroedvogels en voor vis- en mosseletende watervogels. In bijlage 1 is een 

overzicht opgenomen van de instandhoudingsdoelstellingen.  

 

4.4.2 Beheerplan IJsselmeergebied  

Het ministerie van LNV (nu EZ) heeft voor zes Natura 2000-gebieden in de wateren van het 

IJsselmeergebied natuurdoelen vastgesteld.  
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Alle maatregelen die nodig zijn om de natuurdoelen te halen, komen samen in één beheerplan. Hier maakt 

ook het gebied Ketelmeer&Vossemeer deel van uit. Het beheerplan beschrijft onder andere het huidige 

voorkomen en kwaliteit van soorten en habitats en geeft aan welke maatregelen genomen moeten worden 

op de instandhoudingsdoelstellingen te behalen. Het beheerplan is ontwikkeling, maar nog niet gereed.
3
 

 

 

4.5  Beschermd Natuurmonument IJsseluiterwaarden 

In het studiegebied bevindt zich het Beschermde Natuurmonument IJsseluiterwaarden, dat samenvalt met 

de begrenzing van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel (afbeelding 4-3). 

 

Overige Beschermde Natuurmonumenten in de omgeving zijn Vossemeer en Zwarte meer en 

kievitsbloemterreinen Zwarte water (afbeelding 4-3), deze liggen buiten de invloedssfeer van de 

zomerbedverlaging en worden daarom verder niet behandeld. 

 

Binnen het effectgebied van de zomerbedverlaging bestaat het Beschermde Natuurmonument 

IJsseluiterwaarden uit percelen in de uiterwaarden Scherenwelle, Zalkerbosch, Koppelerwaard en 

Bentinckswelle. Het voormalige Staatsnatuurmonument IJsseluiterwaarden is aangewezen op 8 augustus 

1995 (N-95-6038). Het doel van de aanwijzing is het bevorderen van het behoud en herstel van de 

natuurwetenschappelijke betekenis en het natuurschoon. Met name de grote botanische betekenis door 

het voorkomen van meerdere, specifiek aan het rivierengebied gebonden plantengemeenschappen is van 

belang. Er komt een aantal op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde plantensoorten 

voor. De ornithologische betekenis blijkt uit de grote diversiteit aan broedvogels. Het is een 

weidevogelgebied van nationale betekenis. 

Het beheer van het voormalige Natuurmonument richt zich op de instandhouding en ontwikkelen van de 

voor het gebied kenmerkende milieuomstandigheden, landschappelijk verschijningsvorm en diversiteit aan 

levensgemeenschappen. Het beheer voorziet in handhaving van de kenmerkende abiotische 

omstandigheden namelijk de geomorfologische structuur, de opbouw van het bodemprofiel, de 

waterhuishouding, de periodieke inundaties en van de huidige perceelsvormen.
4
 Voor een volledig 

overzicht verwijzen we naar het aanwijsbesluit dat op de website van EZ is te raadplegen. 

 

                                                        
3
 www.natura2000ijsselmeergebied.nl 

4
 aanwijzingsbesluit 
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Afbeelding 4-3 Ligging Beschermde Natuurmonumenten (oranje gebieden) 

 

Een groot deel van de wezenlijke kenmerken van dit Beschermde Natuurmonument wordt afdoende 

gedekt door de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Deze hoeven niet apart getoetst te worden. 

Een aantal kenmerken vindt nog onvoldoende verankering in de Natura 2000 instandhoudingsdoelstelling 

en zal daarom apart worden beschouwd in paragraaf 8.6: 

– een aantal voor het rivierengebied kenmerkende planten, broed en niet broedvogels en overige 

diersoorten. Voor een deel betreft het soorten die ook via de Flora- en faunawet bescherming 

genieten. 

– Landschappelijke kwaliteit en abiotische kenmerken: Afwisselend landschap met droge reliëfrijke 

graslanden en natte graslanden, diepe zandplassen en kolken, met moerasbos dichtgroeiende 

kleiputten en oude rivierlopen. Aan de langszijde worden de uiterwaarden begeleid door een vaak 

slingerende rivierdijk aan de andere zijde door de IJssel. Overstromingen zorgen voor een extra 

afwisseling. 
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5  AANWEZIGE NATUURWAARDEN 

5.1 Studiegebied  

Het studiegebied omvat dat deel van het stroomgebied van de IJssel waar zich als gevolg van de 

vergraving van het zomerbed en uiterwaardmaatregelen effecten op natuurwaarden kunnen voordoen. Het 

betreft het gebied tussen de Herxer waarden en de IJsselmonding in het Ketelmeer en beslaat de Natura 

2000-gebieden Uiterwaarden IJssel en het Ketelmeer&Vossemeer. De zomerbedvergraving brengt over 

het traject Kampen - Herxer waarden een verminderde overstromingsdynamiek met mogelijke gevolgen 

voor overstromingsafhankelijke natuur met zich mee. De werkzaamheden die verband houden met het 

benodigde beheer en onderhoud om het zomerbed op diepte te houden, kunnen leiden tot verstoring en 

effecten op de waterkwaliteit tot aan het Ketelmeer. Alle overige relevante effecten in relatie tot natuur 

doen zich voor binnen het traject Kampen – Herxer waarden. 

 

 

Afbeelding 5-1 Studiegebied 

 

De Veluwe behoort niet tot het studiegebied omdat gebleken is dat de Zomerbedvergraving niet leidt tot 

veranderingen in het (grond)watersysteem van de Veluwe (zie 7.1.5). Ook het IJsselmeer, waar mogelijk 

uit het zomerbed vergraven grond naar toe wordt vervoerd, wordt niet verder beschouwd. De varende 

baggerschepen zullen niet leiden tot extra verstoring van vogels en vissen in het IJsselmeer omdat het 

aantal scheepvaartbewegingen ten opzichte van de huidige situatie nauwelijks toeneemt. Een iets hogere 

dichtheid aan schepen, verandert bovendien niet het verstoringsbeeld. Ook in de huidige situatie is de tijd 
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tussen opeenvolgende schepen zo kort dat als er verstoringsgevoelige soorten zijn, die in hun gedrag 

worden gestoord (opvliegen of onrust/ communicatie probleem (balts)). Hoogstwaarschijnlijk worden 

soorten niet verstoord door passerende schepen, of komen ze in het geheel niet voor dicht bij de vaargeul. 

 

 

Afbeelding 5-2 Natura 2000-gebieden
5
 

 

 

5.2  Systeembeschrijving Uiterwaarden IJssel  

De natuurwaarden in de IJssel en de IJsseluiterwaarden worden ingegeven door de rivierdynamiek. In een 

natuurlijke situatie vormt de IJssel een grillig stelsel van geulen, nevengeulen, oeverwallen en kleiige 

laagtes die op een ondergrond van zand voortdurend van plaats wisselen. Ze kronkelen en vertonen een 

patroon van ‘meandering'. Door de grote variatie in reliëf, de invloed van de rivier en invloed van 

grondwaterstromen vanuit het Veluwemassief ontstaat er in de IJsseluiterwaarden een grote 

verscheidenheid aan milieuomstandigheden en daardoor ook aan biotopen. Zie ook afbeelding 5-3 met 

een schematische weergave van de situatie rond 1600. De sturende processen in de biotopen worden 

hieronder per hoofdbiotoop, van rivier tot rivierdalranden, kort beschreven
6
. 

 

                                                        
5
www.synbiosys.alterra.nl 
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Afbeelding 5-3 Schematische doorsnede door een rivierdal, met een onderscheid tussen jonge 

delen met veel dynamiek - vooral erosie en sedimentatie - en oudere delen met meer stabiliteit
7
 

 

In het stromende water van de hoofdgeul is de afwisseling aan biotopen groot. Het water kan over korte 

afstanden diep of ondiep zijn, snel of langzaam stromen, de bodem kan zandig of kleiig/slibbig zijn en er 

kan wel of geen vegetatie groeien. Dood hout en velden met waterplanten vormen een biotoop voor 

bijvoorbeeld ongewervelde dieren en zijn kraamkamers voor vis. Stroomafwaarts neemt de stroomsnelheid 

af, komt de rivierdynamiek minder tot uiting en komt het waterpeil onder invloed van het 

IJsselmeer/Ketelmeer te staan. De beperkte dynamiek in het meest benedenstroomse deel van de IJssel 

hangt met name samen met de opwaaiingsdynamiek in het IJsselmeersysteem. Doordat het systeem 

minder dynamisch is, zijn de omstandigheden voor waterplanten en rietmoerassen hier gunstig. 

 

Op een aantal plekken zijn nevengeulen aangelegd of onderdeel van het nog uit te voeren pakket rivier 

verruimende maatregelen. De nevengeulen verschillen van karakter; van permanent tot slechts sporadisch 

‘meestromend'; van benedenstrooms aangetakt op de rivier tot volledig daarvan afgesneden en al of niet 

gevoed met grondwater. De oevers van de nevengeulen zijn onbesteend en flauw aangelegd zijn daardoor 

sterker begroeid dan de oevers van de hoofdgeul. De afzetting van slibrijk sediment biedt op frequent 

overstroomde delen geschikte omstandigheden voor pioniervegetaties. Ook het water van de nevengeulen 

kan een rijke begroeiing hebben van ondergedoken waterplanten (vooral fonteinkruiden) en drijvende 

waterplanten zoals Witte waterlelie en Watergentiaan. Door hun moeras- en waterbegroeiing zijn 

nevengeulen goede opgroeigebieden voor riviervissen en broed- en foerageergebied voor watervogels. De 

opslag van wilgen in en rondom nevengeulen heeft waarde voor bijvoorbeeld bevers.  

 

De vruchtbare slib- en kleibodem van de overstromingsvlaktes kennen een weelderige maar vaak 

soortenarme vegetatie. De productie van biomassa is groot. Hier zijn overstromingsgraslanden, bijv. 

                                                        
7
 OB+N www.natuurkennis.n 
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dotterbloemgrasland, aanwezig of bossen; wilgenvloedbossen op de laagste delen. Na hoogwaterperiodes 

kan langdurig water op het land blijven staan. Die plassen vervullen in het winterhalfjaar een rol als 

foerageer- en rustgebied voor overwinterende watervogels en steltlopers tijdens voor- en najaarstrek.  

 

In tegenstelling tot de overstromingsvlaktes zijn de zandige oeverwallen voedselarm. De rivier zorgt 

alleen bij extreme afvoeren voor overstroming, waarbij in veel gevallen ook kalkrijk zand wordt afgezet. De 

standplaatsen zijn bovendien droog, door een lage grondwaterstand en goed doorlatende bodem. De 

vegetaties zijn laag, open en laagproductief. Op de begraasde, hoge delen van de zandige oeverwallen 

ontwikkelt zich stroomdalgrasland. Het stroomdalgrasland op de oeverwal in de Vreugderijkerwaard is een 

van de best ontwikkelde stroomdalvegetaties in Nederland. Wanneer de begrazingsdruk te laag is, kunnen 

stroomdalgemeenschappen zich via een aantal tussenstadia ontwikkelen tot hardhoutooibos. 

 

Op de plekken die niet of nauwelijks door rivierwater worden overstroomd, ontstaat een stabieler milieu 

en gaan andere processen de vegetatieontwikkeling bepalen. Dit kunnen hogere plekken zijn in het 

winterbed waar sprake is grondwaterinvloed uit het Veluwemassief of bekade uiterwaarden die weliswaar 

vochtig zijn, maar waar de rivier slechts beperkte invloed op heeft. In de iets lager gelegen, vochtige zones 

of gedeeltes van de rivierdalranden is vaak sprake van ijzerhoudend grondwater. Op deze plekken 

ontwikkelen zich bloemrijke graslanden, rietlanden en bossen zoals elzenbroekbossen. Het bodemvocht 

bevat op deze standplaatsen minder sulfaat en minder opgeloste kalk dan op de standplaatsen van deze 

natuurtypen in rivierdaldelen met meer dynamiek van de rivier. De afbraak van organisch materiaal 

verloopt hier in de buitenrandzones van het rivierdal langzamer en er vindt hier enige veenvorming plaats. 

Ook wordt hier geen humus afgevoerd door erosie. Zeer kenmerkend voor de vochtige zone van de 

rivierdalranden is het bloemrijke grasland. Heel bijzonder zijn in delen van het benedenrivierengebied, op 

een bodem die bestaat uit veen, klei en ook vaak zand, de bloemrijke graslanden met kievitsbloem. In 

Scherenwelle komen op de overgang van klei en veen hooilanden voor met een hoge 

voorjaarsgrondwaterstand. Dit is de enige groeiplaats van de wilde kievitsbloem in de IJssel. 

 

In de natte zones of gedeeltes van de rivierdalranden, die vrijwel permanent ondiep onder water staan, is 

evenals op de vochtige plaatsen de invloed van ijzerhoudend grondwater van belang. De ijzeraanvoer 

voorkomt de vorming van giftige sulfiden en bindt fosfaat, waardoor het systeem voedselarm blijft. In een 

natuurlijke situatie is hier weinig stikstof aanwezig, waardoor ook ammonium zich niet te sterk kan 

ophopen in de bodem. Onder dergelijke omstandigheden kunnen op plaatsen die niet of pas laat in het 

seizoen droogvallen uitgestrekte rietmoerassen en natte ruigtes ontstaan. Dit is het leefgebied voor 

moerassoorten als het porseleinhoen. 

 

Ook in ogenschijnlijk geïsoleerde plassen van de rivierdalrand kan enige toevoer van ijzerhoudend 

grondwater plaatsvinden. De toevoer van kwel en de beperkte toevoer van nutriënten door rivierwater 

heeft vaak een goede waterkwaliteit tot gevolg. Er kan zich daar een rijke waterplantenvegetatie 

ontwikkelen waaronder ook krabbenscheervegetaties en de daarbij behorende levengemeenschappen.  

 

5.2.1 Habitattypen 

De ligging van de habitattypen is weergegeven op de habitattypenkaart in bijlage 18.  

De belangrijkste natuurwaarden langs de IJssel worden enerzijds aangetroffen in de weinig vergraven, 

reliëfrijke uiterwaarden met oud cultuurlandschap, anderzijds in de natte, vergraven uiterwaarden. 

Zandige oeverwallen zijn belangrijke groeiplaatsen voor graslandtypen als Stroomdalgrasland. 

Stroomdalgrasland is de laatste vijftig jaar enorm in oppervlakte achteruitgegaan, waarbij talloze 

kenmerkende soorten zijn verdwenen of uiterst zeldzaam geworden. Juist langs de IJssel is het 

habitattype nog op meerdere plekken in goede staat bewaard zoals in de Vreugderijkerwaard en de 
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kronkelwaard van Cortenoever. Ook in de Velperwaard, de Duursche Waarden, de Hoenwaard, de 

Ossenwaard en de Wilpse Klei zijn oeverwallen of ruggen met stroomdalgrasland bewaard gebleven. 

 

De hoog gelegen uiterwaarden zijn behalve voor de stroomdalgraslanden ook van grote betekenis voor 

Droge hardhoutooibossen. Het best bewaarde voorbeeld van hardhoutooibos wordt in de 

IJsseluiterwaarden aangetroffen, namelijk in de uiterwaard bij Zalk. Hier ligt het Zalkerbos, een oud, zeer 

soortenrijk, maar tevens klein hardhoutooibos. Hier is sprake van een gave kronkelwaard, waarbij het bos 

deels op een stroomrug en deels in lagere geulen staat. Een andere locatie waar droog hardhoutooibos 

voorkomt is in het cultuurlandschap van Cortenoever waar het hardhoutooibos te vinden is in het bosje 

van Heyendaal. Dit is een restant van een oud bos op een stroomrug. De genoemde bosjes vormen een 

van de weinige restanten hardhoutooibos (H91F0) in ons land. Hardhoutooibos is op nog enkele andere 

plaatsen langs de IJssel fragmentarisch ontwikkeld, zoals in Fortmond (op een oud rivierduin), in de 

Hoenwaard, de Dorperwaarden en bij de Gelderse Toren bij Spankeren. 

 

Op de wat lager gelegen zandige of kleiige delen komt Glanshaverhooiland voor. De nog onvergraven 

kronkelwaarden zoals in Cortenoever, Ravenswaard, Rammelwaard en Scherenwelle herbergen allen 

belangrijke graslandtypen van relatief droge standplaatsen met onder andere Glanshaverhooilanden. Maar 

ook grote delen langs winterdijken zijn begroeid met glanshaver.  

 

Voor de natte graslanden, neemt de uiterwaard Scherenwelle (bij Kampen) een speciale positie in. Op 

deze locatie krijgt de IJssel voor het eerst de karakteristieken van een benedenrivier. Vanwege de 

gedempte dynamiek, kan in de uiterwaarden de wilde kievitsbloem worden aangetroffen. In het verleden 

kwam deze soort tot aan het Kampereiland voor, maar tegenwoordig is Scherenwelle feitelijk nog de enige 

locatie langs de IJssel met Kievitsbloemhooiland (subtype binnen het habitattype Glanshaver- en 

Vossenstaarthooilanden). Het vegetatietype kwam eertijds ook nog verder stroomopwaarts voor, maar 

hiervan resteren nog slechts fragmenten, zoals in de Hoenwaard met minder dan tien exemplaren van de 

wilde kievitsbloem. Ook de aanwezigheid van voedselrijke, natte ruigten met Rivierkruiskruid en rietlanden 

getuigen van de minder dynamische omstandigheden zo dicht bij de IJsselmonding. 

 

In de lagere delen van de uiterwaarden komen verspreid over de IJssel habitats van vochtigere milieus 

voor zoals Vochtige alluviale bossen, rietmoeras en voedselrijke Ruigten en zomen. Goed ontwikkelde 

vochtige alluviale bossen, subtype zachthoutooibossen, zijn bijvoorbeeld te vinden in de Duursche 

waarden. Zachthoutooibossen waren lange tijd zeldzaam langs de IJssel, maar breiden zich tegenwoordig 

uit in natuurontwikkelingsgebieden. Binnen het studiegebied komt het subtype essen-iepenbossen van het 

habitattype Vochtige alluviale bossen niet voor. De spontane ontwikkeling van vochtige alluviale bossen is 

vanuit rivierkundig oogpunt niet altijd gewenst. Met name op de oevers van nevengeulen kan 

wilgenkieming tot problemen leiden. Van het habitattype Ruigten en zomen komt alleen het subtype met 

moerasspirea binnen het studiegebied voor. 

Op oevers van nevengeulen waar het rivierwater vaker voor overstroming zorgt worden dunne laagjes slib 

afgezet. Dit zijn goede omstandigheden voor de ontwikkeling van pionierbegroeiingen op slikkige 

oevers. Het areaal van dit type is ook door de Ruimte voor de Rivier-projecten de laatste jaren 

toegenomen. De nevengeulen bieden met name op zandige bodem goede groeiplaatsen voor 

fonteinkruiden. Ook in enkele kribvakken in het benedenstroomse deel van de IJssel komen 

fonteinkruiden voor. In de geïsoleerde plassen en strangen, die in sommige gevallen ook 

gondwatergevoed zijn is de waterkwaliteit zo goed dat Krabbenscheervegetaties er zich kunnen 

ontwikkelen. In de Hoenwaard en in Oldeneel komen krabbenscheervegetaties voor. 
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5.2.2 Broedvogels 

In bijlage 2 is per uiterwaard het voorkomen en de waarde voor broedvogels en niet-broedvogels 

weergegeven. Deze waardering is gemaakt door Gerrit Gerritsen (expert vogelbescherming) op basis van 

expert judgement en kennis van de IJssel. Ook zijn in deze bijlage de aantallen broedvogels op basis van 

tellingen van SOVON en Staatsbosbeheer weergegeven. Daarnaast zijn de leefgebieden van soorten 

waarop de vergraving van het zomerbed effect heeft in de ‘verrijkte’ habitattypenkaart in bijlage 18 

opgenomen. De bestaande habitattypenkaart zoals deze is opgesteld in het kader van het Natura 2000-

beheerplan Rijntakken is hiertoe verrijkt met de legenda-eenheid “(riet) moeras en natte ruigten” als 

leefgebied van het porseleinhoen.  

 

De uiterwaarden van de IJssel vormen een belangrijk broedgebied voor soorten van moeras, ruige 

graslanden (porseleinhoen, kwartelkoning), en drijvende waterplantenvegetaties (zwarte stern) en een 

belangrijk foerageergebied voor soorten van plas-dras situaties en graslanden. Het gebied is daarnaast 

van enig belang voor soorten van bosrijke watergebieden met voldoende vis (aalscholver, ijsvogel).  

 

Wanneer de uiterwaarden laat in het voorjaar (mei/juni) onderlopen, ontstaat over grote oppervlakten een 

ideaal leefgebied voor het porseleinhoen. Deze soort prefereert natte graslanden en ruigten en is onder 

andere te vinden in de rietmoerassen bij Scherenwelle en langs de oevers bij de Vreugderijkerwaard. De 

uiterwaarden van de IJssel behoren tot de belangrijkste gebieden in Nederland voor de kwartelkoning. 

Deze broedvogel maakt vooral gebruik van de wat verruigde graslanden.  

Voor broedende moerasvogels zijn de uiterwaarden van de IJssel op de meeste plaatsen te smal. Buiten 

het studiegebied is een kolonie aalscholvers gevestigd in de Duursche Waarden en er foerageren 

aalscholvers uit kolonies uit het IJsselmeergebied op de IJssel. De zwarte stern komt op verschillende 

plekken in de uiterwaarden voor en broedt op krabbenscheer (Oldeneel) en nestvlotjes (Oldeneel, 

Scherenwelle, Bentinckswelle, zie bijlage 2). De ijsvogel komt overal in de IJssel voor in bosrijke delen 

rond nevengeulen en plassen en broedt vaak in wortelkluiten van omgevallen bomen.  

 

5.2.3 Niet broedvogels 

In de wintermaanden zijn de uiterwaarden van belang voor zowel trekvogels als overwinterende 

watervogels. De vogels gebruiken de uiterwaarden om te foerageren en te rusten. In bijlage 2 zijn de 

aantallen niet-broedvogels op basis van tellingen van SOVON weergegeven. Daarnaast zijn de 

leefgebieden van soorten waarop de vergraving van het zomerbed effect heeft in de ‘verrijkte’ 

habitattypenkaart in bijlage 18 opgenomen. De bestaande habitattypenkaart zoals deze is opgesteld in het 

kader van het Natura 2000-beheerplan Rijntakken is hiertoe verrijkt met de legenda-eenheid “plas-dras 

gebied” als leefgebied van steltlopers.  

 

De steltlopers die tijdens de voor- en najaarstrekken de uiterwaarden gebruiken als pleisterplaats 

foerageren met name op slikkige oevers van nevengeulen en de plas-dras situaties in de overstroomde 

uiterwaarden. Grote groepen grutto’s worden vaak waargenomen tussen Zwolle en Wijhe. De 

uiterwaarden vormen dan ook één van de belangrijkste gebieden voor de grutto in Nederland. Maar ook 

voor de kievit, een andere weidevogelsoort, vormen de uiterwaarden van de IJssel één van de 

belangrijkste gebieden.  

 

In strangen, nevengeulen, diepe plassen en langs oevers verzamelen zich grote aantallen eenden en 

futen die er foerageren en/of rusten. Vooral als veel plassen dichtvriezen, trekken eenden naar de 

uiterwaarden omdat hier de wateren door de stroming vaak langer open blijven.  
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De grasetende overwinterende watervogels zoals kolganzen, smienten en zwanen komen in grote 

groepen naar de uiterwaarden om hier te foerageren op de agrarische graslanden. In de huidige situatie 

bieden de uiterwaarden van de IJssel ruim voldoende draagkracht (overcapaciteit) voor de vanuit Natura 

2000 beoogde aantallen van deze soorten.
8
 Voor de wilde zwaan vormen de uiterwaarden van de IJssel 

het belangrijkste overwinteringsgebied. Maar ook voor de kleine zwaan is het gebied heel belangrijk. De 

plassen dienen vaak als rustplek voor deze grasetende vogels.  

 

5.2.4 Bever 

De bever komt op steeds meer plekken langs de uiterwaarden voor. Hij is onder andere gezien bij het 

Engelse Werk bij Zwolle en de Vreugderijkerwaard, maar ook in andere uiterwaarden zijn sporen 

aangetroffen. De soort leeft op de overgangen tussen water en land zoals bij moerassen, beken en 

plassen. Een vereiste is wel dat hier bossen bij aanwezig zijn. De soort heeft een voorkeur voor rustige 

gebieden zoals eilanden en begroeide oevers met gras, kruiden en jong hout, vooral van wilgen en es. 
9
  

 

5.2.5 Kamsalamander 

Waar hoog gelegen uiterwaarden grenzen aan oude strangen en kolken of voorzien zijn van poelen, 

vinden soorten als kamsalamander een geschikt leefgebied. De kamsalamander is langs de IJssel beperkt 

tot een aantal hogere uiterwaarden. Een goede verbinding tussen de weinige leefgebieden en de 

populaties in de flank van het IJsseldal (o.a. de landgoederen en natuurgebieden tussen Brummen en 

Twello) is van belang voor het duurzaam behoud van de huidige populaties.  

 

5.2.6 Vissen 

Verschillende vissoorten maken gebruik van de IJssel en de uiterwaarden. Sommige soorten komen voor 

in de stromende wateren zoals in de IJssel en de nevengeulen terwijl andere soorten juist in de rustigere 

oevergebieden of geïsoleerde plassen voorkomen. De rivierdonderpad heeft zijn leefgebied tussen de 

verharde oevers van bijvoorbeeld kribben
10

. De laagdynamische plassen in de uiterwaarden bieden een 

geschikt leefgebied voor onder andere de bittervoorn en grote en kleine modderkruiper. Van de grote 

modderkruiper zijn er geen waarnemingen bekend die het voorkomen van de soort in de uiterwaarden van 

de IJssel benedenstrooms van de Hoenwaard bevestigen. Bij veldonderzoek in 2012 in Scherenwelle en 

Bentinckswelle is de grote modderkruiper ook niet aangetroffen.
11

 

 

5.3 Systeembeschrijving Ketelmeer&Vossemeer 

De IJssel mondt via het Keteldiep en het Kattendiep uit in het Ketelmeer. Het Ketelmeer is een uitgestrekt 

zoetwatermeer met aan de oevers zand- en modderbanken en moerasvegetaties. Het Ketelmeer heeft een 

gemiddelde diepte van -2.9 meter NAP en heeft een slib- en zavelrijke bodem. De IJsselmonding is 

ondieper waardoor er grote arealen met waterplanten voorkomen. Door de vernauwing van het 

waterlichaam bij Ramspol en op- en afwaaiing treden er nabij de IJsselmonding grote peilverschillen op. 

Daardoor kon de oorspronkelijke land-waterovergang met uitgestrekte zones waterriet gedeeltelijk in stand 

blijven. Het Ketelmeer heeft vanwege de aanwezigheid van open water met op sommige plekken 

                                                        
8
 Voslamber & Liefting, 2011, Standaard Rekenmethodiek grasetende watervogels in de Rijntakken, SOVON 

9
 profielendocument en www.zoogdiervereniging.nl 

10
 Kessel et al 2009. Vissen in Gelderse Natura 2000, Natuurbalans & RAVON 

11
 Wallink, september 2012, Ecologisch onderzoek KRW IJsseluiterwaarden Dieren- Wilsum; Inventarisatie van 

natuurwaarden ihkv de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet, Ecogroen advies 
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onderwater vegetaties en mosselbanken grote aantrekkingskracht op overwinterende vis- en 

mosseletende watervogels. De hoogdynamische rietmoerassen hebben een grote betekenis voor 

moerasbroeders zoals roerdomp, porseleinhoen en grote karekiet.  

 

De werkzaamheden die verband houden met het benodigde beheer en onderhoud om het zomerbed op 

diepte te houden, kunnen leiden tot effecten op de waterkwaliteit tot in het Ketelmeer. Het door de IJssel 

meegevoerde materiaal sedimenteert in de IJsselmonding, doordat de stroomsnelheid over een kleine 

afstand snel afneemt. Tijdens de vergraving van het zomerbed en door het terugstorten van materiaal, 

benedenstrooms van het verdiepte deel ten behoeve van beheer en onderhoud, wordt de sedimentvracht 

tijdelijk hoger dan in de huidige situatie. Dit brengt mogelijk effecten met zich mee op driehoeksmosselen 

en waterplanten: voedselbronnen voor vogels. 

 

5.3.1 Voedselbronnen voor vogels 

Het watersysteem van het Ketelmeer en Vossemeer wordt gekarakteriseerd door drie belangrijke 

deelsystemen die alle drie sterk aan elkaar gerelateerd zijn. De deelsystemen vis en bodemfauna zijn de 

belangrijkste omdat hieraan de grootste watervogelwaarden (in termen van aantallen) gekoppeld zijn. 

Spieringen, andere vissoorten (aalscholver, fuut, nonnetje, visarende, grote zaagbek, reuzenstern) en 

driehoeksmossels (kuifeend, meerkoet, tafeleend) zijn in deze deelsystemen de sleutelsoorten waarvan 

een veeltal watervogelsoorten afhankelijk is als voedselbron tijdens de trek of in de winter. Het derde 

deelsysteem wordt gevormd door waterplanten (kleine zwaan, meerkoet, tafeleend, krakeend) met de 

daarvan afhankelijke herbivore watervogels. In onderstaande afbeeldingen is weergegeven welke delen 

van het gebied voor deze voedselbronnen van het grootste belang zijn. 
12

 

 

 

Afbeelding 5-4 Driehoeksmosselen in Vossemeer  

 

                                                        
12

 Beheerplan IJsselmeergebied 
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Afbeelding 5-5 Aantallen driehoeksmosseleters in Ketelmeer&Vossemeer 

 

Afbeelding 5-6 Verspreiding van geschikte gebieden voor spiering 

 

Ketelmeer&Vossemeer 
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Afbeelding 5-7 Waterplanten in Ketelmeer&Vossemeer 
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6  AANPAK EFFECTBEOORDELING EN INTERPRETATIE RESULTATEN 

In deze Passende Beoordeling zijn de permanente en tijdelijke effecten van de Zomerbedverlaging 

Beneden-IJssel en de gevolgen voor beschermde natuurwaarden nader onderzocht. 

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten en de methode die bij het bepalen en beoordelen van de 

effecten van de verlaging van het zomerbed zijn gehanteerd.  

 

6.1  Balans opmaken negatieve en positieve effecten 

De Zomerbedverlaging Beneden-IJssel brengt zowel positieve als negatieve effecten op de Natura 2000-

waarden van Uiterwaarden IJssel met zich mee. De zomerbedvergraving leidt tussen Kampen en de 

Herxer waarden tot een vermindering van inundatie, en daarmee tot minder afzetting van slib en 

(basenrijk) zand. Ook de grondwaterstanden nemen ten opzichte van de autonome ontwikkeling op 

sommige plekken af. De uiterwaardmaatregelen zijn anderzijds gericht op verbetering van condities voor 

overstromingsafhankelijke en natte natuur en dragen bij aan een meer natuurlijke inrichting en beheer van 

een deel van de uiterwaarden. Door Scherenwelle, Koppelerwaard, Vreugderijkerwaard, Zalkerbosch en 

Bentinckswelle in aansluiting op elkaar te ontwikkelen, ontstaat er een robuust samenhangend systeem 

waar de dynamische processen van de rivier de ruimte krijgen.  

 

In kwantitatieve zin neemt het areaal met Natura 2000-waarden in de uiterwaarden toe, en door de 

verbeterde samenhang – ten opzichte van de huidige situatie – is er sprake van een robuuster systeem. 

Daar staat een kwaliteitsverslechtering van bestaande natuurwaarden als gevolg van de 

zomerbedvergraving tegenover. Om te kunnen beoordelen of de toename aan areaal / verbetering 

kwaliteit opweegt tegen de kwaliteitsverslechtering van Natura 2000-waarden, is een methode ontwikkeld 

waarbij de kwaliteitsverslechtering is gekwantificeerd in hectares. Deze methode is mede op basis van 

overleg met natuurbeheerders in het stroomgebied van de Beneden-IJssel tot stand gekomen en is deels 

gebaseerd op modelmatige berekeningen.  

 

 

6.2  Worst-case benadering en second opinion 

De effecten op natuur van de zomerbedvergraving kunnen vanwege onzekerheden die samenhangen met 

de modelmatige benadering (zie volgende paragraaf) niet exact worden bepaald. In de effectbeoordeling is 

rekening gehouden met deze onzekerheden door vanuit een worst-case gedachte een bandbreedte aan 

effecten te formuleren. Voor de habitattypen en leefgebieden voor vogels is deze bandbreedte in hectares 

uitgedrukt (zie onderbouwing samenstellen bandbreedte in paragraaf 6.4). Mogelijke positieve effecten 

van de zomerbedverlaging (het ontstaan van geschikte condities in lager gelegen gebieden) zijn uit worst-

case overwegingen niet meegenomen, omdat ondanks geschikte abiotische omstandigheden het gebruik 

van het terrein een beperking kan vormen. In het slechtste geval zal de balans van positieve en negatieve 

effecten neutraal uitkomen. Mochten de effecten minder ernstig blijken, dan is er sprake van een positief 

effect De verwachte effecten van het project worden gemonitord (zie bijlage 15), en indien de positieve 

effecten niet voldoende opwegen tegen de negatieve effecten worden bijsturingsmaatregelen genomen, 

zodat geborgd wordt dat het totale effect minimaal neutraal is.  

Om inzicht te krijgen in de omvang van effecten op Natura 2000-waarden, is de methode voor het bepalen 

van effecten generiek van opzet. Op de modelmatige, generieke methode, de bandbreedte aan effecten, 

en de onderbouwing (beschreven in de concept-rapportage natuur: ‘methodiek en voorlopige resultaten’ 

DHV, maart 2012) is een Second Opinion (B. Peters en B. Overkamp, 2012) gedaan. Deze is opgenomen 

als bijlage 5. Daaruit is gekomen dat de bandbreedte aan effecten vanuit de worst-case gedachte 
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voldoende ruim is geformuleerd, maar dat het wenselijk is om aanvullend op de modelmatige generieke 

benadering de effecten op enkele specifieke ecologische situaties en biotopen nader te beschouwen en de 

uiterwaardmaatregelen nader te detailleren. Dit is gedaan voor de uiterwaarden Scherenwelle (DHV 2012, 

Deelrapport 3: Grondwater, LW-AF20120698), Zalkerbosch (zie bijlage 3 stikstofdepositie Zalkerbosch), 

Vreugderijkerwaard, Bentinckswelle (DHV 2012, Deelrapport 3: Grondwater) en Hoenwaard (zie bijlage 4 

Hoenwaard). De belangrijkste bevindingen en uitkomsten zijn (tevens) opgenomen bij de beschrijving van 

de uiterwaardmaatregelen in hoofdstuk 3 en de gevolgen voor instandhoudingsdoelstellingen in hoofdstuk 

8.  

 

 

6.3 Gebruikte modellen  

De rivierafvoer en waterstanden in de Nederlandse rivieren, met name in de rivierdeltagebieden zoals de 

Beneden-IJssel, worden beïnvloed door een veelvoud aan factoren zoals Bovenrijnafvoer, waterstanden 

op het IJsselmeer, (lokale) bodemhoogteverschillen, laterale in- en uitstroming, obstakels in uiterwaarden 

en/of veranderende breedte van het zomerbed rond de stedelijke gebieden. Voorgaande opsomming 

illustreert dat het watersysteem in de beneden rivieren en de omgeving een complex samenspel is van 

verschillende factoren. 

 

Om in dit complexe systeem toch de effecten op de natuurwaarden in te kunnen schatten wordt ter 

ondersteuning gebruik gemaakt van verschillende modellen. De uitkomsten van de modellen geven een 

benadering van de werkelijkheid. Voor de input van de modellen en de beschouwing van de uitkomsten in 

relatie tot natuurwaarden worden uitgangspunten gehanteerd en ontstaan onzekerheden. Doordat de 

effectketen uit een behoorlijk aantal stappen bestaat moet er rekening mee gehouden worden dat de 

onzekerheden in de uitkomsten steeds verder toenemen. Hiermee is rekening gehouden bij het 

samenstellen van de bandbreedte aan effecten in hectares (zie paragraaf 6.4).   

 

Om alle factoren mee te kunnen nemen in het berekenen (en voorspellen) van waterstanden op de rivier, 

wordt gebruik gemaakt van hydraulische rekenmodellen. Hierin is het rivierengebied van Nederland 

geschematiseerd, en zijn de resultaten gevalideerd aan jarenlange waterstandmetingen. In Nederland 

heeft RWS het WAQUA waterbewegingsmodel ontwikkeld, waarmee men in staat wordt gesteld om hoge 

rivierafvoeren te simuleren. Dit model is tevens als officieel toetsinstrumentarium vastgesteld voor 

ingrepen in het riviersysteem zoals voor het programma Ruimte voor de Rivier. Het model is gekalibreerd 

met metingen van hoogwater situaties. 

 

Voor laagwater situaties, waar WAQUA minder geschikt voor is, wordt gebruik gemaakt van het door 

Deltares ontwikkelde- en gekalibreerde SOBEK model. Met dit model wordt de rivierstroming als 1D 

stroming verondersteld; een vereenvoudiging die in laagwatersituaties (waarbij alleen stroming plaatsvindt 

in het zomerbed) een goede benadering van de stroming in de rivier blijkt. 

 

WAQUA en SOBEK zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de effecten van de zomerbedvergraving op de 

waterstanden en de stroomsnelheden in de rivier en de nevengeulen. 

 

Voor het bepalen van de grondwatereffecten is gebruik gemaakt van het MIPWA model. Dit model is 

opgesteld door TNO in opdracht van de noordelijke waterschappen. Het omvat heel noordelijk Nederland. 

 

De gebruikte modellen zijn op dit moment de best beschikbare in Nederland. 
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Toepassingsbereik 

Zoals hierboven al toegelicht zijn deze numerieke modellen een schematisatie (vereenvoudiging) van de 

werkelijkheid, waarin met zoveel mogelijk factoren rekening wordt gehouden. Hiermee zijn ze weliswaar bij 

uitstek geschikt om de waterstanden, rivierafvoeren en grondwatertanden te simuleren, maar blijft er altijd 

een onzekerheid- en onnauwkeurigheidsmarge bestaan. In werkelijkheid fluctueert de waterstand 

bijvoorbeeld ook als gevolg van externe factoren zoals o.a. wind, neerslag, grondwaterstand, etc. 

 

Daarnaast zijn de gehanteerde modellen opgesteld voor grote delen van Nederland. Ze zijn daarmee niet 

bedoeld voor het doen van uitspraken op zeer lokaal niveau. Veelal worden de modellen toegepast om 

verschillen/effecten mee in beeld te brengen. Er wordt daarmee meer waarde gehecht aan de berekende 

relatieve verschillen dan aan de absolute uitkomsten.  

 

Om een indruk te geven van de nauwkeurigheid en onzekerheden die samenhangen met het toepassen 

van deze modellen is ten behoeve van het project Zomerbedverlaging een vergelijking gemaakt tussen de 

gesimuleerde waterstanden met behulp van de numerieke modellen (WAQUA en SOBEK) en de 

waterstandmetingen bij Zwolle (Katerveer) tijdens specifieke IJsselmeerwaterstanden en IJsselafvoeren 

(afbeelding 6-1). In het blauw zijn de (momentane) waterstandmetingen weergegeven, in het groen een 

wiskundige benadering voor de relatie waterstand – rivierafvoer volgens deze metingen, en in het rood de 

berekeningen met de numerieke modellen. 

  

Afbeelding 6-1 Vergelijking gemeten en berekende waterstanden bij Katerveer (Zwolle) 
 

Te zien is dat de metingen (weergegeven in blauw) een natuurlijke spreiding vertonen, die kan oplopen tot 

ca. ±0,5 m bij hogere afvoeren. Hoewel de berekende waterstanden een goede benadering blijken te zijn 

van de metingen (de rode punten liggen ergens in het midden van de blauwe puntenwolk), moet deze 

bandbreedte in de waterstanden altijd in het achterhoofd worden gehouden. 

Uit de vergelijking van de gemeten en berekende waterstanden bij Kampen blijkt dat de variatie rondom 

het model gemiddelde ter hoogte van Kampen bij alle afvoeren groter is dan bij Katerveer. Deze variatie 

wordt grotendeels veroorzaakt door de variatie in het IJsselmeerpeil (als gevolg van beperking om bij hoge 

peilen in de Waddenzee te spuien) en de opstuwing of afwaaiing die als gevolg wind optreedt en waarvan 

de gevolgen bij Kampen merkbaar zijn. 
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Interpretatie van modelresultaten  

 

Modelresultaten: verschillen meest relevant 

Voor zowel de modeluitkomsten van het hydraulisch als grondwater model geldt dat de gemodelleerde 

absolute waarden kunnen afwijken van de waarden die in het veld worden gemeten of waargenomen. De 

berekeningen zijn immers gedaan met een gemiddelde van alle waarnemingen. Hierdoor is de natuurlijke 

(ecologisch relevante) variatie rondom dat gemiddelde niet uit de modeluitvoer te herleiden. De modellen 

zijn vooral bruikbaar bij het inzichtelijk maken van relatieve verschillen tussen situaties, in plaats van de 

absolute waarden.  

 

Modelresultaten inundatie: waarschijnlijk onderschatting inundatieduur 

Het WAQUA model geeft een goede weergave van de veranderingen van inundatieduur. De absolute 

gemodelleerde waarden zijn op sommige plekken waarschijnlijk een onderschatting van de inundatie die 

feitelijk optreedt. Vanwege het detailniveau van het model, komen twee factoren namelijk niet tot 

uitdrukking in de modelresultaten. Het gaat om: 

1. Dynamiek van het IJsselmeer/Ketelmeer. Door incidentele hoge waterstanden in het 

IJsselmeer/Ketelmeer als gevolg van bijvoorbeeld beperkte spuimogelijkheden en opwaaiing door 

sterke wind, kan met name in het meest benedenstroomse deel meer overstroming van uiterwaarden 

plaatsvinden dan het model berekent. Zeker als deze situatie samenvalt met hoge afvoeren door de 

IJssel.  

2. Vasthouden van water. Het model geeft een goede inschatting van de inundatie van plekken die na 

overstroming vrij kunnen afstromen. Het model biedt geen mogelijkheid om de inundatieduur 

inzichtelijk te maken van plekken waar het wegstromen van het water door kades en kunstwerken 

wordt vertraagd. Het model berekent alleen hoeveel dagen per jaar er water over de kade stroomt, 

maar niet hoelang het water er vervolgens over doet om uit het gebied te geraken. 

 

Modelresultaten inundatie: Detaillering inundatie zomerpolders
13

 

Ten behoeve van de effectbepaling voor inundatie zijn de modeluitkomsten op basis van een 

expertoordeel (waterschappen Groot Salland en Veluwe) gedetailleerd. In bijlage 17 is een overzicht 

opgenomen met de besproken zomerpolders. Door samen met de operationeel beheerders te bespreken 

hoe de waterhuishouding van de polders verloopt, is een beter beeld ontstaan hoelang het duurt voordat 

een polder na overstroming leegloopt. Over het algemeen blijkt dat de modelresultaten van de 

zomerpolders behoorlijk goed kloppen met de situatie in het veld. Echter voor de Hoenwaard geeft het 

model een te lage inundatieduur. Inschatting gemiddelde inundatieduur van Waterschap Veluwe: 

gemiddeld ca 25 dagen per jaar. In alle gevallen geven de beheerders aan dat het leeglopen van een 

zomerpolder 1 a 2 weken duurt. 

 

Referentiesituatie  

Ten behoeve van het in beeld brengen van de effecten van het ontwerp voor de korte Zomerbedverlaging 

is in de modelberekeningen de situatie na realisatie van de Zomerbedverlaging (2016) vergeleken met de 

huidige situatie (2010) plus de autonome ontwikkeling tot 2016. Dit is conform de vereisten van het MER. 

In het referentiejaar 2016 zijn de projecten Westenholte en Scheller- en Oldeneler buitenwaarden 

(realisatie geulen) opgenomen. De Natuurbeschermingswet 1998 vraagt om een vergelijking met de 

huidige situatie zonder autonome ontwikkeling. De effecten als gevolg van de zomerbedverlaging zijn op 

hoofdlijnen voor beide referentiejaren (2012 en 2016) gelijk. Daarom is er voor gekozen de uitkomsten van 

de vergelijking met het referentiejaar 2016 ook als uitgangpunt te gebruiken voor deze Passende 

Beoordeling. Bij de cumulatietoets zijn de effecten van de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, 

                                                        
13

 Uiterwaard omgeven door zomerkades/dijken in het winterbed van de IJssel 
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Westenholte en Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden (en andere relevante projecten) gezamenlijk 

beschouwd en is in die zin wel een vergelijking gemaakt de huidige situatie (zie paragraaf 6.55). 

 

 

6.4 Methoden om gevolgen voor natuur te bepalen 

De effecten van de Zomerbedverlaging kunnen onderverdeeld worden in: 

– Permanente effecten als gevolg van de zomerbedvergraving  

– Permanente effecten van de uiterwaardmaatregelen; 

– Tijdelijke effecten van de uitvoering en het onderhoud van de zomerbedvergraving. 

 

De permanente effecten als gevolg van de zomerbedvergraving komen voort uit een daling van de 

waterstanden van de rivier als gevolg van vergraving, en zien er op hoofdlijnen als volgt uit: 

– Afname waterdiepte in rivier, nevengeulen en plassen 

– Verandering stroomsnelheid in rivier en nevengeul (stromingsdynamiek) 

– Afname zandtransport als gevolg van verstoring sedimenttransporterend vermogen door 

zomerbedvergraving  

– Vermindering overstromingsdynamiek 

– Verlaging grondwaterstanden in uiterwaarden en verandering grondwaterstroming  

– Verandering van de waterkwaliteit. 

 

De permanente effecten van de uiterwaardmaatregelen betreffen een uitbreiding van het areaal en een 

verbetering van de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden voor verschillende soorten:  

– Verbetering kwaliteit en uitbreiding areaal Natura 2000-waarden Uiterwaarden IJssel door 

uiterwaardmaatregelen 

– Aantasting leefgebied ganzen door omzetten agrarisch grasland in natuur. 

 

De effecten tijdens de uitvoering van de zomerbedverlaging en het beheer en onderhoud zien er op 

hoofdlijnen als volgt uit: 

– Verandering waterkwaliteit (vertroebeling) als gevolg van baggeren 

– Verstoring door geluid 

– Verstoring door licht en beweging 

– Stikstofdepositie 

– Tijdelijke aantasting leefgebied vissen.  

 

 

6.4.1 Wijze bepalen permanente effecten zomerbedvergraving en uiterwaardmaatregelen 

Rekenmethodiek effecten verminderde overstromingsdynamiek  

Verminderde overstromingsdynamiek heeft verslechtering van de kwaliteit als gevolg van hiervoor 

gevoelige habitattypen die in het effectgebied voorkomen, en leefgebieden van vogels (plas-dras situaties 

als foerageergebied voor steltlopers en (riet)moeras als broedgebied voor porseleinhoen). In bijlage 6 is 

beschreven op welke wijze de verwachte kwaliteitsverslechtering is gekwantificeerd in hectares. Er is in 

beeld gebracht welk areaal van een habitattype of leefgebied vogels dat nu onder (sub)optimale 

overstromingscondities voorkomt na uitvoering van de zomerbedvergraving te maken zal krijgen met 

minder optimale overstromingscondities. Omdat de zomerbedvergraving leidt tot kwaliteitsverlies en niet 

tot het direct verdwijnen van habitattypen en leefgebieden van vogels, is het areaal dat te maken krijgt 

mindere overstromingscondities niet voor de volle 100%, maar ten dele (door toekenning van 

weegfactoren) als kwantitatief effect aan de Zomerbedverlaging toebedeeld. Voor het aantal hectares dat 
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uit deze berekening komt, bestaat de kans dat de kwaliteit zondanig achteruit gaat, dat dit deel van het 

areaal op den duur niet meer kwalificeert als habitattype.  

De resultaten van deze rekenmethodiek zijn per habitattype/leefgebied vogels per uiterwaard in hectares 

uitgedrukt (zie bijlage 7, scenario 1 uit de tabel).  

 

Methode effecten grondwaterstand en grondwaterstroming 

Met het grondwatermodel MIPWA zijn de effecten op de grondwaterstand en de verticale 

grondwaterstroming (kwel) berekend (DHV 2012, Deelrapport 3: Grondwater, LW-AF20120698). Voor 

zowel de huidige situatie als de situatie met zomerbedverlaging zijn de gemiddelde 

voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) gemodelleerd (zie 

definities in tabel 6-1). De GVG wordt vaak gebruikt als maat voor de vochtbeschikbaarheid bij de start van 

het groeiseizoen (maart/april). De GLG heeft betrekking op de periode in de zomer (juli/augustus) en is het 

meest representatief voor de situatie in de tweede helft van het groeiseizoen. Beide paramaters samen 

geven een goede indruk van de veranderingen van de grondwaterstanden in het groeiseizoen. Bij de 

interpretatie van de resultaten is rekening gehouden met de bijzondere waterhuishouding in uiterwaarden. 

Naast het optreden van grootschalige inundaties wordt het waterbeheer in veel gebieden gecontroleerd 

door inzet van pompen, stuwtjes en andere kunstwerken. De bediening en afstelling gebeuren in 

voorkomende gevallen handmatig en niet volgens een bepaald protocol. Deze locatiespecifieke 

bijzonderheden zijn niet opgenomen in het grondwatermodel. Hierdoor zijn de berekende verschillen 

betrouwbaarder dan de gemodelleerde absolute waarden. Bij de beoordeling van de effecten is daarom 

met name gekeken naar de verschilkaart. Hierop is te zien op welke plekken een verandering optreedt. 

Naar aanleiding van een overleg met de beheerders in het gebied is een Waternood berekening 

uitgevoerd. Omdat het Waternood instrumentarium gebruik maakt van de GVG en GLG als input, moet de 

uitkomst ook met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Toen ook de uitkomsten van de 

berekeningen een diffuus beeld lieten zien, is besloten de uitkomsten van Waternood niet verder mee te 

nemen in de beoordeling.  

Er is vooral gefocust op de plekken waar verschillen in GVG/GLG groter dan vijf centimeter optreden. 

Wanneer op deze plekken ook verdrogingsgevoelige natuur voorkomt, is vanwege de onzekerheid in de 

absolute waarden, veiligheidshalve aangenomen dat hier altijd een kwaliteitsverslechtering optreedt.  

Uit bestudering van de kaarten blijkt dat op plekken waar de GVG en/of GLG substantieel dalen ook 

sprake is van een verandering van inundatie. Dit is logisch, omdat de grondwaterstanden in uiterwaarden 

in belangrijke mate worden bepaald door inundaties. Omdat verdrogingsgevoelige natuur ook meestal 

afhankelijk is van overstroming, treedt zowel via een verminderde inundatie als de daaruit volgende 

verlaging van de grondwaterstand een verslechtering van de kwaliteit op. Zoals in de vorige paragraaf is 

aangegeven zijn via een rekenmethodiek voor de inundatie-effecten de kwaliteitsverslechtering 

gekwantificeerd. In deze kwantificering is de achteruitgang door een daling van de grondwaterstand 

automatisch meegenomen. Omdat het effectgebied waarbinnen sprake is van een vermindering van 

inundatie veel groter is dan het effectgebied met grondwaterstandsverlaging geeft deze aanpak een reëel 

beeld van de kwaliteitsverslechtering door minder inundatie en verdroging.  
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Tabel 6-1 Gehanteerde definities in de grondwater-effectbeoordeling 

Parameter Definitie 

Grondwaterstand De waterhoogte die wordt berekend in de deklaag (modellaag 1). 

Kwel/infiltratie Verticale stroming over de onderrand van modellaag 2. Hier is voor gekozen omdat de deklaag 

op sommige plaatsen dun is en het oppervlaktewatersysteem insnijdt in modellaag 2. Een 

positief getal betekent kwel (opwaartse stroming), een negatief getal betekent infiltratie 

(neerwaartse stroming).  

GHG en GLG De gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand. Normaal gesproken het gemiddelde van de 

drie hoogste/laagste metingen per jaar, gemiddeld over een periode van 8 jaar. In tegenstelling 

tot de gangbare definitie voor de GHG en de GLG wordt hier de output van een bepaalde datum 

genomen (zie Deelrapport 3: Grondwater, DHV 2012, LW-AF20120698). GHG: 28 december 

1998 en GLG: 14 april 1996 

GVG Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand: het gemiddelde van de grondwaterstand op 28 maart en 

14 april gedurende de jaren 1994 – 2001. 

OLA Overeengekomen laagwater, dit is de afvoer die circa 20 dagen per jaar wordt onderschreden en 

komt overeen met een gemiddeld jaarminimum. De OLA-periode loopt van 28 februari 1996 t/m 

27 oktober 1996. 

 

Gevoeligheidsanalyse en samenstelling bandbreedte effecten 

Over de methode voor effectbepaling is vanaf 2010 diverse malen overleg gevoerd met de 

natuurbeheerders in het gebied. Naar aanleiding hiervan is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd ten 

aanzien van de belangrijkste opmerkingen. Onderzocht is: 

– Wat de resultaten zijn als andere weegfactoren worden toegekend voor een aantal habitattypen en 

de leefgebieden vogels. De resultaten zijn weergegeven onder scenario 2 in de tabel van bijlage 7 

(resultaten rekenmethodiek verminderde inundatie); 

– Wat de resultaten voor het effect op het habitattype stroomdalgrasland zijn als niet 1-10 dagen/jr, 

maar 5-10 dagen/jr als optimale jaarlijkse inundatieduur wordt gehanteerd (zie bijlage 8 

gevoeligheidsanalyse stroomdalgrasland); 

– Cumulatieve effecten op habitattypen, zie toelichting onder tabel 6-2 en paragraaf 6.5. 

– Nadere analyse van effecten plas-dras gebieden (zie bijlage 4 Hoenwaard en bijlage 7 resultaten 

rekenmethodiek verminderde inundatie). 

Naast de onzekerheden die samenhangen met de modeluitkomsten, heeft ook de gevoeligheidsanalyse 

laten zien dat, vanwege de afhankelijkheid van de aangenomen de uitgangspunten, de effecten niet 

eenduidig bepaald kunnen worden. Er is altijd een bepaalde bandbreedte in de verwachting dat effecten 

zullen optreden. Er is daarom voor gekozen om vanuit een worst-case gedachte een bandbreedte aan 

effecten te formuleren. Voor de habitattypen is deze bandbreedte in hectares uitgedrukt. Bij het 

samenstellen van deze bandbreedte is rekening gehouden met: 

– De uitkomsten van de effectbepaling conform scenario 1 (bijlage 7 resultaten rekenmethodiek 

verminderde inundatie);  

– De gevoeligheidsanalyse die DHV heeft uitgevoerd op basis van de belangrijkste aanmerkingen 

van de natuurbeheerders (scenario 2 bijlage 7 en bijlage 8 gevoeligheidsanalyse 

stroomdalgrasland);  

– Cumulatieberekening, zie toelichting onder tabel 6-2 en paragraaf 6.5; 

– Een onzekerheidsmarge; 

– De borging die monitoring biedt om bij onverwachte effecten met maatregelen bij te sturen. 

 

De gehanteerde aanpak resulteert in onderstaande bandbreedte aan effecten per habitattype (zie laatste 

kolom tabel). Tussen haakjes is aangegeven van welke effect-omvang is uitgegaan bij het opmaken van 
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de balans tussen negatieve effecten door de zomerbedvergraving en positieve effecten door de 

uiterwaardmaatregelen. Hieronder is toegelicht welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij het 

samenstellen van de bandbreedte aan effecten en de omvang van de effecten waarbij de 

effectbeoordeling van uit is gegaan. 

 

Tabel 6-2 Bandbreedte verwachte effecten en uitgangspunt omvang effecten per habitattype en 

leefgebied vogels, op basis van aanwezig areaal in N2000-gebied en het effectgebied, de 

uitkomsten van de effectbepaling conform scenario 1, de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse en de 

berekening van cumulatieve effecten 

Habitattype 

Huidig areaal 

binnen N2000 

gebied (ha) 

Huidig areaal 

binnen 

effectgebied 

(ha) 

Effecten 

scenario 1 

(ha) 

Gevoeligheids-

analyse 

(maximaal areaal 

berekeningen) 

(ha) 

Bandbreedte verwachte 

effecten (uitgangspunt 

omvang effecten) 

(ha) 

Hardhoutooibossen 39,4 35,9 3 3,3 3-4 (4) 

Stroomdalgraslanden 20,7 7,2 1,2 3,1 1-5 (5) 

Kievitsbloemhooilanden 14 12,9 7 7,5 7-12 (12) 

Slikkige rivieroevers 33,1 5,7 0,7 0,7 0-1 (0) 

Zachthoutooibossen 194 25,6 2,4 2,4 2-2,5 (2) 

 

Leefgebied vogels 

Huidig areaal 

binnen N2000 

gebied (ha) 

Huidig areaal 

binnen 

effectgebied 

(ha) 

Effecten 

scenario 1 

(ha) 

Effecten 

scenario 1 

(ha) 

Effect nadere 

analyse 

effecten (ha) 

Bandbreedte 

verwachte effecten 

(uitgangspunt 

omvang effecten) 

(ha) 

Plas-dras gebied 

(foerageergebied 

steltlopers) 

Niet bekend 394 165 +7 -40 125-133 (133) 

(riet)moeras 

(broedgebied 

porseleinhoen) 

Niet bekend 57 20,5 +14,2  20-35 (35) 

 

Overwegingen bij samenstellen bandbreedte aan effecten en uitgangspunt omvang effect 

Bij het samenstellen van de bandbreedtes is rekening gehouden met: 

– De uitkomsten van de berekeningen conform scenario 1 en de gevoeligheidsanalyse naar 

aanleiding van de belangrijkste opmerkingen van de beheerders; 

– Het aantal hectares van het habitattype dat zich bevindt binnen het traject langs de IJssel dat 

gevolgen ondervindt van verminderde overstromingsdynamiek (Kampen-Herxer waarden, zie tabel 

6-2). De zomerbedverlaging leidt tot een lagere grondwaterstand tussen de monding van de IJssel 

in het Ketelmeer en Zwolle. De bandbreedtes voor de habitattypes kievitsbloemhooiland en 

stroomdalgrasland zijn aan de bovenzijde opgerekt tot dichtbij het huidig aanwezige areaal binnen 

het effectgebied. Dit om voor kievitsbloemhooiland tegemoet te komen aan de onzekerheid rondom 

de gecombineerde effecten van verminderde overstromingsdynamiek en verlaagde 

grondwaterstand en om voor stroomdalgrasland rekening te houden met de onzekerheid rondom 

de optimale inundatierange. Uit de gevoeligheidsanalyse voor stroomdalgrasland (bijlage 8) is 

gebleken dat in geval uitgegaan wordt van een optimale inundatierange van 5-10 dagen/jaar (ipv 1-

10 dagen/jaar) de bandbreedte nog steeds voldoende ruim is.  
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– Voor hardhoutooibos en stroomdalgrasland zijn de cumulatieve overstromingseffecten berekend 

van de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, Westenholte en Scheller- en Oldeneler buitenwaarden 

(zie toelichting in paragraaf 6.5). Daaruit is gekomen dat de effecten van de projecten samen iets 

groter zijn dan van de Zomerbedverlaging alleen. Voor hardhoutooibos is de omvang van het effect 

0,33 ha groter, en voor stroomdalgrasland 0,03 ha. Voor zowel hardhoutooibos als 

stroomdalgrasland zijn de bandbreedtes aan effecten ruim genoeg om ook de cumulatieve effecten 

op te vangen.  

– Vanuit een worst-case benadering is het in eerste instantie niet zinvol geacht de ondergrens van de 

bandbreedte naar een niveau bij te stellen dat lager ligt dan de uitkomsten van de effectbepaling 

conform scenario 1. Dit neemt niet weg dat de genoemde onzekerheden ook de andere kant op 

kunnen uitvallen in de zin dat effecten mee blijken te vallen doordat bijvoorbeeld in de toekomst de 

frequentie en hoogte van afvoergolven in de IJssel zullen toenemen. Ook zijn mogelijke positieve 

effecten van de zomerbedverlaging (het ontstaan van geschikte condities in lager gelegen 

gebieden) uit worst-case overwegingen niet meegenomen. Deze lijn is gehanteerd bij het 

samenstellen van de bandbreedtes voor stroomdalgrasland, kievitsbloemhooiland en 

hardhoutooibos. Voor de minder kritische habitattypen ‘slikkige rivieroevers’ en ‘zachthoutooibos’ 

voor zover het locaties langs de oevers van de IJssel betreft is er voor gekozen de omvang van de 

effecten op basis van expert judgement nader te bepalen en daarin ook de positieve effecten mee 

te nemen.  

– Voor slikkige rivieroevers geldt dat er geen effect wordt verwacht omdat het habitattype, bij iets 

lagere rivierstanden, mee naar beneden schuift. Het effect komt daarmee op 0 hectare uit (zie voor 

onderbouwing paragraaf 7.1.4). 

– Ook voor zachthoutooibos wordt verwacht dat dit habitattype zich bij iets lagere rivierstanden, 

uitbreidt naar de lagere zones op de oevers. Daar waar het zachthoutooibos grenst aan land, 

ontstaan lager op de gradiënt ook geschiktere condities. Het aanwezige beheer voor bijvoorbeeld 

agrarisch grasland is daar echter een beperkende factor en leidt er toe dat zachthoutooibos niet 

vanzelf tot ontwikkeling komt. Omdat voor zachthoutooibos wordt verwacht dat het lager op de 

oevers tot ontwikkeling komt wordt als uitgangspunt voor de omvang van de effecten 2 ha genomen 

(i.p.v. 2,4 als uitkomst van de rekenmethodiek).  

– Beïnvloede gebieden worden niet direct vernietigd. Effecten zullen naar verwachting pas op een 

termijn van 5-20 jaar zichtbaar worden als kwaliteitsverslechtering. Via monitoring zullen de 

veranderingen in het riviersysteem in relatie tot bestaande natuurwaarden en de ontwikkeling van 

nieuw te ontwikkelen natuurwaarden gevolgd worden. De monitoring heeft tot doel om de 

voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en in geval 

van onvoorziene ontwikkelingen, met maatregelen te kunnen bijsturen. Het is in die zin niet nodig 

de bandbreedtes in nog ruimere zin op te rekken. Op basis van de monitoring en evaluatie kan het 

bevoegd gezag besluiten om maatregelen te treffen, als blijkt dat het project andere of grotere 

effecten heeft dan voorspeld. Het bevoegd gezag kan als zij dat nodig acht, besluiten tot het nemen 

van bijsturingsmaatregelen. Voor de zomerbedverlaging zijn de volgende bijsturingsmaatregelen 

mogelijk: aanzanden van de zomerbedverlaging of, specifiek voor natuur het aanpassen van 

beheer of het creëren van meer ruimte voor natuur. De keuze voor een specifieke maatregel is 

afhankelijk van de resultaten van de monitoring. In bijlage 15 is het monitoringsplan beschreven.  

– Voor plas-dras gebieden is het effect nader geanalyseerd. Met name voor de Hoenwaard werd met 

de generieke berekening een te groot effect berekend, het betreft hier een grote uiterwaard met 

zomerpolders, die relatief ver weg van de ingreep gelegen is, en waar het effect van verminderde 

inundatie beperkt is. Nader inzoomen op deze uiterwaard resulteert in een kleiner effect voor dit 

gebied, zie bijlage 4 Hoenwaard. Voor de effectbeoordeling is uitgegaan van de maximale 

berekende effecten (scenario 2) minus het areaal dat bij de nadere analyse geen effect blijkt te 

ondervinden.  
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– Ook voor (riet)moeras is voor de effectbeoordeling uitgegaan van de maximale berekende effecten 

(scenario 2). 

 

Methode balans opmaken negatieve en positieve effecten habitattypen en leefgebieden vogels 

 

Habitattypen 

De uiterwaardmaatregelen zijn mede gericht op uitbreiding van areaal en behoud van kwaliteit van 

bestaande habitattypen. Zowel voor de uitbreiding als het behoud is per habitattype bepaald om hoeveel 

hectare het gaat. Door dit areaal, en de kwaliteit ervan, af te zetten tegen het gekwantificeerde negatieve 

effect van de zomerbedvergraving kan de balans opgemaakt worden. 

Bij het opmaken van de balans is tevens in ogenschouw genomen in hoeverre de ontwikkelkansen voor de 

nieuw te ontwikkelen natuur reëel zijn, en of hiermee niet de beoogde uitbreiding van habitattypen zoals in 

het Natura 2000 beheerplan Rijntakken is opgenomen, onmogelijk gemaakt wordt (zie toetsing in 

hoofdstuk 8). 

 

Leefgebied vogels 

Voor vogels hebben de uiterwaardmaatregelen een positief effect door de verbetering van de kwaliteit van 

bestaande leefgebieden voor steltlopers (plas-dras situaties, met name in het voorjaar) en porseleinhoen 

((riet-) moeras).  

Met name voor deze leefgebieden geldt dat de kwaliteitsverslechtering als gevolg van vergraving van het 

zomerbed verspreid over een groot gebied voorkomt, én dat de huidige kwaliteit van deze leefgebieden 

niet overal even hoog is. Om te voorkomen dat veel plaatsen ingrijpende maatregelen nodig zijn, om 

effecten op een niet-optimaal leefgebied teniet te doen, is gekozen om op een kleiner aantal, kansrijke 

locaties de kwaliteit van de leefgebieden te verbeteren tot zeer geschikte gebieden, waarbij de kwaliteit 

beter wordt dan in de huidige situatie. Hierbij is het uitgangspunt dat de inrichting zoveel mogelijk wordt 

afgestemd op de ecologische vereisten van de soorten die daar van afhankelijk zijn. 

Het areaal dat een kwaliteitsverbetering ondergaat is kleiner dan het areaal dat negatieve effecten 

ondervindt van de zomerbedvergraving. Om te kunnen bepalen in hoeverre de positieve effecten van de 

uiterwaardmaatregelen opwegen tegen de negatieve effecten van de zomerbedvergraving is het verschil 

in kwaliteit van de leefgebieden meegewogen, dit bepaalt immers hoeveel vogels van het gebied gebruik 

kunnen maken. In bijlage 9 is beschreven hoe dit kwaliteitsverschil is meegewogen in de balans tussen 

negatieve en positieve effecten.  

 

Bepalen ernst afname draagkracht voor overwinterende grasetende watervogels door omzetting 

agrarisch grasland in natuur 

Overwinterende grasetende watervogels (kolgans, grauwe gans, smient, wilde zwaan, kleine zwaan) 

maken vooral gebruik van agrarisch grasland als foerageergebied. De uiterwaardmaatregelen leiden, door 

omzetting van agrarisch grasland in natuur, tot een beperkte afname van de draagkracht van het gebied 

voor deze soorten. 

Met behulp van de ‘standaard rekenmethodiek grasetende watervogels in de Rijntakken’
14

 is deze afname 

in beeld gebracht. Er is bekeken of de aanwezige draagkracht ten tijde van het opstellen van de 

methodiek, verminderd met de afname sindsdien én de zomerbedverlaging, voldoende is om de 

instandhoudingsdoelstellingen te behalen.  

 

                                                        
14

 Voslamber & Liefting, 2011, Standaard Rekenmethodiek grasetende watervogels in de Rijntakken, SOVON 
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6.4.2 Wijze bepalen tijdelijke effecten door de uitvoering, het beheer en onderhoud 

Verandering waterkwaliteit 

De zomerbedvergraving leidt door het baggeren tot tijdelijke vertroebeling en een verslechtering van de 

waterkwaliteit. De wijze waarop de effecten zijn bepaald is beschreven in bijlage 10. De 

vertroebelingseffecten zijn op basis van een worstcase scenario kwantitatief bepaald.  

 

Verstoring door geluid 

De effecten van de zomerbedverlaging vallen uiteen in twee onderdelen: 

– de verstoring die uitgaat van bewegende bagger- en transportschepen 

– de verstoring als gevolg van de constructieve maatregelen 

– de verstoring als gevolg van werkzaamheden in uiterwaarden t.b.v. realisatie 

uiterwaardmaatregelen. 

 

Geluidsverstoring door uiterwaardmaatregelen 

De verstoring door realisatie van uiterwaardmaatregelen is lokaal, relatief kortdurend maar binnen die 

periode vrij continue. De effecten zijn door middel van een indicatieve berekening gekwantificeerd en 

verder kwalitatief beoordeeld. Ten behoeve van het bepalen van de verstoring in natuurgebieden is de 47 

dB(A) contour bepaald op een waarneemhoogte van 0,5 meter in de gebruikelijk dosismaat LAeq,24uur. Dit is 

het 24-uurs gemiddelde geluidniveau. Hierbij is, anders dan in geval van het bepalen van geluidshinder 

voor mensen, geen verhoging met +5 dB(A) en +10 dB(A) toegepast op respectievelijk de avond- en 

nachtwaarde, omdat deze verhoging alleen wordt toegepast omdat mensen in de avond en nacht geluid 

eerder als hinderlijk ervaren. Omdat ten behoeve van ontgraving en transport van grond machines zich 

door de gehele uiterwaard kunnen verplaatsen, is de aanname gedaan dat als er op het moment van 

uitvoering verstoringsgevoelige soorten in de uiterwaard voorkomen, per definitie sprake is van een 

verstorend effect.  

 

Geluidsverstoring door bewegende bagger- en transportschepen 

Omdat schepen niet op een plek continue geluid produceren, is hier een andere methode voor 

effectbepaling gehanteerd. Bekende onderzoeken naar de effecten van geluid op het gedrag van vogels 

nemen daggemiddelden als uitgangspunt. Hierin zijn de momenten dat een hoge geluidsbelasting optreedt 

(piekbelasting) op een bepaalde manier gemiddeld met de momenten waarop het rustig is. Veel 

gehanteerde grenswaarden zijn 24-uursgemiddelden van 42 en 47 dB(A). Voor de effectbepaling van 

voorbij varende schepen is niet uitgegaan van een gewogen gemiddelde, maar van een maximale 

belasting op het moment dat een schip passeert. Het geluidsniveau is dan substantieel hoger dan de veel 

gebruikte equivalenten. Op basis van expert judgement is er van uit gegaan dat alle geluiden boven de 60 

dB(A) een verandering van het gedrag van vogels kúnnen hebben. Of het piekgeluid er ook toe leidt dat 

leefgebieden worden verlaten of het broedsucces vermindert, hangt samen met de frequentie van de 

verstoring en de gevoeligheid van de soorten. 

Op basis van het uitvoeringsplan (tabel 6-3) is een inschatting gemaakt van de aard, duur en frequentie 

van piekgeluiden.  
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Tabel 6-3 Karakteristieken van verschillende opties voor vergraving van het zomerbed 

Uitvoeringsopties Snelheid 

(m/s) 

Bronsterkte 

(dB(A)) 

Afstand 60 dB(A) 

niveau (m) 

Max duur 

>60 dB(A)  

Passages/dg
15

 

Autonoom 

Binnenvaartschip 4,7 110 90 40 sec 40 – 60 

Optie met Grijper (veen) 

Grijper op ponton 0,005 105 50 6 uur <1 

Duwboot met bak/ 

onderlosser 

4,7 110 90 40 sec 16-26 

Optie met sleephopper zuiger 

Sleephopper zuiger 1,1 110 90 2,5 min < 20 

Optie met snijkopzuiger 

Snijkopzuiger 0,01-0,02 112-114 115-140 3 - 8 uur <1 

Duwboot met bak/ 

onderlosser 

4,7 110 90 40 sec 22-28 

 

De afstand waarop een piekgeluid van 60 dB(A) merkbaar is, is berekend met standaard rekenregels voor 

de voortplanting van geluid door de lucht. De maximale duur waarop een piekgeluid van 60 dB(A) voor 

een vogel waar te nemen is, staat gelijk aan twee maal de afstand waarop een piekgeluid van 60 dB(A) te 

horen is, gedeeld door de snelheid van het vaartuig (zie afbeelding 6-2). Hoe verder het waarneempunt 

zich van de rivier bevindt, hoe korter de tijd waarop geluidsniveau de 60 dB(A) overstijgt. Er is bovendien 

geen sprake van een plotseling hoog geluidsniveau maar een langzaam aanzwellend geluid omdat 

schepen ook al op grotere afstand hoorbaar zijn. Op basis van de duur en frequentie van de piekgeluiden 

tijdens de aanleg en de vergelijking met de autonome situatie is een kwalitatieve inschatting gemaakt van 

de gevolgen van geluidsverstoring op de natuur. 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6-2 Schematisatie van de verschuiving van de contour waarbinnen het gemeten 

geluidsniveau boven 60 dB(A) ligt, bij het verplaatsen van een schip 

 

Verstoring door licht en beweging 

Op de schepen kan verlichting aanwezig zijn die bij werkzaamheden tijdens de schemer of in duisternis 

wordt gebruikt om het werk te belichten en om veilig te kunnen werken. De effecten worden op basis van 

expert judgement kwalitatief in beeld gebracht. Dit is uitgebreid beschreven in paragraaf 7.3.3.  

 

                                                        
15

 Memo Uitgangspunten tbv Effectbeoordeling, 24 juli. Het aantal passages van vaartuigen die worden ingezet voor de 

verlaging van het zomerbed hangt samen met de keuze voor het in te zetten materieel. Het aantal passages in deze 

kolom geeft een bandbreedte aan. 
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Stikstofdepositie 

Het onderzoek naar de stikstofdepositie heeft zich toegespitst op de effecten van de vergraving van het 

zomerbed en de effecten van de inrichtingswerkzaamheden in uiterwaarden. Hierbij is steeds de bijdrage 

van de zomerbedvergraving en de uiterwaardmaatregelen aan de stikstofdepositie gemodelleerd.  

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met verspreidingsmodel OPS Pro (versie 4.3.15). Dit model is ontwikkeld 

om luchtkwaliteit- en depositieberekeningen op grote schaal te berekenen. Het model beschrijft op basis 

van de recente wetenschappelijke kennis het depositieproces in de verspreidingsberekeningen. Het model 

is in Nederland de standaard met betrekking tot stikstofdepositieberekeningen. De berekeningen zijn 

uitgevoerd voor een grid van 100x100 meter, waarbij de verspreiding is gebaseerd op meerjarig 

gemiddelde meteorologie (1994-2005).  

 

Met behulp van het verspreidingsmodel is de depositie bepaald van: 

- de vergraving van het zomerbed 

- de uitvoering van uiterwaardmaatregelen 

 

Uitvoering van uiterwaardmaatregelen 

Op een aantal locaties wordt het maaiveld verlaagd. Dit betreffen de locaties Zalkerbosch en 

Scherenwelle. De ontgravingswerkzaamheden in Scherenwelle zijn dermate kortstondig (maximaal 4 

weken) dat de stikstofdepositie van het in te zetten materieel te verwaarlozen is. Voor Zalkerbosch zijn wel 

berekeningen uitgevoerd omdat de werkzaamheden daar 20 weken in beslag nemen.  

 

Vergraving van het zomerbed 

Net als bij geluid zijn voor het aspect stikstofdepositie twee varianten beschouwd: de inzet van ‘gemiddeld 

materieel’ en de inzet van ‘groter materieel’. Aangenomen is dat het materieel vol continu wordt ingezet 

(24 uur per etmaal en 7 dagen per week) tijdens de uitvoeringsperiode (worstcase). De vergraving van het 

zomerbed vindt plaats bendenstrooms van Scherenwelle. Scherenwelle is de plek waar stikstofgevoelige 

habitattypen het dichtst bij de bron zijn gelegen. Met behulp van modelberekeningen is de depositie in 

Scherenwelle bepaald. Hoe meer bovenstrooms hoe kleiner de omvang van de effecten.  

 

Uitgangspunten 

Voor het alternatief ‘gemiddeld materieel’ is uitgegaan van de volgende gegevens: 

– Snijkopzuiger (600 m
3
/uur) met emissie 7,4 kg/uur NOx en 0,3 kg/uur PM10 

Circa 11 bakken per etmaal varen tussen baggerlocatie en Onderdijkse Waard 

– 2 Grijpers (125 m
3
/uur) met elk 12,9 kg/uur NOx en 0,5 kg/uur PM10 

Circa 8 bakken per etmaal varen tussen baggerlocatie en IJsselmeer 

– De emissies van de duwboot is 23,5 kg/uur NOx en 0,7 kg/uur PM10 

De uitvoeringsduur van ‘gemiddeld materieel’ is 18 maanden.  

 

Voor het alternatief ‘groter materieel’ uitgegaan van de volgende gegevens: 

– Snijkopzuiger (800 m
3
/uur) met emissie 8,8 kg/uur NOx en 0,4 kg/uur PM10 

Circa 14 bakken per etmaal varen tussen baggerlocatie en IJsselmeer 

– Sleephopper met emissie 7,4 kg/uur NOx en 0,3 kg/uur PM10 

– 3 Grijpers (125 m
3
/uur) met elk 12,9 kg/uur NOx en 0,5 kg/uur PM10 

Circa 13 bakken per etmaal varen tussen baggerlocatie en IJsselmeer 

– De emissies van de duwboot is 23,5 kg/uur NOx en 0,7 kg/uur PM10 

De uitvoeringsduur van ‘groot materieel’ is 12 maanden. 
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Aanvullend zijn de emissies uit de werkzaamheden in het Zalkerbosch bepaald met de volgende 

kenmerken: 

– Kraan (100 m
3
 uur) met een emissie van 10,1 kg/uur NOx 

– 2 getrokken bakken met een emissie van 0,3 kg/uur NOx 

De geplande uitvoeringsduur bedraagt circa 10 weken.  

– 2 maanden voor het afgraven van de toplaag tbv plas-dras 

– 2,5 maand voor reliëfvolgend ontkleien tbv stroomdalgrasland 

Eventueel kunnen de werkzaamheden tegelijk worden uitgevoerd 

 

Voor de berekening van de stikstofdepositie is uitgegaan van een worst case van 20 weken. 

 

De milieuknijper wordt alleen op specifieke locaties ingezet en zal incidenteel in de nabijheid van de 

snijkopzuiger werkzaam zijn. De emissies vanwege de milieuknijper zullen significant kleiner zijn dan de 

werkzaamheden rondom de snijkopzuiger en zijn derhalve niet berekend. 

 

In het onderzoek zijn veel aannames gedaan, daar de exacte machines waarmee gewerkt zal worden in 

dit stadium van het onderzoek niet bekend zijn. Hierdoor kunnen er onder- of overschattingen van de 

uitstoot zijn gedaan. Verder is een aanname gemaakt over de verblijftijd van het materieel op de IJssel. De 

verblijftijd en daarmee de emissies zijn een worst-case benadering 

 

Van stikstofdepositie naar ecologische gevolgen 

De berekeningen dienen als input voor het bepalen van de effecten. Bij de beoordeling van de toename 

van stikstofdepositie zijn vervolgens drie zaken in ogenschouw genomen: 

a) de achtergronddepositie in de huidige situatie (2011) 

b) de planbijdrage 

c) de stikstofgevoeligheid (kritische depositie waarde, 
16

) 

 

In beginsel is gekeken of de achtergronddepositie tezamen met de planbijdrage (de situatie tijdens de 

uitvoering) er toe leidt dat de kritische depositiewaarde voor habitattypen en leefgebieden voor soorten 

wordt overschreden. Is dat het geval, dan zal het effect van het project zomerbedverlaging nader worden 

beschouwd. Of daadwerkelijk ecologische gevolgen verbonden zijn aan een verhoging van de 

stikstofdepositie is bepaald aan: 

 

a) de omvang van het effect; 

b) de tijdelijkheid van de toename; 

c) de ligging en gevoeligheid van habitattypen en leefgebieden van soorten en 

d) de rol die ander factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van 

soorten. 

 

Aantasting leefgebied vissen 

Onderdeel van de uiterwaardmaatregelen is het graven van een geul in Scherenwelle. Hierbij wordt 

leefgebied van vissen aangetast. De effecten hiervan zijn op basis van expert judgement beschreven in 

het volgende hoofdstuk.  

 

 

                                                        
16

 Dobben en Hinsberg 2008, Overzicht van kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op habitattypen en 

Natura 2000-gebieden, Alterra. 
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6.5  Wijze bepalen cumulatieve effecten 

In deze Passende Beoordeling zijn ook de effecten van andere plannen en projecten in combinatie met de 

effecten van de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel in beschouwing genomen. Er hoeft alleen rekening te 

worden gehouden met de soorten, hun leefgebied en habitattypen waarop het plan mogelijk negatieve 

effecten heeft.  

Ten behoeve van de cumulatietoets is nagegaan of er andere plannen of projecten zijn waarvan de 

effecten cumuleren met de effecten van de zomerbedverlaging. In dit cumulatie onderzoek zijn openbare 

documenten en websites geraadpleegd en is informatie bij de bevoegde gezagen in de regio informatie 

opgevraagd over verleende vergunningen Natuurbeschermingswet.  

 

In deze paragraaf wordt de methode beschreven die gehanteerd voor het uitvoeren van de cumulatie 

toets. In hoofdstuk 8 wordt per instandhoudingsdoel nagegaan of cumulatie aan de orde is en wordt dit 

betrokken bij de conclusie met betrekking tot gevolgen voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen.  

 

De verplichting om in een passende beoordeling ook de effecten van andere plannen en projecten in 

beschouwing te nemen, vindt zijn oorsprong in de Habitatrichtlijn. Art 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn stelt dat 

bij de passende beoordeling rekening moet worden gehouden met cumulatie van effecten van andere 

plannen en projecten. Dit is een uitwerking van het voorzorgsbeginsel. Volgens box 7 in de algemene 

handreiking natuurbeschermingswet, hoeft er in principe alleen rekening te worden gehouden met de 

soorten, hun leefgebied en habitattypen waarop het plan mogelijk negatieve effecten heeft.  

 

Wanneer wordt een plan of project wel of niet meegenomen 

Niet alle plannen en projecten hoeven te worden meegenomen in de cumulatie toets. Alleen wanneer deze 

aan bepaalde voorwaarden voldoen moet de mate waarin effecten met die van de zomerbedverlaging 

cumuleren verder worden onderzocht. Het gaat om plannen en projecten die: 

1. in een formeel besluit vastgelegd en voldoende concreet zijn om de effecten op Natura 2000 te 

beoordelen én   

2. effecten hebben in en rond dezelfde periode dat er effecten optreden als gevolg van de 

zomerbedverlaging én 

3. effecten hebben op soorten of habitats waarop de zomerbedverlaging ook effecten heeft. 

 

Ad 1 Formeel besluit en voldoende concreet 

Een groot aantal plannen en projecten zijn in een zodanig besluit vastgelegd dat de effecten ervan met 

voldoende zekerheid vastgesteld kunnen worden. Voor een aantal is al een vergunning aangevraagd of 

verleend met een passende beoordeling als onderbouwing. In bijlage 14 is een overzicht opgenomen van 

alle projecten die in de cumulatietoets betrokken zijn.  

 

Ad 2 Effecten in dezelfde periode 

De effecten van de vergraving van het zomerbed op de inundatie en grondwaterstand in uiterwaarden zijn 

permanent en treden op vanaf de periode van vergraving (vanaf 2014). De verstoring als gevolg van de 

uitvoeringswerkzaamheden van de vergraving en inrichting van uiterwaarden kan optreden in de periode 

begin 2014 en 2015. Een groot aantal projecten heeft effecten in dezelfde periode waarin ook effecten van 

de vergraving van het zomerbed en de uiterwaardmaatregelen.  

 

Ad 3 Effecten op dezelfde soorten en habitats 

Als uitgangspunt gelden de negatieve effecten van de vergraving van het zomerbed en tijdelijke effecten 

van de uiterwaardmaatregelen. De positieve effecten van de uiterwaardmaatregelen worden in eerste 
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instantie buiten beschouwing gelaten. Deze aanpak is gekozen om te onderzoeken of de gehanteerde 

bandbreedte aan effecten ook in combinatie met de effecten van andere plannen en projecten voldoet. De 

effecten die door het treffen van mitigerende maatregelen in de uitvoeringssfeer worden voorkomen, zijn 

niet meegenomen. Het gaat om effecten op groeiplaatsen van rivierfonteinkruiden (habitattype H3260B 

Beken en rivieren met waterplanten), kwartelkoning en de bever. Doordat aan een aannemer wordt 

opgelegd om zijn werk zo uit te voeren dat geen schade wordt toegebracht, is cumulatie op dit punt niet 

meer aan de orde. 

In onderstaande tabel zijn de instandhoudingsdoelstellingen opgenomen waarop de vergraving van het 

zomerbed en de uiterwaardmaatregelen een (tijdelijk) negatief effect hebben. Vervolgens wordt per 

instandhoudingsdoel de cumulatie toets uitgevoerd (hoofdstuk 8). 

 

In bijlage 14 is een overzicht opgenomen van alle projecten die in de cumulatietoets betrokken zijn.  

 

Tabel 6-4 Instandhoudingsdoelstellingen waarop de vergraving van het zomerbed en de 

uiterwaardmaatregelen een (tijdelijk) negatief effect hebben 
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Tabel 6-5 projecten betrokken bij cumulatietoets en relatie met instandhoudingsdoelstellngen  
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Bypass Kampen icm Herinrichting Onderdijkse Waard 
(NURG) 

  
 

  
 

      
    

Dijkverlegging Westenholte (RvR),                

Spoorbrug IJsselkruising Hanzelijn; (bij Zwolle)               

Uitbreiding Jachthaven Hattem;              

Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler 
Buitenwaarden (RvR),  

  
 

  
     

  
  

Welsumer en Fortmonderwaarden (NURG project)               

Uiterwaardvergraving keizers- en stobbenwaarden en 
olsterwaarden (RvR) 

  
 

  
   

          

NURG Stokebrandsweerd             

Dijkverlegging Cortenoever (RvR)              

Herinrichting Vaalwaard                   

Stroomlijn Ijssel Hagen en Singels 1b, 1c, 1e                

Stroomlijn Rammelwaard, Duursche Waarden en Engelse 
werk   

  
    

        

Inrichting moerasgebied Fraterwaard             

Aanleg laad- / loswal Fraterwaard             

Vergroting ophoging Spaenswaard             

 

  positief effect 

  tijdelijjk negatief effect 

  permanent negatief effect 

  tijdelijk negatieve effecten maar uiteindelijk positief 

 

 

Effecten op mitigerende en compenserende maatregelen van andere projecten 

In Tabel 6-5 zijn de projecten opgenomen, die meegenomen zijn bij de cumulatietoets. De effecten per 

project zijn de effecten na het nemen van mitigerende en/of compenserende maatregelen. In verschillende 

projecten zijn mitigerende maatregelen en/of maatregelen opgenomen voor de ontwikkeling van 

habitattypen of leefgebied. Indien deze maatregelen genomen worden binnen het effectgebied van de 

zomerbedverlaging, kan de zomerbedverlaging de ontwikkeling beïnvloeden. Om die reden is de 

cumulatietoets aangevuld met een beoordeling van de effecten van de zomerbedverlaging op de 

mitigerende maatregelen en ontwikkeling van natuur zoals voorgesteld in de projecten. Het gaat om de 

volgende maatregelen: Onderdijkse waard in verband met de realisatie van de beperkte hoogwatergeul bij 

Kampen, Dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden. De 

maatregelen worden genomen ten gunste van de habitattypen Beken en rivieren met waterplanten, 

Slikkige rivieroevers, Stroomdalgrasland en Zachthoutooibossen en de soorten kwartelkoning, ijsvogel, 

porseleinhoen, bever en niet-broedvogels (steltlopers). 
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Voor de beoordeling is dezelfde methodiek gebruikt als eerder beschreven in dit hoofdstuk. In deze 

methodiek is bekeken in hoeverre ook na zomerbedverlaging de omstandigheden voldoen aan de 

ecologische vereisten van habitattypen of leefgebied van soorten. Hiervoor zijn de volgende 

modelberekeningen gebruikt en vergeleken: 

– effecten Zomerbedverlaging Beneden-IJssel ten opzichte van de autonome ontwikkeling (inclusief 

dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden; 

– effecten dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler 

Buitenwaarden ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Uit de beoordeling blijkt dat er geen significante verschuivingen optreden in de omstandigheden voor de te 

ontwikkelen of versterken habitattypen en leefgebieden van soorten ook na zomerbedverlaging. Gebieden 

blijven vallen in dezelfde optimale of suboptimale range. Een uitzondering vormt het te ontwikkelen 

zachthoutooibos in Westenholte. De potenties voor de ontwikkeling van zachthoutooibos langs de oevers 

blijven gelijk, maar mogelijk zal de uiteindelijke kwaliteit van het zachthoutooibos verder van de oevers wat 

lager worden. Ontwikkeling van zachthoutooibos blijft echter goed mogelijk. Om die reden en omdat er na 

realisatie sprake is van een toename van het areaal met 0,8 ha, leidt dit niet tot significante effecten. 

  

Cumulatietoets permanente effecten inundatie 

Ten behoeve van de cumulatietoets is specifiek onderzocht of en op welke wijze de zomerbedverlaging in 

combinatie met andere projecten effecten heeft op inundatie (in het lage en gemiddelde afvoerbereik in 

aanvulling op het maatgevend hoogwater). Het gaat hierbij om de projecten Westenholte en Scheller- en 

Oldeneler buitenwaarden. De maatregelen bij IJsseldelta zuid worden wel genomen binnen het 

effectgebied van de zomerbedverlaging, maar het effect heeft betrekking op inundatie in extreme situaties.  

 

Op basis van de beschikbare modelberekeningen zijn de cumulatieve effecten van de Zomerbedverlaging 

Beneden-IJssel, Westenholte, en Scheller- en Oldeneler buitenwaarden ingeschat. De volgende 

modelberekeningen zijn gebruikt: 

– effecten Zomerbedverlaging Beneden-IJssel ten opzichte van de autonome ontwikkeling (inclusief 

Westenholte en Scheller- en Oldeneler buitenwaarden; 

– effecten Westenholte en Scheller- en Oldeneler buitenwaarden ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Gebleken is dat alleen voor stroomdalgrasland en hardhoutooibos beperkte cumulatieve effecten door 

verandering van inundatie kunnen worden verwacht. Deze cumulatieve effecten zijn betrokken bij het 

samenstellen van de bandbreedte aan effecten en het bepalen van het uitgangspunt voor de omvang aan 

effecten, zoals besproken in paragraaf 6.44, en komen niet separaat aan de orde in hoofdstuk 7.  

 

Hieronder is aangegeven waarom alleen op stroomdalgrasland en hardhoutooibos cumulatieve effecten 

worden verwacht van de projecten Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, Westenholte en Scheller- en 

Oldeneler buitenwaarden:  

– Het effectgebied van Westenholte en Scheller- en Oldeneler buitenwaarden is bovenstrooms van 

de betreffende locaties gelegen. Dat betekent dat er geen sprake is van cumulerende effecten 

benedenstrooms van Westenholte (ook niet in de Vreugderijkerwaard). Bovenstrooms van 

Westenholte, binnen het effectgebied van de Zomerbedverlaging kan wel sprake zijn van 

cumulerende effecten. 

– Westenholte en Scheller- en Oldeneler buitenwaarden leiden alleen tot een verminderde 

overstromingsdynamiek van gebieden die relatief hoog zijn gelegen. Dit zijn de gebieden die in de 

huidige situatie alleen in geval van extreem hoog water overstromen, en daardoor gemiddeld niet 

meer dan enkele dagen per jaar onder water staan. In de toekomst gaan de geulen van 

Westenholte en Scheller- en Oldeneler buitenwaarden bij deze hoge waterstanden meestromen, 
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waardoor de relatief hooggelegen gebieden minder vaak zullen overstromen. Op de lager gelegen 

gebieden hebben de projecten geen effect.  

– De relatief hoog gelegen delen zullen ook als gevolg van de zomerbedverlaging te maken krijgen 

met een verminderde overstromingsdynamiek.  

– Met name de habitattypen die onder drogere omstandigheden voorkomen, zoals de habitattypen 

stroomdalgrasland en hardhoutooibos zijn gelegen op de hogere delen van de uiterwaarden, en 

kunnen daarmee te maken krijgen met cumulerende effecten. Waar het effectgebied van de 

Zomerbedverlaging en Westenholte en Scheller- en Oldeneler buitenwaarden overlapt 

(bovenstrooms van Westenholte en binnen het effectgebied van de Zomerbedverlaging) is alleen in 

de Hoenwaard hardhoutooibos gelegen (27 ha). Stroomdalgrasland is, behoudens 0,1 ha in de 

Hoenwaard, vooral benedenstrooms van Westenholte gelegen. 

– Specifiek voor hardhoutooibos en stroomdalgrasland in de Hoenwaard zijn aparte berekeningen 

gemaakt van de cumulerende overstromingseffecten (zie tabel). Hieruit blijkt dat de cumulatieve 

effecten nog vallen binnen de vastgestelde bandbreedte (zie Tabel 6-2) 

 

Tabel 6-7 Cumulatieve effecten op stroomdalgrasland van Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, 

Westenholte en Scheller- en Oldeneler buitenwaarden 

Habitattype Effect Zomerbedverlaging in ha 

(waarvan in Hoenwaard) 

Cumulatieve effecten in ha 

(waarvan in Hoenwaard) 

Hardhoutooibos 2,99 ha (2,23 ha) 3,32 ha (2,56 ha) 

Stroomdalgrasland  0,93 ha (0,01 ha) 0,96 ha (0,04 ha) 

 

Extra ontwikkeling stroomdalgrasland in Zalkerbosch door gemeente Kampen 

In 2009 heeft de gemeente Kampen de structuurvisie Kampen 2030 vastgesteld. Voor deze structuurvisie is een 

planMER opgesteld. Uit deze planMER is gebleken dat voor een aantal ontwikkelingen significante effecten op Natura 

2000-gebieden niet zijn uit te sluiten. Uit vervolgonderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van stroomdalgrasland in 

Scherenwelle belemmeringen voor de toekomst kan opleveren (m.n. door cumulatie). Om op voorhand de mogelijke 

negatieve effecten van de ontwikkelingen zoals opgenomen in de Structuurvisie Kampen 2030 op het 

Stroomdalgrasland in de Scherenwelle weg te nemen wil de gemeente mitigerende maatregelen treffen door de 

realisatie van 1,5 ha nieuw stroomdalgrasland in de uiterwaard Zalkerbosch, aansluitend op het nieuw te ontwikkelen 

stroomdalgrasland in deze uiterwaard in het kader van de uiterwaardmaatregelen van het project Zomerbedverlaging 

Beneden-IJssel. Met deze ontwikkeling is in deze Passende Beoordeling rekening gehouden. 
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7  BESCHRIJVING EN SELECTIE NADER TE BESCHOUWEN EFFECTEN 

Dit hoofdstuk beschrijft de effecten van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel op de Natura 2000-

gebieden Uiterwaarden IJssel en Ketelmeer&Vossemeer. Op basis daarvan is vervolgens in hoofdstuk 8, 

met inachtneming van mitigerende maatregelen en cumulerende effecten met andere projecten, 

beoordeeld of er wel of geen sprake is van significante effecten op habitattypen en soorten waarvoor 

instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 

 

Voor de verschillende instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden IJssel 

en Ketelmeer&Vossemeer is in dit hoofdstuk beoordeeld welke van deze effecten nader beschouwd 

dienen te worden in de toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 in hoofdstuk 8.  

In de volgende gevallen dient een effect als ‘nader te beschouwen’ te worden aangemerkt: 

– Het is duidelijk is dat er een negatief effect optreedt en binnen de invloedssfeer ervan komen 

habitattypen en/of soorten voor die gevoelig zijn voor het effect; 

– Het is duidelijk dat er positief effect optreedt op habitattypen en soorten. 

 

De Zomerbedverlaging Beneden-IJssel kan ook effecten hebben die verder in de Passende Beoordeling 

buiten beschouwing kunnen blijven. Dit is in de volgende situaties het geval: 

– Habitattypen en/of soorten komen niet voor in de invloedssfeer van het effect dat optreedt als 

gevolg van de ingreep; 

– Het effect is zo klein of van dusdanig korte duur dat er zeker geen merkbare gevolgen zijn voor 

habitattypen en/of soorten; 

De effecten die in dit hoofdstuk op grond van deze criteria als niet-relevant zijn gekwalificeerd worden niet 

nader beschouwd in hoofdstuk 8. Dit hoofdstuk maakt dus een gemotiveerd onderscheid tussen wel en 

niet nader te beschouwen effecten. Tabel 7-1 en tabel 7-2 geven daarvan een samenvattend overzicht. In 

de hierna volgende paragrafen is nader onderbouwd waarom een effect wel of niet als ‘nader te 

beschouwen’ is gekwalificeerd.  
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Tabel 7-1 Relatie tussen instandhoudingsdoelstellingen Uiterwaarden IJssel en potentiële effecten.  
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Habitattypen 

Meren met krabbenscheer  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Beken en rivieren met waterplanten (grote 

fonteinkruiden) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Slikkige rivieroevers ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Stroomdalgraslanden ^ ^ X ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Ruigten en zomen (moerasspirea) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Ruigten en zomen (droge bosranden) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote 

vossenstaart) 
^ ^ X ^ X ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) ^ ^ X ^ X ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Droge hardhoutooibossen ^ ^ X ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Habitatrichtlijnsoorten 

Bittervoorn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ 

Grote modderkruiper ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Kleine modderkruiper ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ 

Rivierdonderpad ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ X 

Kamsalamander ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Bever ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Broedvogels 

Aalscholver ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Porseleinhoen ^ ^ X ^ X ^ X ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Kwartelkoning ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Zwarte Stern ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

IJsvogel ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 
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Instandhoudingsdoelstellingen Uiterwaarden 
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Niet-Broedvogels 

Fuut ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X X ^ ^ ^ ^ 

Aalscholver ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X X ^ ^ ^ ^ 

Kleine Zwaan ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ X ^ ^ ^ ^ 

Wilde Zwaan ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ X ^ ^ ^ ^ 

Kolgans ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ X ^ ^ ^ ^ 

Grauwe Gans ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ X ^ ^ ^ ^ 

Smient ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ X ^ ^ ^ ^ 

Krakeend ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Wintertaling ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Wilde eend ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Pijlstaart ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Slobeend ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Tafeleend ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Kuifeend ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Nonnetje ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X X ^ ^ ^ ^ 

Meerkoet ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Scholekster ^ ^ X ^ X ^ X ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Kievit ^ ^ X ^ X ^ X ^ ^ X ^ ^ ^ ^ 

Grutto ^ ^ X ^ X ^ X ^ ^ X ^ ^ ^ X 

Wulp ^ ^ X ^ X ^ X ^ ^ X ^ ^ ^ X 

Tureluur ^ ^ X ^ X ^ X ^ ^ X ^ ^ ^ X 

^ niet nader beschouwd in hoofdstuk 8, effect op voorhand uit te sluiten 

X wel nader beschouwd in hoofdstuk 8, effect niet op voorhand uit te sluiten 
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Tabel 7-2 Relatie tussen instandhoudingsdoelstellingen Ketelmeer&Vossemeer en potentiële 

effecten 
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Broedvogels 

Roerdomp ^ ^ ^ ^ 

Porseleinhoen ^ ^ ^ ^ 

Grote karekiet ^ ^ ^ ^ 

Niet-Broedvogels 

Fuut ^ X ^ X 

Aalscholver ^ X ^ X 

Lepelaar ^ ^ ^ ^ 

Kleine Zwaan ^ X ^ X 

Toendrarietgans ^ ^ ^ ^ 

Kolgans ^ ^ ^ ^ 

Grauwe Gans ^ ^ ^ ^ 

Krakeend ^ X ^ X 

Wintertaling ^ ^ ^ ^ 

Pijlstaart ^ ^ ^ ^ 

Tafeleend ^ X ^ X 

Kuifeend ^ X ^ X 

Nonnetje ^ X ^ X 

Grote Zaagbek ^ X ^ X 

Visarend ^ X ^ X 

Meerkoet ^ X ^ X 

Grutto ^ ^ ^ ^ 

Reuzenstern ^ X ^ X 

^ niet nader beschouwd in hoofdstuk 8, effect op voorhand uit te sluiten 

X wel nader beschouwd in hoofdstuk 8, effect niet op voorhand uit te sluiten 
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7.1  Permanente effecten van de vergraving van het zomerbed 

7.1.1 Afname waterdiepte in rivier, nevengeulen en plassen 

 
 

Waterdiepte als ecologische vereiste 

De waterdiepte is in eerste instantie van belang voor oeverplanten en (niet drijvende) waterplanten. Iedere 

soort is fysiologisch aangepast op het leven op een bepaalde zone bij of onder water. De meeste 

waterplanten groeien niet dieper dan twee meter. Wanneer de waterdiepte afneemt verschuift de waterlijn 

en daarmee verschuiven ook de zones onder water verder naar het midden van een geul of plas. Hiermee 

kunnen de standplaatscondities voor soorten verslechteren, waardoor soorten door andere planten 

kunnen worden verdrongen. Voldoende waterdiepte beschermt waterplanten ook tegen vraat door 

grondelende eenden, zwanen en ganzen. 

Met betrekking tot amfibieën en vissen is relevant of er sprake is van droogval van geïsoleerde wateren in 

de uiterwaarden. Droogvallende wateren vormen geen geschikt leefgebied voor vissen. Voor amfibieën 

dient er lang genoeg water aanwezig te zijn, zodat de larven zich kunnen ontwikkelen. Voor veel amfibieën 

is droogval laat in de zomer gunstig, omdat vissen die op de eitjes en larven prederen dan niet aanwezig 

zijn.  

 

Effecten van de vergraving van het zomerbed op waterdiepte 

Het areaal open water verandert door de vergraving van het zomerbed niet substantieel. Wel zal door een 

verlaging van het rivierpeil de oppervlakte van het natte profiel in nevengeulen afnemen. De omvang van 

de afname is afhankelijk van het profielverloop van de nevengeul onder water. Onder gemiddelde 

omstandigheden wordt de waterstand van de IJssel maximaal 7,2 cm lager, zie afbeelding 7-1. Een 

aanzienlijk deel van de open wateren in de uiterwaarden bestaat uit landbouwsloten met een vrij steil 

talud. Hier heeft een waterstandsdaling van enkele centimeters geen gevolgen voor het areaal open water. 

Bij een oeverprofiel van 1:50 (nevengeul Vreugderijkerwaard
17

) geeft een waterstandsverlaging onder 

gemiddelde omstandigheden van 6 cm een afname van 3 m aan weerszijden. De nevengeul in de 

Vreugderijkerwaard is 100-300 meter breed.  

 

De verlaging van het rivierpeil leidt aan de oevers van de IJssel niet tot een substantieel geringere 

waterdiepte, omdat daar de oevers vrij steil zijn en de waterdiepte over een korte afstand snel toeneemt. 

Een afname van de waterdiepte met enkele centimeters heeft niet tot gevolg dat het areaal waterplanten 

afneemt. Wel kan het areaal open water in strangen, geulen en in plassen beperkt afnemen doordat de 

randen wat eerder droogvallen. De situatie die samenvalt met de periode waarin de grootste kans op 

droogval bestaat, is OLA (onderstaande afbeelding; Overeengekomen Lage Afvoer). De met OLA 

                                                        
17

 mond. med. Natuurmonumenten 

In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel, in de nevengeulen en plassen dichtbij of 

aangetakt aan de rivier neemt de waterdiepte onder gemiddelde omstandigheden enkele 

centimeters af. In de IJssel en de meeste aangetakte plassen zijn de effecten beperkt vanwege 

steile oevers en/of grote waterdiepte. De verkleining van de waterdiepte in bijvoorbeeld de geul 

en de geïsoleerde plassen in de Vreugderijkerwaard en Zalkerbosch betekent dat het areaal 

open water beperkt afneemt en bij extreem lage afvoeren randen wat eerder droogvallen. De 

afname is zo gering dat het geen gevolgen heeft voor het areaal waterplanten of leefgebied 

voor vissen en amfibieën. 

Er is geen sprake van verlaging van waterstanden in het Natura 2000-gebied 

Ketelmeer&Vossemeer.  



 HaskoningDHV B.V. 

 

Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel mei 2013, versie 4.0 

LW-AF20122223 - 68 - 

corresponderende rivierstand wordt statisch gezien 20 dagen onderschreden. De maximale daling van 

OLA bedraagt 2,3 centimeter net bovenstrooms van de vergraving.  

 

 

Afbeelding 7-1 Verschil in waterstand door de vergraving van het zomerbed (GEM: gemiddelde 

afvoer, OLA: Overeengekomen Lage Afvoer)  

 

Gevolgen voor de natuur 

Voor de IJssel en de kribvakken worden geen grote gevolgen verwacht, vanwege de steil aflopende 

oevers en de afwezigheid van waterplanten in het zomerbed op de plekken waar er effecten optreden.  

De vermindering van de waterdiepte in geulen en strangen die in open verbinding staan met de IJssel 

heeft geen gevolgen voor het areaal waterplanten omdat het areaal open water nauwelijks verandert. 

Daarnaast komen waterplanten (waaronder rivierfonteinkruiden) in de diepere delen voor (dieper dan 0,7 

m 
18

), die nooit droogvallen en die ook na zomerbedverlaging voldoende diepte houden. In de 

Vreugderijkerwaard bevinden de delen waar nu waterplantenvegetaties met rivierfonteinkruid groeien zich 

met name ten zuiden van de duiker, waar het water relatief diep is, de stroming het grootst is en er geen 

begrazing door grote aantallen grazende ganzen plaatsvindt, omdat hier ooibos op de oevers staat.
19

. De 

bijzondere waterplantenvegetatie (met o.a. rivierfonteinkruid, doorgroeid fonteinkruid en aarvederkruid; 

blijken optimaal voor te komen in een zone die tijdens het groeiseizoen (juli, augustus) ca. 70 cm tot 1 m 

diep is en stroomt
20

. In droge jaren is de geul al zeer ondiep, waardoor grote delen daardoor al relatief 

ongeschikt zijn voor waterplanten van stromend water en andere rheofiele soorten. Het habitattype Meren 

met krabbenscheer komt voor in diep water (>0,8 meter; profielendocument) op plekken die nooit 

droogvallen.  

Bij extreem lage afvoeren vallen de randen eerder droog. De oeverzone verschuift mee met de waterlijn, 

waardoor het areaal slikkige oevers tijdelijk kan toenemen. De toename is tijdelijk omdat het hoogst 

gelegen deel weldra zal verruigen. Op de langere termijn zal het areaal nagenoeg gelijk worden met het 

huidige areaal. Ook de voedselgronden van vogels die foerageren langs de waterlijn zullen in omvang niet 

afnemen, omdat de randlengte niet substantieel verandert. Hogere, minder frequent overstroomde delen 

zullen – mede afhankelijk van het gevoerde beheer - al snel met wilg en ruigte begroeid raken. De 

                                                        
18

 Profielendocument, rijninbeeld.nl  
19

 Peters & Kurstjens, 2011, Rijn in Beeld; Natuurontwikkeling langs de grote rivieren 
20

 www.rijninbeeld.nl, gebiedsrapportage Vreugderijkerwaard, ervaringen project Rijn in Beeld 
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nevengeul in de Vreugderijkerwaard heeft een zeer flauw talud (1:50 med. Natuurmonumenten). Droogval 

van de ondiepste delen in de zomer kan als gevolg van de vergraving van het zomerbed wat eerder 

optreden dan nu. Gezien de beperkte waterstandsdaling bij lage afvoeren (OLA; 2,1 centimeter ter hoogte 

van Vreugderijkerwaard) zijn geen ecologische gevolgen van eerdere droogval te verwachten. Dit geldt 

ook voor de flauw aflopende oevers van de nieuw te graven geulen van de projecten Dijkverlegging 

Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden.  

De aanwezige rivierfonteinkruiden groeien nu in de diepste delen van de geul en niet in de eerste paar 

meter vanaf de land/water overgang. Hoewel de waterdiepte in de diepste delen afneemt, wordt de 

waterdiepte niet zo gering dat rivierfonteinkruiden zullen verdwijnen. De nieuw aan te leggen geulen van 

het project Dijkverlegging Westenholte worden 1 tot 2 meter dieper aangelegd dan de bestaande geul. Om 

die reden zijn er ook daar geen effecten te verwachten van de zomerbedverlaging op de ontwikkeling van 

de waterplanten in de nieuwe geulen. De afname van de waterdiepte in bijvoorbeeld nevengeulen heeft 

naar verwachting geen gevolgen voor de hoeveelheid vis. Hoewel het watervolume wat kleiner wordt, 

heeft de aanwezigheid van geschikte paaiplaatsen en schuilmogelijkheden veel meer invloed op de 

draagkracht van de geul voor vis.  

Lagere rivierwaterstanden leiden (via het grondwater) ook tot verminderde waterdieptes in geïsoleerde 

wateren in de uiterwaarden, echter niet in dezelfde mate als wateren die in directe verbinding met de rivier 

staan. Hoe verder van de rivier gelegen, hoe kleiner het effect. Het waterstandsverlagende effect op de 

waterstand in de IJssel is zeer klein in vergelijking met de natuurlijke fluctuaties gedurende droge perioden 

en de verschillen tussen jaren. De natuurlijke fluctuatie tijdens in droge perioden zal nauwelijks 

veranderen. Daarnaast is gebleken dat (potentieel) leefgebied voor vissen en amfibieën over het 

algemeen relatief diep is met steile oevers, waardoor droogval ook in de huidige situatie niet optreedt, en 

na de zomerbedverlaging ook niet. Voor amfibieën kan het wel positief zijn als er laat in het seizoen 

droogval optreedt, omdat vissen die hun eieren of larven opeten dan niet kunnen overleven. In 

uiterwaarden is dit effect echter beperkt, omdat de wateren bij hoge waterstanden in de winter weer 

gekoloniseerd worden door vissen.  

Soorten die in de uiterwaarden leven kunnen kennelijk in dynamische omstandigheden van sterk 

wisselende waterstanden overleven. De waterstand zal niet zodanig veranderen dat wateren in de 

uiterwaarden minder geschikt zijn als leefgebied voor de vissen en amfibieën die er nu voorkomen. Een 

nadere onderbouwing van dat er geen sprake is van negatieve effecten op vissen en amfibieën in 

geïsoleerde wateren is opgenomen in bijlage 13.  

 

Nader te beschouwen? 

Omdat de afname van de waterdiepte gering is, zeker in vergelijking met de natuurlijke fluctuaties, en de 

belangrijke wateren relatief diep zijn, heeft dit geen directe gevolgen voor natuurwaarden, en wordt dit 

effect niet nader beschouwd in hoofdstuk 8, toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen.  

 

Lagere rivierstanden leiden, behalve tot verminderde waterdiepte, tot afname van stroomsnelheid, afname 

van zandtransport, verminderde overstromingsdynamiek en lagere grondwaterstand. Deze effecten 

worden in de volgende paragrafen beschreven.  

 

7.1.2 Verandering stroomsnelheid in rivier en nevengeulen 

 
 

In het Natura 2000-gebied uiterwaarden IJssel neemt de stroomsnelheid in de rivier ter hoogte 

van de vergraving af, en bovenstrooms van de vergraving iets toe. Dit heeft geen gevolgen 

voor de natuurwaarden. De stroomsnelheid in de Vreugderijkerwaard verandert niet. 

Er is geen sprake van verandering van stroomsnelheden in het Ketelmeer&Vossemeer 
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Stroming als ecologische vereiste 

Met name op plekken waar beperkte stroming voorkomt (enkele decimeters per seconde) komen vaak 

bijzondere vegetaties (rivierfonteinkruiden) en stroomminnende vis en macrofauna voor. De meeste 

waterplanten en waterdieren gedijen niet goed bij stroming. Zaden komen niet tot kieming of kiemen 

worden ontworteld. Macrofauna en vis zijn ook niet altijd bestand tegen stroming. Soorten die zich door 

fysiologische veranderingen hebben aangepast aan standplaatsen met stroming, hebben een 

concurrentievoordeel ten opzichte van andere soorten. Neemt de stroming zover af dat stroommijdende 

soorten de overhand kunnen nemen, dan kunnen stroomminnende soorten mogelijk verdwijnen. Een 

slechtere doorstroming van nevengeulen kan bovendien nadelige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit 

(temperatuur, zuurstof, blauwalg) en kan verzanding van een geul tot gevolg hebben. 

 

Effecten van de vergraving van het zomerbed op stroming 

Bij gemiddelde afvoeren zal de stroomsnelheid ter hoogte van de vergraving (benedenstrooms van de 

Molenbrug) afnemen van 0,6-0,8 m/s in de huidige situatie tot 0,3-0,4 m/s na zomerbedverlaging. 

Bovenstrooms van de Molenbrug bij kampen is in de hoofdgeul sprake van een kleine toename van de 

stroomsnelheid met maximaal 0,1 m/s. De stroomsnelheid in de nevengeul in de Vreugderijkerwaard zal 

bij gemiddelde afvoeren door de vergraving van het zomerbed niet veranderen, en zal daarmee niet leiden 

tot een verslechtering van de waterkwaliteit en extra verzanding van de geul.  

Bij extreme afvoeren neemt de stroomsnelheid bovenstrooms van de maatregel toe met maximaal 0,5 m/s. 

Op een aantal plekken is sprake van een versnelling in de geul en nemen de stroomsnelheden in 

uiterwaarden af. Door lagere stroomsnelheden kan in theorie meer sedimentatie plaatsvinden in 

uiterwaarden. De verwachting is dat dit niet in het veld merkbaar zal zijn. Het patroon van 

stroomsnelheden is namelijk erg afvoerafhankelijk. Een vermindering van de stroomsnelheid in 

uiterwaarden bij extreme afvoeren treedt op in Koppelerwaard, Zalkerbosch en Onderdijkse waard (niet in 

Vreugdenrijkerwaard). 

 

Gevolgen voor de natuur 

De veranderingen in stroomsnelheid zijn bij gemiddelde afvoeren niet substantieel. Er wordt na 

zomerbedverlaging nog voldaan aan de stromingsvereisten voor bijvoorbeeld rivierfonteinkruid (>0,1 m/s; 

profieldocument). Ook de omstandigheden voor stroomminnende vis en macrofauna zullen niet dusdanig 

veranderen dat ze er negatieve gevolgen van ondervinden.  

 

Nader te beschouwen? 

Omdat de stroomsnelheid in de rivier niet substantieel verandert, en er in nevengeulen en in het Ketelmeer 

geen sprake is van verandering van de stroming, wordt het effect van verandering stroomsnelheid niet 

nader beschouwd bij de toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen.  

 

 

7.1.3 Afname zandtransport tussen de Molenbrug en Eilandbrug  

 
 

Afzetting van sediment als ecologische vereiste 

Door de zomerbedvergraving vindt binnen het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel tussen 

de Molenbrug bij Kampen (N764) en Eilandbrug bij Kampen (N50) minder transport van grof 

materiaal plaats. Dit heeft geen effecten op de gevoelige habitattypen Stroomdalgraslanden en 

Hardhoutooibos omdat deze typen niet in dit deel voorkomen. De zomerbedvergraving heeft 

geen effect op het transport van fijn materiaal, zoals klei en slib. Ook in het 

Ketelmeer&Vossemeer treedt geen verandering op in transport van sediment.  
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Het transport van materiaal door de rivier is een natuurlijk proces en zorgt voor morfodynamiek van de 

oevers, de oeverwallen en het winterbed. Voor een aantal natuurtypen is de afzetting van zand of slib een 

ecologische vereiste. Stroomdalgrasland kan alleen in stand blijven als met enige regelmaat kalkrijk zand 

wordt afgezet. Dit voorkomt verzuring en biedt nieuwe kiemplaatsen voor zaden. Ook voor hardhoutooibos 

is basenoplading van de ondergrond nodig om verzuring tegen te gaan. Dit kan door afzetting van 

basenrijk sediment (of overstroming of door doordringing van basenrijk grondwater tot in de wortelzone). 

Slikkige rivieroevers komen juist voor op plekken waar fijner materiaal wordt afgezet aan de randen van 

rivieren en nevengeulen. Ook zaden van de kievitsbloem kiemen gemakkelijker op een pas afgezet dun 

laagje slibbig sediment.  

 

Effecten van de vergraving van het zomerbed op het zandtransport en de afzetting van sediment 

In alle omstandigheden vindt er transport van bodemmateriaal plaats door de IJssel. De kleinste deeltjes 

zijn gesuspendeerd in het rivierwater en de grotere bodemdeeltjes bewegen zich over de rivierbodem 

stroomafwaarts. Hoe groter de stroomsnelheid, hoe groter de deeltjes kunnen zijn die in suspensie raken. 

Met name bij extreme afvoeren en hoge stroomsnelheden komt ook het grovere sediment in suspensie en 

kan op oeverwallen en uiterwaarden neerslaan als daar de stroomsnelheid plots afneemt.  

Als gevolg van de vergraving van het zomerbed wordt het doorstroomprofiel (de waterdiepte) ter hoogte 

van de vergraving groter en zal de stroomsnelheid daar plots afnemen. Dit heeft tot gevolg dat de 

stroomsnelheid zo laag wordt dat: 

– het grofste gesuspendeerde materiaal sedimenteert  

– een deel van het grove sediment, dat zich over de rivierbodem beweegt, aan het begin van de 

vergraving van het zomerbed blijft liggen en zich niet verder stroomafwaarts begeeft. 

De stroomsnelheden zijn ook na zomerbedverlaging nog zo groot dat het fijnste materiaal (klei en slib) 

gewoon in suspensie blijft. De vergraving van het zomerbed heeft geen invloed op de hoeveelheid fijn 

sediment in het rivierwater. Wel kan door een afname van de inundatieduur en frequentie waarmee 

inundatie optreedt minder fijn materiaal worden afgezet in uiterwaarden en op oevers. Dit effect is 

beschreven in de volgende paragraaf ‘vermindering overstromingsdynamiek’.  

Als gevolg van de vergraving van het zomerbed zal op het traject van de vergraving (tussen de Molenbrug 

en de Eilandbrug bij Kampen) wel minder zand in suspensie zijn, waardoor de hoeveelheid materiaal dat 

potentieel kan worden afgezet in uiterwaarden afneemt. Ter hoogte van de vergraving komen geen 

natuurtypen voor die afhankelijk zijn van periodieke aanzanding (zoals stroomdalgrasland en droge 

hardhoutooibossen). Het systeem is hier van nature minder dynamisch en door de relatief lage (actuele) 

stroomsnelheden wordt vooral fijn sediment afgezet.  

 

Gevolgen voor de natuur 

Omdat in het deel van de IJssel waar de vergraving invloed heeft op transport van materiaal door de rivier 

geen natuurtypen voorkomen die afhankelijk zijn van periodieke aanzanding (zoals stroomdalflora en 

hardhoutooibos) en de zomerbedverlaging geen gevolgen heeft voor vracht van klei en slib in het water 

(van belang voor slikkige oevers en kievitsbloemhooiland), zijn er via het transport van materiaal door de 

rivier geen gevolgen voor de natuur. Wel kan door een afname van de inundatieduur en frequentie 

waarmee inundatie optreedt minder fijn materiaal worden afgezet in uiterwaarden en op oevers. Dit effect 

is beschreven in de volgende paragraaf ‘vermindering overstromingsdynamiek’. 

 

Nader te beschouwen? 

Omdat in het deel waar minder zandtransport plaatsvindt geen habitattypen voorkomen die hiervan 

afhankelijk zijn, en er verder geen effect optreedt op het transport van sediment, wordt dit effect niet nader 

beschouwd bij de toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen in hoofdstuk 8.  
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Afbeelding 7-2 Zandafzetting IJssel bij hoogwater
21
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 Arcadis 2010 
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7.1.4 Vermindering overstromingsdynamiek oevers en uiterwaarden tussen Kampen en Herxer waarden 

 
 

Overstroming als ecologische vereiste  

Rivierdynamiek en de daarmee samenhangende overstroming scheppen de abiotische randvoorwaarden 

voor uiterwaardnatuur. Overstroming is van belang voor een aantal natuurlijke processen in uiterwaarden. 

 

Instandhouden van basisch milieu voor habitattypen 

Onder invloed van neerslag, uitspoeling en omzettingsprocessen in de bodem verliezen de van nature 

kalkhoudende afzettingen in het rivierengebied langzaam hun basische eigenschappen. Een aantal 

habitattypen (stroomdalgrasland, hardhoutooibos en kievitsbloemhooiland) komt alleen voor op plekken 

waar deze basische situatie langdurig blijft bestaan. Een periodieke afzetting van kalkrijk sediment (zand 

of klei) tijdens overstroming is hiervoor een randvoorwaarde. Ook kan basenoplading plaatsvinden 

wanneer, bij hoge rivierstanden, het relatief basenrijke rivierwater de wortelzone bereikt. 

 

Leefgebied voor overstromingsafhankelijke soorten 

Een aantal planten en diersoorten komt overwegend voor in gebieden die onder invloed staan van 

wisselende grondwaterpeilen en overstroming. Het porseleinhoen vindt bijvoorbeeld broedhabitat in 

rietmoerassen en ruigten die in het voorjaar overstromen. Overstroomde uiterwaarden hebben tijdens de 

voor- en najaarstrek grote aantrekkingskracht op steltlopers en tijdens de overwintering als foerageer- en 

rustgebied voor watervogels.  

 

Verspreiding van zaden 

Veel planten en boomsoorten verspreiden hun zaden via het water. Overstroming van hun groeiplaatsen 

draagt bij aan de verspreiding van zaden en daarmee het voortbestaan van soorten. Dit mechanisme is 

echter niet het belangrijkste voor het behoud van habitattypen en soorten.  

 

Tegengaan verruiging door zuurstofloosheid in de bodem 

Overstroming en hoge grondwaterstanden veroorzaken een zuurstofloosheid in de bodem. Omdat de 

meeste landplanten alleen kunnen groeien wanneer voldoende zuurstof in de wortelzone beschikbaar is, 

gaan overstroming en hoge grondwaterstanden die kieming en groei van veel planten, struiken en bomen 

tegen. Planten en bomen die groeien in vaak overstroomde gebieden zijn hierop aangepast en hebben 

daarmee een concurrentievoordeel ten opzichte van andere soorten. Door de zuurstofloosheid in de 

bodem verloopt de omzetting van organisch materiaal in voor planten opneembare voedingstoffen 

(mineralisatie) ook trager. Hierdoor zijn in natte en overstroomde gronden minder voedingsstoffen 

beschikbaar. De zuurstofloosheid in de bodem beperkt daardoor de groei van veel houtige gewassen en 

voorkomt ook verruiging van bijvoorbeeld rietmoeras.  

De gevolgen van zuurstofloosheid in de bodem zijn in het voorjaar en het groeiseizoen (maart – oktober) 

het grootst. De groei van planten wordt dan bepaald door de hoeveelheid voedingsstoffen en de 

zuurstofbeschikbaarheid in de wortelzone. Daarnaast is de omzetting van stoffen in de bodem 

temperatuursafhankelijk. Hoe kouder de ondergrond, hoe langzamer de omzettingsprocessen in de bodem 

Door de zomerbedvergraving overstromen uiterwaarden binnen het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden IJssel minder vaak, waardoor de kwaliteit van overstromingsafhankelijke en natte 

natuur (stroomdalgrasland, hardhoutooibos, kievitsbloemhooiland, zachthoutooibos, 

leefgebied voor steltlopers en de broedvogel porseleinhoen) verslechtert.  

In het Ketelmeer&Vossemeer treedt geen effect van vermindering van overstromingsdynamiek 

op.  
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verlopen. Overstroming in het winterhalfjaar heeft veel minder effect op groeiplaatscondities voor planten, 

struiken en bomen dan overstroming in de zomer. 

 

Tegengaan verruiging door uitspoeling organisch materiaal 

In rietmoeras hopen zich op de bodem jaar na jaar plantenresten op. Door de opbouw van organisch 

materiaal kan het rietmoeras verlanden. Het pakket organisch materiaal groeit ieder jaar, waardoor de 

omstandigheden na verloop van tijd geschikt worden voor soorten van drogere omstandigheden. Hierdoor 

zal het rietmoeras op den duur overgaan in een type met meer houtige soorten, waarna het uiteindelijk 

een bos wordt. Periodieke forse overstroming, die zich vooral in de winter voordoet, zorgt ervoor dat 

opgehoopt organisch materiaal wordt weggespoeld. De verlanding wordt vertraagd, waardoor het 

rietmoeras in stand kan blijven.  

 

Welke invloed heeft de vergraving van het zomerbed op de overstroming van uiterwaarden 

Door de afname van de inundatiefrequentie en -duur zullen grote delen van uiterwaarden minder vaak 

gaan overstromen. Inundatieduur en inundatiefrequentie hangen met elkaar samen, zoals weergegeven in 

tabel 7-3. De veranderingen van inundatie zijn net bovenstrooms van Kampen het grootst. Hier neemt het 

rivierpeil ook het meest af.  

 

Tabel 7-3 Inundatie: frequentie, duur en periode
22

  

Overstromingsduur (dgn/jr) 
Debiet bij Lobith 

(m
3
/s) 

Frequentie (per jaar) 
duur van een 

hoogwater (dgn) 
periode 

0-1 > 8500 0,25 4 okt t/m mrt 

>1 < 8500 0,4 5 okt t/m mrt 

>2 < 7500 0,5 6 okt t/m mrt 

>5 < 6000 1 6 okt t/m mrt 

>10 < 5500 1,5 7 okt t/m mrt 

>20 < 4500 2,25 12 okt t/m jun 

>50 < 3000 4,6 20 hele jaar 

>150 < 2250 3,5 75 hele jaar 

>300 < 1250 < 2,5 > 125 hele jaar 

 

Gevolgen voor de natuur 

 

Oevers hebben afhankelijk van hun positionering ten opzichte van het gemiddelde rivierpeil een hoge of 

zeer hoge inundatie (>150- >300 dagen/jaar). Afhankelijk van het gevoerde beheer en de 

overstromingsduur, komen op deze plekken wilgen, riet of pioniersvegetaties voor. Door het dalen van de 

gemiddelde waterlijn zal de oeverzone ook omlaag verschuiven. Omdat het habitattype slikkige 

rivieroevers vooral op flauwe oevers voorkomt, is een verschuiving op de gradiënt mogelijk; lager op de 

oever ontstaan dezelfde omstandigheden. Tijdens een veldbezoek
23

 is bevestigd dat dit habitattype met de 

dalende waterlijn mee schuift en er over het algemeen geen sprake is van een verkleining van het areaal. 

In de effectenindicator van Alterra is aangegeven dat dit habitattype niet gevoelig is voor verandering van 

overstromingsfrequentie- en duur (zie bijlage 12). De inundatieduur ter plaatse van de nieuw te 

ontwikkelen slik- en pioniervegetatie binnen het project Dijkverlegging Westenholte blijft na 

                                                        
22

 bron data: waterbase 
23

 17 juli 2012, Vreugderijkerwaard, hierbij waren onder andere rivierecoloog Bart Peters en beheerder van 

Natuurmonumenten Dominique Bokeloh aanwezig. 
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zomerbedverlaging in de optimale range tussen de 50 en 150 dagen per jaar. Het aspect ‘vermindering 

overstromingsdynamiek’ komt daarom niet terug bij de toets aan de instandhoudingsdoelstellingen van het 

habitattype slikkige rivieroevers. 

 

Oeverwallen zijn ontstaan door de jaren lange afzetting van zand uit de rivier. Door hun hoge ligging 

overstromen ze alleen nog bij hoge rivierafvoeren. Stroomdalvegetaties zijn afhankelijk van deze 

incidentele overstroming. Met name delen van de oeverwallen rondom Zwolle overstromen na de 

vergraving van het zomerbed minder vaak. De kwaliteit van de aanwezige stroomdalgraslanden en 

hardhoutooibossen komt daardoor in het geding. Potenties voor de ontwikkeling van stroomdalgraslanden 

blijven aanwezig, met name bovenstrooms van Zwolle. Lager gelegen en redelijk vaak overstroomde 

zandige gronden, waar bijvoorbeeld nu glanshavervegetaties voorkomen, worden wanneer de inundatie 

afneemt geschikter voor de ontwikkeling van stroomdalgraslanden. Glanshaverhooilanden (subtype A 

(glanshaver) van het habitattype Glanshaver- en vossenstaarthooilanden) van goede kwaliteit zijn niet 

gebonden aan plekken die incidenteel overstromen. In het profielendocument staat dat het type slecht 

bestand is tegen teveel overstroming. Een vermindering van de overstroming door het vergraven van het 

zomerbed heeft geen negatieve gevolgen voor dit type. 

 

Ruigten en zomen zijn niet gebonden aan inundatie, maar wel aan vochtige omstandigheden. Zoals ook 

uit het Profielendocument (2008) naar voren komt is dit het habitattype Ruigten en zomen (subtype 

moerasspirea) meer gebonden aan natte omstandigheden, dan aan inundatie. Effecten van verminderde 

overstroming op dit habitattype doen zich dan ook niet of nauwelijks voor. De andere twee subtypen (harig 

wilgenroosje en droge bosranden) komen binnen het studiegebied niet voor.  

Het aspect ‘vermindering overstromingsdynamiek’ komt daarom niet terug bij de toets aan de 

instandhoudingsdoelstellingen van het habitattype ruigten en zomen (alle subtypen). 

 

Vochtige alluviale bossen komen voor op oevers op laaggelegen terreinen (50-150 dagen inundatie per 

jaar). Deze omstandigheden zijn van belang voor kieming van wilgen en zorgt dat voor de typische 

soortensamenstelling van dit habitattype, omdat slechts weinig (boom)soorten tegen deze 

omstandigheden bestand zijn. Afname van overstroming leidt daarom tot een kwaliteitsvermindering. Dit 

wordt in hoofdstuk 8 nader beschouwd. Het subtype essen-iepenbossen komt niet binnen het studiegebied 

voor, en zal dus geen negatieve effecten ondervinden. Wel is de Hoenwaard (binnen het studiegebied) 

aangeduid als belangrijk gebied voor uitbreiding. (Provincie Gelderland, 2011 Bijlage document Uitwerking 

Natura 2000 doelen (concept, d.d. 25 juli 2011). Ook na vergraving van het zomerbed bevindt het laagst 

gelegen hardhoutooibos in de Hoenwaard zich in de optimale overstromingsrange van Essen-

Iepenbossen (1-10 dagen, profielendocument). 

De meest laaggelegen overstromingsvlaktes zijn vaak rietmoerassen, natte graslanden of vochtige 

alluviale bossen (>50 - >150 dagen inundatie per jaar) en overstromen door de zomerbedverlaging minder 

vaak en minder langdurig. Hierdoor kan verdroging optreden, waardoor de vegetaties verruigen en de 

kwaliteit ervan als broed- en foerageergebied voor vogels afneemt. In rietmoeras hopen zich op de bodem 

jaar na jaar plantenresten op. Door de opbouw van organisch materiaal kan het rietmoeras verlanden. Het 

pakket organisch materiaal groeit ieder jaar, waardoor de omstandigheden na verloop van tijd geschikt 

worden voor soorten van drogere omstandigheden. Hierdoor zal het rietmoeras op den duur overgaan in 

een type met meer houtige soorten, waarna het uiteindelijk een bos wordt. Periodieke forse overstroming, 

die zich vooral in de winter voordoet, zorgt ervoor dat opgehoopt organisch materiaal wordt weggespoeld. 

De verlanding wordt vertraagd, waardoor het rietmoeras in stand kan blijven 

Door de afname van overstroming en de verlaging van de (voorjaars-)grondwaterstand komen plas-dras 

situaties minder vaak voor dan nu. Het is de verwachting dat het areaal diep geïnundeerde uiterwaarden 

afneemt ten gunste van ondiep geïnundeerde plekken en plas-dras situaties. Evenzo zullen ondiep 
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inunderende uiterwaarden veranderen in plas-dras plekken, terwijl de huidige plas-dras plekken droger 

worden.  

Met name enkele vogelsoorten ondervinden effecten die met de hierboven beschreven effecten van 

vermindering van overstromingsdynamiek samenhangen.  

Bij bekade uiterwaarden wordt de overstromingsduur en de omvang van plas-dras milieus en ondiep 

geïnundeerde uiterwaarden bepaald door hoe vaak de kade overstroomt en het gevoerde waterbeheer. 

De invloed van de vergraving van het zomerbed is op deze plekken minder groot, omdat de inundatieduur 

voor een deel wordt bepaald door de snelheid waarmee na een overstroming het water uit bekade 

uiterwaarden verdwijnt. Vooral voor kievitsbloemhooilanden (subtype B (grote vossenstaart) van het 

habitattype Glanshaver- en vossenstaarthooilanden) zijn de specifieke condities van de bekade 

uiterwaarden van groot belang. Vermindering van overstroming kan leiden tot kwaliteitsverslechtering.  

 

Nader te beschouwen? 

Het effect van vermindering overstromingsdynamiek wordt nader beschouwd bij de toetsing van de 

effecten aan de instandhoudingsdoelstellingen in hoofdstuk 8 van:  

– Stroomdalgrasland 

– Glanshaver- en vossenstaarthooiland (subtype B (grote vossenstaart), ook wel 

kievitsbloemhooiland)  

– Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibos) 

– Droge hardhoutooibossen.  

– Porseleinhoen 

– Scholekster 

– Kievit 

– Grutto 

– Wulp 

– Tureluur. 

 

7.1.5 Verlaging van de grondwaterstand en verandering grondwaterstroming  

 
 

Grondwaterstand als ecologische vereiste 

Planten hebben water nodig om te groeien. Voor de meeste hogere planten geldt dat te allen tijde 

voldoende capillair vocht in de wortelzone aanwezig moet zijn. Bij onvoldoende water zal, met name in het 

groeiseizoen, droogtestress optreden waardoor planten kunnen verleppen, verdorren en zelfs kunnen 

afsterven. Te veel water kan ook schadelijk zijn als de grondwaterstand zo hoog is dat de wortelzone 

grotendeels waterverzadigd is. Door de zuurstofloosheid in de bodem worden de meeste planten 

gehinderd in hun stofwisseling. Bovendien vindt mineralisatie in zuurstofloze bodems ook veel trager 

plaats, waardoor minder voedingsstoffen voor plantengroei beschikbaar zijn. Er zijn ook weer planten die 

aan deze omstandigheden zijn aangepast en juist goed gedijen op deze plekken. Verdroging van deze 

plekken betekent dat de mineralisatie sneller verloopt en de zuurstofbeschikbaarheid wordt vergroot. Dit 

kan verruiging tot gevolg hebben. 

Door de zomerbedverlaging wordt in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel de  

(voorjaars-)grondwaterstand plaatselijk lager en zal op enkele plekken en beperkte verandering 

van kwel optreden. Voor een aantal natuurtypen worden door de zomerbedverlaging de 

hydrologische randvoorwaarden minder gunstig. Het gaat met name om de natte typen: 

(riet)moeras en natte ruigte en plas-dras situaties en kievitsbloemhooiland.  

In het Natura 2000-gebied Ketelmeer&Vossemeer zijn er geen gevolgen van veranderingen in 

grondwater.  
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Een hoge grondwaterstand betekent ook dat het bodemleven zich dicht aan het maaiveld bevindt. Vooral 

vogels die foerageren op bodemdieren (bijvoorbeeld weidevogels) hebben baat bij hoge 

grondwaterstanden. Hun voedsel is binnen bereik en de grond is zacht en kan met de vaak lange snavels 

worden afgezocht. Een te lage grondwaterstand bemoeilijkt de foerageermogelijkheden voor weidevogels. 

De grondwaterstand wordt onder andere beïnvloed door de hoeveelheid regen, de rivierstanden 

(rivierkwel) en de kwelstromen vanuit het Veluwemassief. Met name een opwaartse beweging van het 

grondwater (kwel) brengt bijzondere kalk- en ijzerhoudende milieus voort.  

 

Buffering kan plaatsvinden door overstroming, maar als de standplaats buiten bereik van het hoogwater 

ligt kan verzuring worden tegengegaan als bij overstromingen wel basenrijk water tot in de wortelzone 

weet door te dringen
24

. Dit gaat de verzuring van de bovenlaag tegen en is een belangrijk vereiste voor 

stroomdalgrasland en hardhoutooibos. 

  

Effecten van de vergraving van het zomerbed op de grondwaterstand en kwelstroming 

Voor de grondwaterafhankelijke en natte tot vochtige natuur kunnen effecten optreden door verlaging van 

de grondwaterstanden en kwaliteit (afname van de grondwaterstroming). Uit de analyse blijkt dat de daling 

van de grondwaterstand met name in het winterbed optreedt. 

 

Grondwaterstanden (GVG en GLG) 

De verandering van grondwaterstanden houdt verband met de veranderingen van het rivierpeil door de 

vergraving van het zomerbed. De daling van de grondwaterstand is namelijk op een willekeurig moment 

niet groter dan de daling van de waterstand in de IJssel op datzelfde moment. De effecten via het 

grondwater hebben betrekking op het winterbed. Daarbuiten en op de flanken van de Veluwe treedt door 

de zomerbedverlaging geen verandering op van grondwaterstanden op. 

Door de vergraving van het zomerbed neemt de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand met maximaal 

10 centimeter af in het deel van de IJsseluiterwaarden tussen Kampen en Zwolle. De Gemiddelde Laagste 

Grondwaterstand neemt met maximaal 10 centimeter af in het deel van de IJssel tussen Ketelmeer en de 

Bentinckswelle. (Deelrapport 3: grondwater, DHV 2012, LW-AF20120698) 

 

Kwel 

In het IJsseldal infiltreert water in de hoger gelegen gebieden zoals de Veluwe en dit water kwelt op aan 

de flanken van de Veluwe, de laaggelegen gebieden in de IJsselvallei en in de IJssel zelf. De hoeveelheid 

kwel vanuit het Veluwemassief wordt door de vergraving van het zomerbed niet beïnvloed. Daarnaast is er 

bij hoge afvoeren sprake van kwel vanuit de rivier zelf. De aanwezigheid van kwel, met name vanaf de 

Veluwe, zorgt voor specifieke waterkwaliteit die van invloed is op de waterkwaliteit.  

 

De grootste effecten op kwel en infiltratie en aan- en afvoer vinden plaats in de IJssel zelf, omdat het peil 

van de IJssel zelf verandert. De IJssel tussen Zwolle en Kampen voert water aan (infiltreert). Door de 

verlaging van het peil van de IJssel infiltreert de IJssel minder water. Buiten de IJssel treden er effecten in 

de uiterwaard en binnendijks op.  

De effecten binnendijks treden voornamelijk in het gebied tussen Zwolle en Kampen op en bij Hattem. De 

afvoer van het slotensysteem neemt af (kwel neemt af). Bij hoogwater neemt het gebied waar binnendijks 

afname van kwel (of toename infiltratie) en afvoer berekend wordt toe. Bij laagwater neemt het 

effectgebied af en zijn de verschillen kleiner. Er liggen binnendijks geen Natura 2000 gebieden in het 

effectgebied. De sprengen en beken op de Veluwe en de beek Molencaten liggen buiten het effectgebied. 

In de uiterwaarden is grotendeels geen effect op de grondwaterstroming of een afname van infiltratie rond 

de wateren die onder invloed van de IJssel staan (zie bijlage 22). Afname van infiltratie treedt bijvoorbeeld 

                                                        
24

 Maas et al 2003 
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op in de geulen van de Vreugdenrijkerwaard en Scherenwelle. Bij de Hoenwaard neemt de kwel lokaal toe 

rond de met de IJssel verbonden wetering en kolken.  

 

Afbeelding 7-3 Berekend effecten op de grondwaterstroming (zie voor kaarten per uiterwaard 

bijlage 22 nadere toelichting: Deelrapport 3: grondwater, DHV 2012, LW-AF20120698) 

 

De gevolgen voor de natuur 

De zomerbedverlaging zorgt op een aantal plekken voor verdroging doordat grondwaterstanden lager 

worden. Op deze plekken is verdroging niet altijd alleen het gevolg van lagere rivierstanden. Met name in 

de periode waarin inundaties optreden is verdroging ook het gevolg van vermindering van inundatie. De 

omstandigheden voor grondwaterafhankelijke natuur zullen lokaal door de vergraving van het zomerbed 

verslechteren. De mate waarin de verlaging van het zomerbed effect heeft op het grondwatersysteem 

heeft ook te maken met het lokaal gevoerde waterbeheer. In bekade uiterwaarden waar het peil wordt 

gereguleerd zullen de effecten van de zomerbedverlaging veel minder doorwerken dan in vrij afstromende 

uiterwaarden.  

De habitattypen Droge hardhoutooibossen, Stroomdalgraslanden komen voor op de hoogste delen 

van uiterwaarden. Deze typen zijn niet grondwaterafhankelijk, en ondervinden geen gevolgen van 

veranderingen in de grondwaterstand. Hoge (grond)waterstanden waarbij basenaanrijking plaatsvindt 

worden geheel door hoge rivierwaterstanden bepaald. Het habitattype Vossenstaart en 

Glanshaverhooiland (subtype met Glanshaver) is ondank de wat lager gelegen groeiplaats niet 

grondwaterafhankelijk. Er zijn geen effecten van de zomerbedverlaging 

Het habitattype meren met krabbenscheer wordt positief beïnvloed door de aanwezigheid van  kwel. Er 

wordt een kleine toename van kwel verwacht ter plaatse van het habitattype meren met krabbenscheer 

in de Zwarte kolk in de Hoenwaard. Deze is zo beperkt dat er geen of zeer licht positieve gevolgen zijn 

voor de kwaliteit van het habitattype daar. Ter plaatse van de meren met waterplanten/krabbenscheren in 

de overige uiterwaarden treedt geen effect of een afname van infiltratie op en is geen verandering van de 

waterkwaliteit te verwachten. De groeiplaatsen van het habitattype beken en rivieren met waterplanten 

en slikkige oevers zijn niet afhankelijk van kwel, maar kunnen er wel positief door beïnvloed worden. Ter 
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plaatse van dit habitattype treedt eveneens geen effect of een afname van infiltratie op en is geen 

verandering van de waterkwaliteit te verwachten. 

Het foerageergebied van steltlopers (plas-dras gebieden) wordt droger en neemt daardoor af in kwaliteit. 

Ook (riet-)moeras als broedgebied van het porseleinhoen verslechtert door verlaging van de 

grondwaterstand in kwaliteit. Er is geen effect op de waterkwaliteit als gevolg van veranderingen in de 

grondwaterstroming ter plaatse van rietmoeras (geen effect op grondwaterstroming of afname infiltratie).   

Op de hierboven genoemde vogelsoorten na, heeft een verlaging van de grondwaterstand geen gevolgen 

voor het rust- en foerageergebied voor de overige vogels en het leefgebied van vis en bever. De 

effecten van veranderingen in grondwaterstanden zullen voor bovengenoemde habitattypen en soorten 

niet nader beschouwd worden.  

 

Nader te beschouwen? 

De vergraving van het zomerbed heeft effecten voor een aantal gevoelige habitattypen en leefgebieden 

van soorten. De effecten worden in hoofdstuk 8 per instandhoudingsdoelstelling nader beschouwd voor: 

– Glanshaver en Vossenstaarthooiland (subtype Grote Vossenstaart) o.a. kievitsbloemhooilanden 

– Rietmoeras en moerasruigte als leefgebied voor o.a. porseleinhoen 

– Plas-dras situaties als rust- en foerageergebied voor o.a. steltlopers 

– Zachthoutooibos 

 

7.1.6 Verandering waterkwaliteit (permanent effect) 

 
 

Voor de waterkwaliteit in het zomerbed van de IJssel zijn er geen permanent negatieve effecten te 

verwachten van de vergraving. De zomerbedvergraving heeft alleen tijdens de aanleg (dan gaat het om 

‘tijdelijke effecten’) en bij het beheer en onderhoud, waarbij het zomerbed op diepte moet worden 

gehouden, gevolgen voor elementen die voor de waterkwaliteit van belang zijn: het vrijkomen van 

verontreinigingen, eutrofiëring en de vermindering van het doorzicht door vertroebeling.  

De vergraving leidt wel tot lagere gemiddelde waterstanden. De waterstandsdaling in bestaande 

nevengeulen kan in theorie leiden tot temperatuurverhoging, waardoor met name in eenzijdig aangetakte 

nevengeulen (met een langere verblijftijd) lagere zuurstofgehalten en een grotere kans op eutrofiëring 

kunnen optreden. Dit zou een negatief effect hebben op de waterplanten en aquatische fauna. Omdat de 

waterstandsverlaging in de zomermaanden beperkt is tot enkele centimeters (zie paragraaf 7.1.1), zal dit 

geen gevolgen hebben voor de natuurwaarden ter plaatse.  

 

Verminderde overstroming van geïsoleerde wateren in de uiterwaarden kan positieve effecten hebben op 

de waterkwaliteit, bijvoorbeeld voor bittervoorn, kleine modderkruiper, kamsalamander en water- en 

oeverplanten die afhankelijk zijn van een goede waterkwaliteit. Het IJsselwater heeft een hogere 

voedselrijkdom en zwevend stof gehalte. 

 

Ook op de waterkwaliteit van het Ketelmeer&Vossemeer is er geen sprake van een permanent effect, 

omdat de waterkwaliteit van het water dat uit de IJssel het Ketelmeer instroomt niet verandert.  

 

Nader te beschouwen? 

Omdat er geen sprake van permanente gevolgen van veranderingen in waterkwaliteit, wordt dit effect niet 

nader beschouwd bij de toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen.  

 

In de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden IJssel en Ketelmeer&Vossemeer is geen sprake van 

permanente gevolgen van veranderingen in waterkwaliteit.  
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7.2 Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

7.2.1 Verbetering kwaliteit en uitbreiding areaal Natura 2000-waarden Uiterwaarden IJssel 

De projectdoelstelling voor het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel is mede gericht op het leveren 

van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied. Aan deze doelstelling 

is onder meer invulling gegeven door in de uiterwaarden meer ruimte te geven aan de natuurlijke 

dynamiek, waardoor bijzondere natuur- en landschapswaarden langs de Beneden-IJssel behouden blijven 

en worden versterkt. Het gaat om een samenhangend en robuust systeem passend bij het riviersysteem 

van de Beneden-IJssel. De uiterwaardmaatregelen zijn gericht op verbetering van condities voor 

dynamische overstromingsafhankelijke en natte natuur en dragen bij aan een meer natuurlijke inrichting en 

beheer van een deel van de uiterwaarden. De maatregelen houden verband met de habitats en soorten 

waarvoor negatieve gevolgen optreden als gevolg van de Zomerbedvergraving. Door Scherenwelle, 

Koppelerwaard, Vreugderijkerwaard, Zalkerbosch en Bentinckswelle in aansluiting op elkaar te 

ontwikkelen, ontstaat er een robuust samenhangend systeem waar de dynamische processen van de 

rivier de ruimte krijgen. In kwantitatieve zin neemt het areaal met natuurwaarden in de uiterwaarden toe, 

en door de verbeterde samenhang – ten opzichte van de huidige situatie – is er sprake van een robuuster 

systeem.  

 

Nader te beschouwen? 

De positieve effecten worden nader beschouwd bij de habitattypen/soorten waarop zij effecten hebben: 

– Stroomdalgrasland 

– Glanshaver- en vossenstaarthooiland (subtype grote vossenstaart/kievitsbloemhooiland) 

– Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibos) 

– Droge hardhoutooibossen 

– Porseleinhoen ((riet-)moeras als broedgebied) 

– Steltlopers (plas-dras situaties als foerageergebied) 

– Rivierdonderpad, bittervoorn en kleine modderkruiper 

Naast deze positieve effecten die een samenhang hebben met de negatieve effecten van de 

waterstandsdaling en afname van de inundatieduur zijn er positieve effecten te verwachten door de aanleg 

van een geul in Scherenwelle en Bentickswelle. Deze geulen bieden potenties voor uitbreiding van het 

habitattype Beken en rivieren met waterplanten en vissen. Omdat er geen complementaire doelen gelden 

voor het habitattype beken en rivieren met waterplanten zijn deze effecten niet nader beschouwd.  

 

7.2.2 Aantasting leefgebied overwinterende grasetende watervogels door omzetten agrarisch grasland 

in natuur 

De uiterwaardmaatregelen voorzien in de omzetting van agrarisch grasland in kievitsbloemhooiland, 

stroomdalgrasland en ooibos. De draagkracht van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel voor 

overwinterende grasetende watervogels neemt hierdoor iets af.  

Binnen het Natura 2000-gebied Ketelmeer&Vossemeer is geen sprake van aantasting van leefgebied van 

ganzen.  

 

Nader te beschouwen? 

Het effect van aantasting van leefgebied van ganzen door omzetting van agrarisch grasland in natuur is 

nader beschouwd in het volgende hoofdstuk in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen van de kleine 

zwaan, wilde zwaan, kolgans, grauwe gans en smient.  
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7.2.3 Verandering van inundatie en grondwaterstanden door de realisatie van de tweezijdig aangetakte 

geul in Bentickswelle 

Wijziging van de inundatiefrequentie 

Omdat er reliëf in het gebied aanwezig is, zullen er veel nat-droog overgangen ontstaan: een groot plas-

dras gebied. Dit betreft vooral de gronden aan de noordelijke kant van het gebied. 

In de huidige situatie is Bentinckswelle circa 30 dagen per jaar geïnundeerd, namelijk als de waterstand op 

de IJssel hoger is dan NAP+1,1 m. In de toekomstige situatie (met peilverlaging in de IJssel als gevolg van 

de zomerbedverlaging) zal het deel van Bentinckswelle aansluitend op de geul en lager dan 0.95 m + NAP 

vaker inunderen. De laagste delen (lager dan NAP+0,6 m) zullen 60 tot 110 dagen per jaar geïnundeerd 

zijn. Ook de gronden tussen NAP+0,6 en NAP+ 0,95 m zullen vaker geïnundeerd zijn. Dat betekent dat 

een deel van Bentinckswelle langer onder water staat. Deze gebieden zullen bij dalende waterstanden 

langzaam droogvallen. Error! Reference source not found. geeft de huidige maaiveldhoogte in het 

gebied weer.  

 

Grondwaterstanden 

Doordat er in het gebied geen vast peil wordt gehandhaafd zullen grondwaterstanden in Bentinckswelle 

vrijwel elk jaar hoger zijn dan nu het geval is. Alleen in het droge groeiseizoenen, zoals in 2003, 2005 en 

2009 zal de situatie vergelijkbaar zijn met de huidige situatie. Grondwaterstanden in het groeiseizoen 

worden 10-20 cm hoger. 

In de agrarisch gebruikte plas-drasgebieden , zullen de (grond)waterstanden ook hoger worden dan nu het 

geval is. In de huidige situatie is er een duiker met schuif, die door de pachter open wordt gezet na 

inundatie, waardoor gebieden tot een bepaald punt leeglopen ten behoeve van het agrarisch gebruik. 

Deze duiker blijft gehandhaafd. Ook dan is er sprake van vernatting, omdat de ontwateringsbasis hoger is 

dan het huidige polderpeil van NAP-0,1 m.  

 

De gevolgen voor natuur 

In de huidige situatie worden de plassen in Bentinckswelle jaarlijks overspoeld met IJsselwater: gemiddeld 

30 dagen per jaar. Bij aanleg van de nevengeul zal, zonder aanvullende maatregelen, de periode waarin 

dit het geval zal zijn toenemen, met negatieve effecten voor dit habitattype, wat slecht bestand is tegen 

dynamiek (met name in het groeiseizoen), vertroebeling, en voedselrijk water. Om te zorgen dat de 

inundatiefrequentie van de bestaande plassen gelijk blijft met de huidige situatie, wordt de geul aangelegd 

door de plassen langs de dijk, waar geen Natura 2000 habitattype aanwezig is, en worden de plassen met 

het habitattype gemeden, en niet aangetakt. Om de plassen met het habitattype te vrijwaren van toename 

van inundatie, wordt, zoveel mogelijk de natuurlijke verhoging volgend, het maaiveld op een aantal 

plaatsen verhoogd met ongeveer 20-30 cm tot ongeveer NAP 1 m.  

In de huidige situatie is er een klepduiker, die door de pachter open wordt gezet na inundatie, waardoor de 

plassen tot een bepaald punt leeglopen. Deze klepduiker blijft gehandhaafd. De inrichting leidt niet leidt tot 

veranderingen van de huidige situatie.  

 

Mogelijkheden voor uitbreidingsdoelstellingen ‘meren met krabbenscheer en fonteinkruiden’ 

Bentickswelle wordt in het Natura 2000 beheerplan niet genoemd als een van de kansrijke locaties voor 

uitbreiding van dit habitattype genoemd. In de plassen langs de dijk in Bentinckswelle komt het habitattype 

‘meren met krabbenscheer en fonteinkruiden’ niet voor. De vegetatie van de poelen langs de dijk wordt 

gekenmerkt door de associatie van Witte waterlelie en Gele plomp, afgewisseld met open water. Het 

vegetatietype heeft zich over een lange periode (> 30 jaar), onder geïsoleerde omstandigheden kunnen 

ontwikkelen. De voor Natura 2000 kwalificerende soorten in de associatie van Gele plomp en Witte 

waterlelie (Glanzig fonteinkruid, langstelig fonteinkruid) duiden meer op een pioniersituatie met zwak 

stromend water of zelfs sterker stromend water (Doorgroeid fonteinkruid) dan in Bentinckswelle optreedt in 
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de poelen. De kansen voor het ontwikkelen van de plassen naar het habitattype ‘meren met 

krabbenscheer en fonteinkruiden’ is onzeker ook met aanvullende maatregelen. Redenen zijn de huidige 

samenstelling van de vegetatie, de beperkte toetstroom van grondwater en het habitattype niet aanwezig 

is ondanks een langdurige ontwikkeling onder beheer van SBB (mededeling SBB, Han Sluiter). De 

maatregelen in Bentinckswelle hebben geen invloed op de mogelijke uitbreiding van Meren met 

krabbenscheer op kansrijke locaties als Cortenoever, Ravenswaarden en de Wilpse Klei. 

 

Nader te beschouwen? 

De aanleg van de geul in Bentickswelle heeft geen verslechtering van het habitattype meren met 

krabbenscheer en fonteinkruiden tot gevolg. Ook verminderen de potenties voor uitbreiding van dit 

habitattype niet. Er zijn geen gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling. 

De effecten van verandering op inundatie worden wel nader beschouwd bij de habitattypen/soorten 

waarop zij effecten hebben: 

– Porseleinhoen ((riet-)moeras als broedgebied) 

– Steltlopers (plas-dras situaties als foerageergebied) 

 

7.2.4 Verstoring door recreatie  

In het ontwerp is voorzien in het realiseren van een rondgaande wandelroute door de uiterwaarden 

Zalkerbosch en Bentickswelle door het verbinden van bestaande en aanleggen of van nieuwe paden. Het 

doel van de wandelpaden is de uiterwaarden voor de bewoners van Zalk beleefbaar te maken door het 

realiseren van een rondgaande wandelroute aansluitend op een binnendijkse wandeling vanuit het dorp.  

De verandering van recreatieve druk heeft mogelijk gevolgen voor de verstoring van vogels. Er zijn geen 

effecten op de habitattypen en overige soorten. 

 

Nader te beschouwen? 

Het effect van verstoring van vogels door recreatie is nader beschouwd in een aparte memo. De memo 

vormt de onderbouwing voor de vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet bij de 

provincie Overijssel.  

 

 

7.3 Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en 
uiterwaardmaatregelen) 

7.3.1 Aantasting leefgebied vissen door graven geul Scherenwelle en Bentickswelle 

Het vergraven van bestaande watergangen tot nevengeul in Scherenwelle en Bentickswelle heeft tijdelijke 

verstoring van leefgebied van bittervoorn en kleine modderkruiper als gevolg. De grote modderkruiper 

komt niet voor in het studiegebied (zie hoofdstuk huidige natuurwaarden en bijlage 16). De 

rivierdonderpad komt op dit moment niet voor op de locaties waar de nieuwe geulen aangelegd worden en 

er zijn daarom geen effecten tijdens de uitvoering. 

 

Nader te beschouwen? 

De effecten van aantasting van het leefgebied van vissen door het graven van een geul in Scherenwelle 

zijn in het volgende hoofdstuk nader beschouwd voor bittervoorn en kleine en modderkruiper.  
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7.3.2  Verandering waterkwaliteit door aanleg 

 
 

Waterkwaliteit als ecologische vereiste 

Aquatische flora en fauna stellen ieder hun eisen aan de kwaliteit van het water. Voor planten en 

bodemdieren zijn een goed substraat (voor niet-drijvende waterplanten), voldoende voedingsstoffen en 

licht belangrijke vereisten. Voor vis is bijvoorbeeld de hoeveelheid zuurstof, voldoende voedsel, 

watertemperatuur en schuilgelegenheid van belang. Vis en vogels die op zicht jagen zijn gebaat bij helder 

water.  

Wanneer het doorzicht gedurende een langere tijd afneemt kunnen waterplanten daarvan negatieve 

effecten ondervinden: verminderde groei en op den duur zelfs afsterving. Daarnaast komen zichtjagers 

door een verminderd doorzicht minder gemakkelijk aan hun voedsel. Wanneer er sprake is van een 

toename van sedimentatie kunnen bodemdieren (bv mosselbanken) en waterplanten overdekt raken en 

mogelijk minder goed groeien of zelfs afsterven.  

Wanneer de waterkwaliteit verder verslechtert (minder zuurstof, meer nutriënten, geringer doorzicht) kan 

op den duur de soortsamenstelling veranderen.  

 

Welke invloed heeft de vergraving van het zomerbed op de waterkwaliteit 

De vergraving van het zomerbed heeft gevolgen voor een aantal elementen die samen de waterkwaliteit 

bepalen: het vrijkomen van verontreinigingen, eutrofiëring, vermindering van het doorzicht door 

vertroebeling en plaatselijk extra sedimentatie.  

Door het vergraven van het zomerbed kunnen verontreinigingen van de waterbodem worden verspreid. Bij 

km 997 bevindt zich klei die een bijmenging bevat met verontreinigd materiaal. Deze klei zal verwijderd 

worden en afgevoerd worden naar een verwerker. Bij de verwijdering moet de aannemer methoden 

gebruiken waarmee mors zoveel mogelijk wordt voorkomen (bijvoorbeeld een zogeheten milieuknijper). 

Daarmee blijft het effect op de waterkwaliteit beperkt. De aanwezige verontreinigingen zullen dan 

praktisch niet in het water terecht komen. Op de overige delen van het tracé bevinden zich geen 

verontreinigingen en bestaat er geen risico op vermenging met het IJsselwater.  

 

Wanneer een waterbodem met veel fosfaten wordt vergraven, wordt opgewoeld en in suspensie komt kan 

eutrofiëring optreden. Of nalevering van de bodem optreedt, hangt samen met de hoeveelheid fosfaat en 

de mate waarin het fosfaat is gebonden aan ijzer-ionen. Er vindt pas nalevering plaats bij een P-

concentratie hoger dan 1,36 mg/g (droge stof) P-totaal én een P/Fe ratio die groter is dan 0,055. Hoewel 

de fosfaatconcentratie van de waterbodem van de IJssel hoger is ( 1,86 mg/g gemiddeld 2005-2009) is er 

voldoende ijzer aanwezig om het fosfaat te binden (35,4 mg/g; P/Fe = 0,053). Er treedt geen verhoging 

van de voedselrijkdom van het IJsselwater op als gevolg van de zomerbedverlaging.  

  

Door de baggerwerkzaamheden komt bodemmateriaal in suspensie en zorgt daardoor voor 

vertroebeling. De verspreiding van ‘gemorst’ materiaal vindt plaats via twee routes: de verspreiding door 

de graafwerkzaamheden op de bodem en de ‘overflow’ van de laadbakken of beunen aan het 

wateroppervlak. De grootste hoeveelheid materiaal zakt snel in de waterkolom en verplaatst zich over de 

bodem naar benedenstrooms. Een klein deel komt terecht in de kribvakken. Het doorzicht kan lokaal zeer 

De uitvoeringswerkzaamheden hebben tijdelijk gevolgen voor het doorzicht in de IJssel ter 

hoogte van de vergraving en mogelijk in het Ketelmeer&Vossemeer en zorgen voor beperkte 

sedimentatie.  Vanwege de korte duur van de vertroebeling en de beperkte hoeveelheid afgezet 

sediment, zijn er geen gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen voor rivieren met 

waterplanten.  De effecten op vogels worden nader beschouwd.  
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tijdelijk fors lager zijn dan onder normale omstandigheden en er kan zich een laagje sediment afzetten 

(tabel 7-4). 

Onder normale omstandigheden varieert het zwevende stof gehalte nabij Kampen tussen 10 en 50 mg/l 

afhankelijk van de afvoer. Lokaal kan het zevende stof gehalte tijdelijk oplopen tot 550 mg/l. 

 

Tabel 7-4 Effecten van baggerwerkzaamheden op doorzicht en sedimentatie (worst-case) 

Baggeren met groter materieel (bijvoorbeeld sleephopperzuigers) 

Zomerbed Doorzicht 

Maximaal 200 mg/l als gevolg van opwoeling nabij de bodem. De verhoging van de drogestof 

concentraties als gevolg van het uitstromen van het beun zijn voor het zomerbed te verwaarlozen. 

Minder dan 10 minuten nadat vertroebeling optreedt is de zwevende stof op die locatie weer 

neergeslagen. Doordat het baggerschip in beweging is beweegt de tijdelijke vertroebelingswolk mee. 

 

Sedimentatie 

Laag varieert van 3-10 mm (worst-case) 

Kribvakken Doorzicht 

Door de geringere diepte is het maximale zwevend-stofgehalte hoger dan in het zomerbed, namelijk 

maximaal 550 mg/l als gevolg van opwoeling nabij de bodem en nog eens 65 mg/l over dezelfde 

periode als gevolg van uitstroming van het beun. Minder dan 5 minuten nadat vertroebeling optreedt, is 

de zwevende stof op die locatie weer neergeslagen. Doordat het baggerschip beweegt, beweegt de 

tijdelijke vertroebelingswolk mee. 

 

Sedimentatie 

Laag varieert van 0-4,6 mm (worst-case) 

Nevengeul De enige tweezijdig aangetakte nevengeul ligt in de Vreugderijkerwaard, verder bovenstrooms van het 

gebied waar de vergraving plaatsvindt. Er zijn geen effecten als gevolg van vertroebeling. In het 

vergravingsgebied liggen wel enkele eenzijdig aangetakte plassen, zoals aan de oostoever net 

benedenstrooms van de IJsselbrug. Omdat er geen waterstroming is door de plassen en uitwisseling 

alleen plaatsvindt door diffusie, is geen substantiële vermindering van het doorzicht te verwachten. 

Baggeren met gemiddeld materieel (bijvoorbeeld snijkopzuiger) 

Overal Aangenomen wordt dat de keuze voor het materieel (sleephopper of snijkopzuiger) geen gevolgen 

heeft voor de hoeveelheid materiaal dat in suspensie komt. De dikte van de gesedimenteerde laag in 

het zomerbed, de kribvakken en de nevengeul is dan ongeacht het materieel gelijk. Doordat een 

snijkopzuiger zich langzamer door het gebied verplaatst, is de duur van de vertroebeling ook langer 

(enkele uren). De vertroebelingswolk verplaatst zich stroomafwaarts met dezelfde (lage) snelheid als 

de snijkopzuiger. Door een grotere spreiding van dezelfde hoeveelheid materiaal over een langere tijd 

is het doorzicht tijdens de werkzaamheden wel groter dan bij het werken met sleephopperzuigers. 

 

De afzet en toepassing van de grond is op dit moment nog niet bekend en de effecten daarvan nog niet te 

beoordelen. De effecten worden beoordeeld in de uitvoeringvergunning en indien nodig wordt een 

vergunning aangevraagd.  

 

Gevolgen voor de natuur 

De vertroebeling als gevolg van de werkzaamheden zijn kortdurend en lokaal. Er is geen nadelig effect op 

de primaire productie van planten en algen.  

Sterke vertroebeling en afzetting van een dikke laag sediment kan voor ondergedoken waterplanten (o.a. 

rivierfonteinkruiden) met name in de maanden april en mei schadelijk zijn als jonge planten vanuit de 

diepte zich een weg naar boven banen. Voor deze groeispurt is voldoende licht essentieel. Eenmaal aan 
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de oppervlakte ondervinden de waterplanten geen schade meer van vertroebeling. De dikte van de 

gesedimenteerde laag varieert op het grootste deel van het tracé van 0 tot 4,6 mm (worst-case). Een 

dergelijk dun laagje heeft geen negatief effect op de groeimogelijkheden voor waterplanten, vis en 

macrofauna. In enkele kribvakken ter hoogte van de vergraving (oostoever, nabij Molenbrug N764) komt 

het habitattype Rivieren met waterplanten voor. Verder komt dit habitattype alleen bovenstrooms van de 

werkzaamheden voor. De nevengeul in de Vreugderijkerwaard ligt verder bovenstrooms dan waar de 

werkzaamheden plaatsvinden. Er treden geen effecten op als gevolg van vertroebeling. 

Mogelijk komt de bittervoorn ter hoogte van de vergraving in wateren voor die in open verbinding staan 

met de IJssel. Deze soort leeft in symbiose met zoetwatermosselen, waardoor het voor deze soort van 

belang is dat deze niet bedolven raken onder een dikke laag sediment. In wateren die in verbinding staan 

met de IJssel zal de laag sediment nog dunner zijn dan in de kribvakken, en zal geen gevolgen hebben 

voor het voortbestaan van deze soorten.  

 

Tijdens de werkzaamheden is er sprake van kortdurende vertroebeling in een deel van het potentiële 

foerageergebied van visetende vogels (zwarte stern, aalscholver en fuut). Deze vogels jagen op zicht, 

waardoor een deel van het potentiële foerageergebied tijdelijk minder geschikt wordt.  

 

Nader te beschouwen? 

Het aspect tijdelijk verandering waterkwaliteit door uitvoering wordt bij de toetsing van de effecten aan de 

instandhoudingsdoelstellingen visetende vogels zwarte stern, aalscholver en fuut nader beschouwd, in 

hoofdstuk 8 en bij de effecten op voedselbronnen van niet-broedvogels van het Ketelmeer&Vossemeer. 

 

7.3.3  Verstoring door (onderwater)geluid, licht en beweging 

 
 

Rust als ecologische vereiste 

Naast de beschikbaarheid van voldoende voedsel, schuil en/of nestgelegenheid is voor veel diersoorten 

rust van belang. Voldoende gelegenheid om ongestoord te rusten, te foerageren en hun jongen groot te 

brengen is een belangrijke vereiste voor diersoorten. Verstoring door geluid, licht of beweging kan er voor 

zorgen dat dieren opschrikken en hun natuurlijke gedrag wordt beïnvloed. Afhankelijk van de aard en duur 

van de verstoring en de gevoeligheid van soorten kan verstoring bijvoorbeeld leiden tot een kleiner 

reproductief succes of kleinere overlevingskansen. Hard (onder water) geluid kan communicatie tussen 

soorten bemoeilijken of zelfs leiden tot (tijdelijke) gehoorbeschadiging. Het leefgebied kan door frequente 

en/of langdurige verstoring in kwaliteit verslechteren en zelfs tijdelijk ongeschikt worden. 

 

Welke invloed heeft de vergraving van het zomerbed op de rust voor dieren 

 

Onderwatergeluid 

De baggerwerkzaamheden en scheepsbewegingen hebben een toename van het onderwatergeluid tot 

gevolg. Hoewel er in de autonome situatie ook al sprake is van motorgeluid van schepen, zal door de inzet 

De uitvoeringswerkzaamheden hebben tijdelijk verstoring tot gevolg binnen het Natura 2000-

gebied Uiterwaarden IJssel De vergraving van het zomerbed kan via het onderwatergeluid 

gevolgen hebben voor het leefgebied van de rivierdonderpad. Vanwege de beschutte ligging 

van belangrijke rust- en foerageergebieden voor vogels hebben de werkzaamheden op de 

IJssel geen verstoring van die gebieden tot gevolg. De werkzaamheden ten behoeve van de 

uiterwaardmaatregelen hebben, afhankelijk van de uitvoeringsperiode, lokaal wel verstoring tot 

gevolg op (broed)vogels en bever. 

Er is geen sprake van extra verstoring in het Ketelmeer&Vossemeer.  
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van groot materieel de omvang van het onderwatergeluid toenemen. De toename wordt nader beschouwd 

bij de toets aan de instandhoudingsdoelstelling van de rivierdonderpad. 

 

Geluid  

Het geluid dat als gevolg van de vergraving van het zomerbed en het transport van materiaal kan zorgen 

voor verstoring, houdt sterk verband met de uitvoeringsmethode. Hierin zijn drie hoofdrichtingen te kiezen: 

ontgraven met behulp van knijpers op pontons, met snijkopzuigers of met sleephopperzuigers. De aard 

van het materiaal bepaalt de inzet van het materieel. Veen wordt ontgraven met behulp van knijpers op 

een ponton met spudpalen. Het overige materiaal is overwegend zand en wordt óf met een snijkopzuiger 

óf met een sleephopperzuiger ontgraven. Het materiaal dat door knijpers of snijkopzuigers wordt 

ontgraven, wordt per onderlosser/bak getransporteerd. Een sleephopper heeft zelf een beun dat wordt 

geleegd als het vol is. Omdat de verstoringsbronnen zich langs de IJssel verplaatsen en zich steeds 

kortdurend op eenzelfde locatie bevinden, is de verstoring niet uitgedrukt in een equivalent (b.v. 24-

uursgemiddelde) maar beschouwd als piekwaarde. 

 

Piekgeluiden in de huidige situatie 

In de huidige situatie passeren er 40 tot 60 binnenvaartschepen per dag, waarbij het grootste deel (ca 

80%) van de schepen in de daglichtperiode vaart. Dat betekent dat in de daglichtperiode (circa 12 uur) 

gemiddeld elk kwartier een schip passeert. In de nachtperiode varen er substantieel minder schepen. De 

bronsterkte van deze schepen is vergelijkbaar met de bronsterkte van het materieel dat voor de verlaging 

van het zomerbed ingezet kan worden. Een binnenvaartschip zorgt er voor dat er per passage hooguit 40 

seconde sprake is van een piekbelasting. De piekbelasting treedt gemiddeld gezien na 15 minuten weer 

op als het volgende schip passeert. 

 

Piekgeluiden tijdens de verlaging van het zomerbed 

 

Werken met een knijper 

Gezien de beperkte afstand waarop een geluidsniveau van 60 dB(A) hoorbaar is (i.c. 50 meter voor een 

knijper) heeft de piekbelasting uitgaande van de knijpers vooral betrekking op de oeverzone. De 

piekbelasting treedt dan enkele uren aaneengesloten op. De piekbelasting uitgaande van de bakken, is 

kortdurender maar is in een groter deel van de uiterwaarden merkbaar. Er varen 16 tot 26 bakken per dag 

(1-2 per uur) van de ontgravingslocatie weg. De tijdelijk hogere geluidsniveaus door de 

ontgravingswerkzaamheden vallen weg in de piekgeluiden die door passerende schepen in de huidige 

situatie worden veroorzaakt. Het werken met een knijper leidt niet tot extra verstoring ten opzichte van de 

huidige situatie, en wordt daarom in deze Passende Beoordeling niet nader beschouwd.  

 

Werken met een snijkopzuiger 

Een snijkopzuiger produceert meer geluid dan een regulier binnenvaartschip. Het oppervlak waar een 

piekgeluid merkbaar is, is daarom groter. Door de lage snelheid van de snijkopzuiger is de tijd dat het 

piekgeluid waarneembaar is groter, namelijk drie tot acht uur op eenzelfde plek. De bakken die het 

ontgraven materiaal afvoeren hebben een kortstondige piekbelasting tot gevolg. De relatief kleine 

aantallen bakken zorgt ten opzichte van de huidige situatie niet voor een compleet ander verstoringsbeeld. 

In de huidige situatie komen circa vier schepen per uur voorbij in de situatie tijdens de aanleg zijn dat 

maximaal zes schepen. Het werken met een snijkopzuiger leidt lokaal tot meer verstoring ten opzichte van 

de huidige situatie. Het verstoord areaal is groter en de verstoring is langduriger. Voor vogels die gevoelig 

zijn voor verstoring van geluid (grutto, tureluur en wulp, zie resultaten effectenindicator in bijlage 12) wordt 

dit effect in hoofdstuk 8 nader beschouwd.  

 

 



 HaskoningDHV B.V. 

 

Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel mei 2013, versie 4.0 

LW-AF20122223 - 87 - 

Werken met een sleephopperzuiger 

Een sleephopperzuiger heeft dezelfde bronsterkte als een binnenvaartschip. De snelheid is lager, 

waardoor de tijd dat een piekgeluid van 60 dB(A) waarneembaar is ongeveer 2,5 minuut bedraagt. Het 

aantal passages op een willekeurige plek is naar verwachting kleiner dan 20 per dag. In de huidige situatie 

passeren 40-60 schepen per dag, waarvan het merendeel tijdens de dag (grofweg periode van 12 uur). Dit 

betekent dat er 3-5 schepen per uur passeren, en dat de tijd tussen de schepen 12-20 minuten bedraagt. 

Tijdens de verlaging van het zomerbed passeren 60-80 schepen per dag, dit betekent 5-7 schepen per 

uur, en tijd tussen de schepen 9-12 minuten. Tijdens de verlaging is er weliswaar sprake van een hogere 

dichtheid aan schepen, maar het verstoringsbeeld wordt niet anders. Ook in de huidige situatie is de tijd 

tussen opeenvolgende schepen zo kort dat als er verstoringsgevoelige soorten zijn, die in hun gedrag 

worden gestoord (opvliegen of onrust/ communicatie probleem (balts)). Hoogstwaarschijnlijk worden 

soorten niet verstoord door passerende schepen, of komen ze in het geheel niet voor dicht bij de IJssel. 

Het werken met een sleephopperzuiger leidt niet tot meer verstoring ten opzichte van de huidige situatie, 

en wordt daarom in deze Passende Beoordeling niet nader beschouwd.  

 

Beweging/optische verstoring 

Hoewel kleine aantallen vogels in de kribvakken rusten (met name als in vorstperiodes plassen in 

uiterwaarden zijn dichtgevroren), bevinden de belangrijkste rust- en foerageerplekken in de uiterwaarden. 

Vanuit deze plekken is er vanwege de afstand, de aanwezigheid van een kade of begroeiing weinig zicht 

op de werkzaamheden op de IJssel. Omdat daarnaast de beweging van bagger- en transportschepen veel 

lijkt op de beweging van schepen in de huidige situatie, en door de voorspelbaarheid daarvan, treedt extra 

optische verstoring ten opzichte van de huidige situatie door de werkzaamheden op de IJssel niet op.  

 

Licht  

Er wordt dag en nacht gewerkt, waardoor in bepaalde perioden in het jaar kunstlicht wordt toegepast om 

veilig te kunnen werken. Verlichting kan het effect van optische verstoring versterken. De uitstraling naar 

uiterwaarden is echter beperkt en de belangrijkste rust- en foerageerplekken liggen beschut achter een 

kade of worden door begroeiing afgeschermd. Verstoring door licht vanaf de IJssel treedt daardoor niet op, 

en wordt daarom in deze Passende Beoordeling niet nader beschouwd. 

 

 

Verstoring door constructieve maatregelen 

Op een aantal plaatsen zijn constructieve maatregelen nodig om de veiligheid en het functioneren van het 

watersysteem en de constructies te waarborgen. Een overzicht van de maatregelen is opgenomen in 

paragraaf 2.5. De meest omvangrijke maatregelen zijn aanpassingen ter hoogte van de Stadsbrug en de 

Eilandbrug. Hier zal gedurende enkele weken worden gewerkt. Een deel van de werkzaamheden wordt 

uitgevoerd voorafgaand aan de vergraving van het zomerbed, een deel gelijktijdig en een deel na afloop. 

De verstoring uitgaande van deze werkzaamheden kan lokaal en kortdurend optreden en heeft een zelfde 

orde grootte als de verstoring die optreedt als gevolg van bagger- en transportschepen. 

 

 

Welke invloed hebben uiterwaardmaatregelen op de rust voor dieren 

 

Onderwatergeluid 

De uiterwaard maatregelen vinden boven water plaats. Verstoring door onderwatergeluid treedt om die 

reden niet op. 
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Geluid  

Verstoringsgevoelige soorten ondervinden bij de realisatie van uiterwaardmaatregelen hinder van het 

geluid afkomstig van het in te zetten materieel als zij in de omgeving van de werkzaamheden aanwezig 

zijn. Het gaat om de bever die is waargenomen in de Vreugderijkerwaard en daarnaast om rustende en 

pleisterende grutto’s, tureluurs en wulpen in de uiterwaarden waar inrichtingsmaatregelen plaatsvinden.  

 

Beweging/optische verstoring 

Wanneer uitvoeringswerkzaamheden plaatsvinden op het moment dat soorten gebruik maken van een 

gebied, kan de aanwezigheid van machines en transportbewegingen door het gebied heen leiden tot 

optische verstoring. Hiervoor zijn alle (broed) vogels en bever gevoelig. Met name de broedende vogels en 

bevers zijn aan één locatie gebonden, waardoor verstoring tijdens het voortplantingsseizoen kan leiden tot 

een lagere reproductie. Deze verstoring is in hoofdstuk 8 nader beschouwd voor bever en alle Natura 

2000 (broed)vogels, met uitzondering van de aalscholver, omdat deze niet binnen het studiegebied broedt.  

 

Licht  

Omdat met kunstlicht moet worden gewerkt kan verstoring door licht optreden in leefgebieden van soorten. 

Verlichting bij de werkzaamheden in de uiterwaarden leidt niet tot grotere verstoring dan bij 

‘beweging/optische verstoring’ beschouwd wordt, en wordt niet apart nader beschouwd.  

 

Nader te beschouwen? 

Van de Habitatrichtlijnsoorten komt alleen de rivierdonderpad in het zomerbed van de IJssel voor. Effecten 

van verstoring op deze soort door (onderwater)geluid worden in hoofdstuk 8 nader beschouwd. Van 

geluidsverstoring in overige wateren is geen effect te verwachten. De bever komt ter hoogte van de 

vergraving van het zomerbed niet voor. Wel is de soort waargenomen in de Vreugderijkerwaard. Effecten 

van verstoring van de bever tijdens uitvoering van de uiterwaardmaatregelen worden in hoofdstuk 8 nader 

beschouwd. Van de vogelsoorten zijn alleen de grutto, wulp en tureluur gevoelig voor geluid. Effecten van 

verstoring door geluid op andere soorten wordt daarom niet verwacht, en worden niet nader beschouwd. 

Extra optische verstoring treedt alleen op tijdens de uitvoering van de uiterwaardmaatregelen en wordt bij 

de instandhoudingsdoelstellingen van het porseleinhoen, de kwartelkoning, zwarte stern, ijsvogel en niet-

broedvogels nader beschouwd. De aalscholver broedt niet in de omgeving, en het effectgebied is niet van 

grote betekenis als foerageergebied voor deze soort, er zullen dus geen effecten optreden wat een nadere 

beschouwing overbodig maakt.  

 

 

7.3.4 Stikstofdepositie 

 
 

Voedselrijkdom en zuurgraad als ecologische vereiste 

Elke plantensoort stelt specifieke eisen aan groeiplaatsen en zal bij voorkeur voorkomen op plekken die 

optimaal aan deze vereisten voldoen. Bijzondere vegetaties zijn vaak gebonden aan voedselarme en 

kalkrijke milieus. Juist deze plekken zijn gevoelig voor vermesting en verzuring als bijvoorbeeld 

stikstofoxiden, afkomstig uit o.a. verbrandingsgassen, neerslaan. Afhankelijk van de omvang van de 

De uitvoeringswerkzaamheden leiden tot een tijdelijke en lokale verhoging van de 

stikstofdepositie binnen het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. De extra stikstofdepositie 

is echter dermate beperkt dat deze niet leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van 

aanwezige stikstofgevoelige habitattypen of beperking van de mogelijkheden voor uitbreiding.  

Ook in het Ketelmeer&Vossemeer is er geen sprake van negatieve effecten van 

stikstofdepositie.  
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depositie en de gevoeligheid van het systeem kan stikstofdepositie zorgen voor een afname van de 

kwaliteit van bijzondere vegetaties en habitattypen. De gevoeligheid van habitattypen voor 

stikstofdepositie wordt uitgedrukt als kritische depositie waarde. Als de depositie hoger is dan de kritische 

depositiewaarde kan het ‘risico niet worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitattype significant 

wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische 

stikstofdepositie’.
25

 

 

Tabel 7-5 Kritische depositiewaarden voor Natura 2000 Habitattypen van Uiterwaarden IJssel 

Habitattype 

Kritische depositie 

waarde 

(mol N/ha/jr)
25

 

Aanwezig in het 

effectgebied 

depositie 

H3150  Meren met krabbenscheer  > 2400 Ja 

H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) > 2400 Ja 

H3270  Slikkige rivieroevers > 2400 Ja 

H6120  Stroomdalgraslanden 1250 Ja 

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) > 2400 Ja 

H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) > 2400 Nee 

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) 1870 Nee 

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 1400 Ja 

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 1540 Ja 

H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 2410 Ja 

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 2000 Nee 

H91F0  Droge hardhoutooibossen 2080 Ja 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat slechts enkele gevoelige habitattypen aanwezig zijn in het gebied waar 

sprake is van een tijdelijke toename van stikstofdepositie.  

 

Resultaten van de modelberekeningen 

In onderstaande tabel zijn de concentraties NO2 samengevat. 

 

Tabel 7-6 Concentraties NO2 

Contour ‘Gemiddeld materieel’ ‘Groter materieel’ 

NO2 jaargemiddeld (40 µg/m³) 26,8 µg/m³ 24,4 µg/m³ 

 

Opgemerkt dient te worden dat met de inzet van ‘gemiddeld materieel’ de effectieve bedrijfstijd langer is in 

het beschouwde jaar dan met de inzet van ‘groter materieel’. Met andere woorden, het materieel wordt 

langer ingezet en levert hierdoor een wat grotere bijdrage dan met de inzet van ‘groter materieel’ over het 

gehele jaar gezien. 

 

In de onderstaande tabel is de stikstofdepositiebijdrage ter hoogte van de uiterwaarden bij Scherenwelle 

als gevolg van de inzet van het materieel voor de graafwerkzaamheden weergegeven voor de twee 

uitvoeringsvarianten.  

 

                                                        
25

 Dobben, van H. & A. van Hinsberg, 2008. Overzicht van kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op 

habitattypen en Natura 2000-gebieden. Wageningen Alterra, Alterra-rapport 1654 
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Tabel 7-7 Bijdrage aan de stikstofdepositie vanwege winwerktuigen in Scherenwelle 

Stikstofdepositie  ‘Gemiddeld materieel’ ‘Groter materieel’ 

Bijdrage ter hoogte van Scherenwelle 5 mol N/ha 5 mol N/ha/jaar 

 

De bijdrage ten gevolge van de win werkzaamheden bedraagt voor beide varianten ca 5 mol/ha/jaar in 

Scherenwelle. De huidige stikstofdepositie in dit gebied bedraagt ca 2350 mol/ha/jaar. 

 

In de onderstaande tabel is de stikstofdepositiebijdrage als gevolg van de maaiveldverlaging in 

Zalkerbosch getoond voor de oostelijke begrenzing.  

 

Tabel 7-8 Bijdrage aan de stikstofdepositie vanwege ontgraven Zalkerbosch 

Stikstofdepositie Ontgraven 

Bijdrage aan de rand van het werkgebied 6 mol N/ha/jaar 

 

De bijdrage aan de stikstofdepositie ten gevolge van de maaiveldverlaging bedraagt ca 6 mol/ha/jaar. De 

huidige depositie in Zalkerbosch bedraagt ca 2440 mol/ha/jaar. 

 

Welke invloed heeft de vergraving van het zomerbed op de bodemcondities 

De realisatie van de zomerbedverlaging heeft tijdelijk een beperkte toename van stikstofdepositie tot 

gevolg. De dichtstbijzijnde uiterwaard waar gevoelige habitattypen voorkomen is Scherenwelle. Ter hoogte 

van deze uiterwaard heeft de toename, ongeacht het in te zetten materieel, een ordegrootte van 

gemiddeld 5 mol N per hectare per jaar. De uitvoeringswerkzaamheden duren ten hoogste 18 maanden. 

De achtergronddepositie in Scherenwelle is 2.350 mol N per hectare per jaar en daarmee hoger dan de 

kritische depositiewaarde van de aanwezige habitattypen (stroomdalgrasland, vossenstaarthooiland, 

glanshaverhooiland). De toename als gevolg van de werkzaamheden is echter klein en kortdurend 

waardoor via de voedselrijkdom van de bodem geen verandering van kwaliteit op lange termijn plaats zal 

vinden. 

Daarnaast gaat het om milieus waar regelmatig vers, kalkrijk materiaal wordt afgezet door overstroming. 

Deze kalk bindt het fosfaat in de bodem waardoor fosfaat limiterend is voor de vegetatieontwikkeling. 

Toevoeging van kleine hoeveelheden stikstof hebben dan geen effect aangezien de vegetatie in de eerste 

plaats fosfaat nodig heeft om te groeien.
26

 Bij verminderde inundatie neemt deze toevoer van kalk echter 

af.  

 

Welke invloed hebben de uiterwaardmaatregelen op de bodemcondities 

De inrichtingsmaatregelen in Scherenwelle, Zalkerbosch, Koppelerwaard, Vreugderijkerwaard en 

Bentinckswelle duren slechts enkele weken. De stikstofdepositie heeft op de plek van de vergraving een 

ordegrootte van 6 mol/ha/jaar. Enkele honderden meters van de plek waar gewerkt wordt is de toename 

minder dan 1 mol/ha/jaar. In deze uiterwaarden komen ook habitattypen voor waarvoor de 

achtergronddepositie hoger is dan de kritische depositie waarde voor dat habitattype. Desondanks zal een 

kleine toename gedurende enkele weken niet van invloed zijn op de voedselrijkdom van de bodem op de 

lange termijn.  

 

Nader te beschouwen? 

Ondanks dat in de huidige situatie de kritische depositiewaarde van een aantal habitattypen wordt 

overschreden, worden er geen ecologische gevolgen verwacht van de toename van stikstofdepositie 

                                                        
26

 E. van der Aa, Stikstofdepositie op Natura 2000; do’s & don’ts Beoordeling stikstofdepositie, vakblad Toets, nr  3 

2012 



 HaskoningDHV B.V. 

 

Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel mei 2013, versie 4.0 

LW-AF20122223 - 91 - 

omdat deze beperkt en tijdelijk van aard is. Het effect van stikstofdepositie wordt daarom niet nader 

beschouwd bij de toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen.  

 

 

7.4  Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Met beheer en onderhoud wordt het op diepte houden van het zomerbed en tegengaan van erosie door 

het terugstorten van een deel van het materiaal benedenstrooms van het verdiepte traject bedoeld. 

Beheer en onderhoud dat gericht is op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen wordt hierin niet 

meegenomen.
27

 

 

7.4.1  Verandering waterkwaliteit  

 
 

Om het zomerbed na realisatie op diepte te houden moet het van bovenstrooms toegevoerde sediment 

worden verwijderd. De frequentie is naar verwachting jaarlijks of eens per twee jaar. 

  

Effecten van het onderhoudsbaggeren 

In beginsel treden bij het onderhoudsbaggeren dezelfde effecten op zoals beschreven onder ‘tijdelijke 

effecten op de waterkwaliteit’. Het betreft met name het ontstaan van een vertroebelingswolk 

stroomafwaarts van de baggerwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn echter maar kortdurend en 

vinden op een kort traject plaats. 

 

Wanneer een snijkopzuiger wordt gebruikt vindt gedurende 5-10 dagen/jaar vertroebeling door 

baggerwerkzaamheden plaats. Het betreft maximaal 200 mg/l als gevolg van opwoeling nabij de bodem. 

De verhoging van de drogestof concentraties als gevolg van het uitstromen van het beun zijn voor het 

zomerbed te verwaarlozen. Er is nauwelijks sprake is van ‘extra’ vertroebeling bovenop de natuurlijke 

fluctuaties.  

Met een sleephopperzuiger duurt het feitelijke baggeren slechts circa 4 dagen/jaar. Daarbij zal 

vertroebeling optreden van maximaal 200 mg/l als gevolg van opwoeling nabij de bodem. Het grote schip 

moet echter regelmatig (circa 6 dagen/jaar) heen en weer varen tussen sedimentatielocatie en 

erosielocatie en daarvoor ook vaak keren. Ook keren met een grote boot op een relatief smalle rivier zorgt 

voor een kortdurende extra vertroebeling. Er is slechts korte tijd sprake is van ‘extra’ vertroebeling, daarom 

wordt het effect op de waterkwaliteit ingeschat als verwaarloosbaar.  

 

Effecten van terugstorten ter compensatie van benedenstroomse erosie 

Bij het erosiefront aan de benedenstroomse kant van het verdiepte deel wordt jaarlijks een deel van het 

materiaal dat bovenstrooms (bij het aanzandingsfront) gewonnen wordt teruggestort om erosie tegen te 

gaan. Vertroebeling die hierbij optreedt, kan gevolgen hebben in het Ketelmeer.  

Indien er veel zwevend stof in de waterkolom wordt gebracht kan deze – als het zwevend materiaal op een 

relatief gering oppervlak neerslaat – zorgen voor een afdekkende sliblaag, waardoor waterplanten en 

                                                        
27

 Steunpunt Natura 2000, 27 mei 2010, Leidraad bepaling significantie 

De effecten op waterkwaliteit van het onderhoudsbaggeren zijn vergelijkbaar met de effecten 

van de uitvoering, maar zijn minder omvangrijk en concentreren zich bij de Molenbrug. 

Vertroebeling kan negatieve effecten hebben op Rivieren met waterplanten in het Natura 2000-

gebied Uiterwaarden IJssel, en op waterplanten als voedselbron voor niet-broedvogels in het 

Natura 2000-gebied Ketelmeer&Vossemeer. 
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filterende bodemorganismen zoals driehoeksmosselen in de problemen komen. Gezien de beperkte 

tijdsduur van de vertroebelende werkzaamheden en de omvang van het gebied waarop de 

vertroebelingswolk kan sedimenteren is de maximale dikte van sliblaag die ontstaat door de extra 

sedimentatie zo gering dat er geen negatieve effecten op waterplanten of driehoeksmosselen zijn te 

verwachten (zie bijlage 11).  

 

Effecten van ‘terugstorten’ ter compensatie van bovenstroomse ‘terugschrijdende’ erosie 

Bij de bovenstroomse rand van het verlaagde zomerbed (km 992,5-992,9) kan terugschrijdende erosie 

optreden door toenemende stroomsnelheden. Op basis van de modelberekeningen wordt geen 

terugschrijdende erosie verwacht. Het risico is echter niet uit te sluiten. Als er bij de bovenstroomse rand 

van de vergraving terugschrijdende erosie optreedt, behoeft dit niet direct te worden hersteld, tenzij het 

risico’s oplevert voor objecten langs de rivier. Als er terugschrijdende erosie optreedt bovenstrooms van 

992,5 dient te worden ingegrepen. Terugschrijdende erosie dient te worden hersteld door middel van het 

storten van opgebaggerd sediment in het zomerbed tussen 992,5 en 992,9.  

 

Afbeelding 7-4 Locatie storten bij terugschrijdende erosie (geel vlak bovenstrooms Eilandbrug) 

 

Het terugstorten kan leiden tot extra vertroebeling en sedimentatie op ecologisch relevante locaties (zoals 

kribvakken). Ter hoogte van de uitstroom van de geul bij Scherenwelle wordt gemonitord of het 

terugstorten niet leidt tot onacceptabele vertroebeling. Indien dit het geval is (en een vast te stellen 

doorzichtnorm gedurende twee weken wordt onderschreden), dan moet de aannemer zijn werkzaamheden 

aanpassen zodat de mate van vertroebeling en sedimentatie afneemt. Door deze voorzorgsmaatregel 

worden er geen effecten op het habitattype waterplanten verwacht. De norm zal in de door de aannemer 

aan te vragen uitvoeringsvergunning worden opgenomen. 

 

Gevolgen voor de natuur 

Er kunnen gevolgen zijn voor voedselbronnen voor niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied 

Ketelmeer&Vossemeer als gevolg van het terugstorten van een deel van het materiaal.  

 

 

Nader te beschouwen? 

Het aspect tijdelijke verandering waterkwaliteit door beheer en onderhoud wordt bij de toetsing van de 

effecten aan de instandhoudingsdoelstellingen nader beschouwd in hoofdstuk 8 bij de effecten op 

voedselbronnen van niet-broedvogels van het Ketelmeer&Vossemeer.  
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7.4.2  Verstoring door (onderwater)geluid  

 
 

De baggerwerkzaamheden en scheepsbewegingen ten behoeve van het onderhoudsbaggeren hebben 

een toename van het onderwatergeluid tot gevolg. Hoewel er in de autonome situatie ook al sprake is van 

motorgeluid van schepen, zal door de inzet van groot materieel de omvang van het onderwatergeluid 

toenemen. De toename wordt nader beschouwd bij de toets aan de instandhoudingsdoelstelling van de 

rivierdonderpad. 

 

De mogelijkheid bestaat dat het onderhoudsbaggeren wordt uitgevoerd met een snijkopzuiger. In 

paragraaf 7.3.3 is beschreven dat dit verstoring met zich meebrengt voor vogels die gevoelig zijn voor 

verstoring van geluid (grutto, tureluur en wulp, zie resultaten effectenindicator in bijlage 12). Het 

beïnvloede gebied is echter veel kleiner dan tijdens de vergraving van het zomerbed. Het effect wordt in 

hoofdstuk 8 nader beschouwd.  

 

Nader te beschouwen? 

De effecten van verstoring door het onderhoudsbaggeren worden nader beschouwd bij de toetsing aan 

de instandhoudingsdoelstellingen van de rivierdonderpad, grutto, tureluur en wulp.  

De effecten van verstoring als gevolg van het onderhoudsbaggeren zijn vergelijkbaar aan de 

effecten van de uitvoering, maar zijn minder omvangrijk en concentreren zich bij de 

Molenbrug. Op deze plek kunnen met name vogels en vis tijdelijk worden gestoord binnen het 

Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. Binnen het Natura 2000-gebied Ketelmeer&Vossemeer 

treedt geen extra verstoring op.  
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8  GEVOLGEN VOOR DE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN  

In dit hoofdstuk is nader ingegaan op de effecten die zijn beschreven in hoofdstuk 7, waarvan gevolgen 

voor de instandhoudingsdoelstellingen van Uiterwaarden IJssel en/of Ketelmeer&Vossemeer niet op 

voorhand uit te sluiten zijn. Voor de beschrijving van de ingreep waarvan de effecten getoetst zijn wordt 

verwezen naar hoofdstuk 2. De maatregelen, monitoring en bijsturingsmogelijkheden zijn verder uitgewerkt 

bijlage 15.  

 

Habitattypen of soorten die niet in het studiegebied voorkomen, of die niet gevoelig zijn voor de effecten 

van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel ondervinden geen negatieve effecten. Deze vindt u 

dus niet terug in dit hoofdstuk. In bijlage 16 is het voorkomen van deze habitattypen en soorten nader 

beschreven.  

Een overzicht van de nader beschouwde effecten is gegeven in tabel 7-1 en tabel 7-2.  

 

Eerst wordt ingegaan op de habitattypen van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel waarvan in het 

vorige hoofdstuk is aangegeven dat effecten nader beschouwd worden. Vervolgens wordt ingegaan op de 

Habitatrichtlijnsoorten, broedvogels en niet-broedvogels. 

In paragraaf 8.5 wordt ingegaan op effecten op de nader te beschouwen effecten op het Natura 2000-

gebied Ketelmeer&Vossemeer, en als laatste op de effecten op Beschermde Natuurmonumenten.  

 

 

8.1 Habitattypen Uiterwaarden IJssel 

8.1.1 H6120  Stroomdalgraslanden  

Doel: Voor het habitattype geldt een doelstelling voor uitbreiding van het areaal en verbetering van de 

kwaliteit.  

Huidige situatie: De omvang van het habitattype in de IJsseluiterwaarden bedraagt 12,9 ha. Nog eens 

circa 8 hectare is aangemerkt als Stroomdalgrasland in brede zin (concept Beheerplan Natura 2000 

Rijntakken (nov 2009), achtergrondrapport natuur). Dit voldoet nog niet als habitattype, maar heeft goede 

potenties om zich daar toe te ontwikkelen. De Vreugderijkerwaard is in het studiegebied de belangrijkste 

plek van voorkomen. Verder komen nog stroomdalgraslanden voor in Cortenoever en Ravenswaard.  

De meest kansrijke plekken voor uitbreiding zijn onder andere Velperwaard-Waalwaard, Cortenoever, 

Rammelwaard-Ravenswaard en de Vreugderijkerwaard, waar in totaal 32-60 hectare gerealiseerd kan 

worden (Provincie Gelderland, 2011 Bijlage document Uitwerking Natura 2000 doelen (concept (dd. 25 juli 

2011)). 

 

In de afgelopen eeuw is het stroomdalgrasland sterk achteruitgegaan in oppervlakte en kwaliteit. 

Belangrijkste oorzaken zijn habitatvernietiging (dijkverzwaring, zandwinning), bemesting, omploegen (voor 

maïsakkers), recreatie en achterstallig beheer. Andere factoren zijn de afname van dynamiek 

(winteroverstroming en zandafzetting) en mogelijk ook atmosferische depositie van nutriënten. De 

oppervlakte stroomdalgrasland is afgenomen van circa 200 ha in de periode 1930-1950 naar hoogstens 30 

hectare nu. Een aantal soorten kwam voorheen wel voor, maar is nu als soort van het typische 

stroomdalgrasland verdwenen. Tegenover de afname van het typische stroomdalgraslandareaal staat een 

toename van pionierbegroeiingen in de laatste jaren, als gevolg van natuurontwikkeling langs de rivieren. Die 

toename gaat nog door, maar weegt vooralsnog niet op tegen de achteruitgang van het typische 

stroomdalgrasland. Ook is het nog de vraag of zich vanuit deze pionierstadia ‘volwassen’ soortenrijke 

stroomdalgraslanden ontwikkelen. Ondanks de sterke bedreigingen zijn er lokaal gunstige ontwikkelingen. Er 
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is tegenwoordig op enkele plaatsen ruimte voor natuurlijke rivierprocessen, waardoor zich in verschillende 

natuurontwikkelingsgebieden pionierstadia van stroomdalgraslanden hebben kunnen vestigen. Om van 

hieruit naar het ‘volwassen’ stroomdalgrasland te komen, is een lange tijd nodig, waarbij een hooibeheer 

en/of niet te extensieve begrazing noodzakelijk is. (uit: Profieldocument Stroomdalgrasland
28

) 

 

In de Vreugderijkerwaard is een belangrijke verspreidingsplek van stroomdalgrasland. Het gaat zowel om het 

typische stroomdalgrasland op de oude oeverwal als een pioniersvorm op de dynamisch jonge oeverwal die 

door het aanzanden van oude kribvakken in de periode tot 1933 is ontstaan. De oeverwal is al sinds 1962 in 

beheer van Natuurmonumenten waardoor de intensivering van de landouw na 1950 geen vat heeft gekregen 

op de stroomdalflora in de Vreugderijkerwaard. De nevengeul en komgronden kwamen in 2000 in eigendom 

van Natuurmonumenten en zijn in de periode 2002-2004 heringericht. Het beheer van de oeverwal is steeds 

gericht op het behoud en ontwikkeling van stroomdalgrasland. Tot 1965 werd de oeverwal extensief beheerd 

en alleen bemest met wat stalmest. Daarna intensiveerde het beheer onder een andere pachter. Er werd 

meer en vaker beweid en gemaaid en ook vond er bemesting plaats met stal- en drijfmest. Dit ging ten koste 

van de botanische kwaliteit, waardoor in 1982 een beheerregime werd ingesteld dat alleen gericht was op 

beweiding (relatief hoge dichtheden) en mesten achterwege bleef. Een onderzoek uitgevoerd in 1985 wees 

uit dat met dit beheerregime de botanische kwaliteit ten opzichte van 1980 behouden is gebleven en dat 

enkele soorten zich hebben uitgebreid. Nu vindt op de oeverwal alleen beweiding in lage dichtheden plaats. 

De meeste soorten houden nu ook stand, verschillende soorten breiden zich uit, een kleiner deel is sinds 

1991 achteruitgegaan. Veel van de typische soorten zijn voor uitbreiding gebaat bij grind- of zandbodems en 

de daarmee verbandhoudende morfodynamiek (door rivier of menselijk handelen). Deze dynamiek is 

momenteel nauwelijks meer aanwezig. De flora van de oude oeverwal handhaven zich goed. De 

uitbreidingskansen voor pionierssoorten zijn op de oude oeverwal beperkt vanwege het ontbreken van 

nieuwe open vestigingsplekken. De botanische kwaliteit van de jonge oeverwal neemt toe, mede door de 

aanwezige invloed van de rivier (uit: Rijn in Beeld
29

) 

 

H6120  Stroomdalgraslanden  

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

08. Scherenwelle  0,2 

12. Vreugderijkerwaard  6,1 

19. Hoenwaard  0,1 

Buiten effectgebied 0,7 5,8 

TOTAAL actueel 12,9 ha 

 

H6120  Stroomdalgraslanden (ruime zin) 

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

12. Vreugderijkerwaard  0,8 

Buiten effectgebied 2,9 4,1 

TOTAAL actueel 7,8 ha 

 

 

 

                                                        
28

 Profieldocument Stroomdalgrasland. September 2008. 
29

 Peters, B en G. Kurstjens. Rijn in Beeld. Natuurontwikkeling langs de grote rivieren. Deel 3 De IJssel. 

Vreugderijkerwaard 
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H6120  Stroomdalgraslanden 

Permanente effecten van de vergraving van het zomerbed Negatief effect 5 ha 

Overstromingsdynamiek Het vergraven van het zomerbed heeft tot gevolg dat de meest hooggelegen 

delen van de stroomdalgraslanden te weinig (minder dan eens per vijf jaar) 

overstromen en dat afzetting van kalkrijk zand minder vaak voorkomt. Er wordt 

niet meer voldaan aan de ecologische vereisten. Dit heeft op termijn (naar 

schatting 10-20 jaar) een kwaliteitsverslechtering van een deel van het huidige 

oppervlakte tot gevolg. De kwaliteitsverslechtering is vanuit een worst-case 

benadering gekwantificeerd op 5 hectare (bandbreedte verwachte effecten: 1-5 

ha) stroomdalgrasland in Scherenwelle, Vreugderijkerwaard en Hoenwaard. De 

stroomdalgraslanden bovenstrooms van de Vreugderijkerwaard ondervinden 

nauwelijks (Hoenwaard) tot geen effect van het vergraven van het zomerbed. 

Ook de mogelijkheden voor uitbreiding worden daar niet bemoeilijkt. Voor de 

Vreugderijkerwaard is nader bestudeerd wat de zomerbedvergraving betekent 

voor de uitbreidingsmogelijkheden. Gebleken is dat er ook in de 

Vreugderijkerwaard voldoende mogelijkheden blijven voor uitbreiding van 

stroomdalgrasland (zie bijlage 8 Gevoeligheidsanalyse stroomdalgrasland).  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen  Positief effect 

 behoud huidig stroomdalgrasland Vreugderijkerwaard 

+ nieuw areaal 5 ha 

Vreugderijkerwaard Ter plaatse van het rivierduin in de Vreugderijkerwaard worden lokaal bepaalde 

plekken op het rivierduin geopend, bijv. door ze met enkele decimeters te 

verlagen. Een belangrijk probleem van dit stroomdalgrasland is momenteel het 

ontbreken van morfologische dynamiek. Er ontstaan geen nieuwe open gaten 

en zandige milieus meer die zo van belang zijn voor het duurzaam voorkomen 

van veel stroomdalplanten. Soorten als tripmadam, kleine pimpernel en 

duifkruid zijn hierdoor al bijna verdwenen
30

. Een goed beheer is onvoldoende 

om deze soorten te behouden en kleinschalig openen van de vervilte en 

verzuurde toplaag kan als belangrijke beheermaatregel voor dit rivierduin 

gezien worden (zie ook de ontwikkeling van de zandkuil waar de rivier in 

1993/95 nog voor enige dynamiek zorgde).  

De locaties waar klein graafwerk wordt verricht worden zorgvuldig uitgezocht; 

de meest zeldzame populaties moeten niet weg gegraven worden. Er blijven 

daarbuiten echter voldoende plekken over waar het kan.  

De maatregel wordt over de tijd verdeeld uitgevoerd, (niet jaarlijks) in de 

periode 2013-2025, met accent op de periode 2020-2025. 

Zalkerbosch De uiterwaardmaatregelen leiden tot een toename van het areaal 

stroomdalgrasland in Zalkerbosch (5,2 ha, binnen Habitatrichtlijngebied). 

Naar verwachting kan stroomdalgrasland in Zalkerbosch tot ontwikkeling 

komen: 

– na verwijderen van de bouwvoor (30 cm) wordt de beschikbaarheid van 

fosfor verminderd en de kalkrijke ondergrond aan de oppervlakte 

gebracht. De oeverwallen in de dynamische bocht van de IJssel zijn qua 

hoogteligging, bodemopbouw (arm aan lutum) en morfologie geschikt 

voor stroomdalgrasland. Naar verwachting leiden de twee zandmotors 

                                                        
30

 Peters & Kurstjens, 2011, www.rijninbeeld.nl 
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nabij de Vreugderijkerwaard en Zalkerbosch tot een verbeterde 

zandafzetting; 

– het ontwikkelbeheer van stroomdalgrasland bestaande uit maaien en 

afvoeren is gericht op het verder terugbrengen van het fosfaatgehalte in 

de bodem; 

– De aanwezigheid van bestaand stroomdalgrasland in de 

Vreugderijkerwaard vergroot de kans op voorspoedige ontwikkeling van 

stroomdalgrasland in Zalkerbosch vanwege de mogelijkheid van 

zaadverspreiding.  

– Daarnaast zal in de periode 2020-2025 de afgeplagde toplaag van het 

stroomdalgrasland in de Vreugderijkerwaard worden afgezet ten 

behoeve van het nieuw te ontwikkelen stroomdalgrasland in 

Zalkerbosch. Deze maatregel wordt niet direct uitgevoerd, zodat de 

uitgangssituatie zich kan ontwikkelen, en de kans op succes groter is.  

– In de actuele situatie is de achtergronddepositie voor stroomdalgrasland 

hoger dan de kritische depositiewaarde. Verminderen/verplaatsen van 

de agrarische activiteiten in de omgeving zorgt dat de stikstofdepositie 

dichter de kritische depositiewaarde voor het stroomdalgrasland nadert 

en vergroot daarmee de ontwikkelkansen van het stroomdalgrasland. 

Dit geldt ook voor de autonome daling van de stikstofdepositie. Op 

andere plekken in het rivierengebied hebben zich de laatste decennia, 

ondanks een achtergronddepositie hoger dan de kritische depositie 

waarde, wel pionierstadia van het stroomdalgrasland kunnen 

ontwikkelen. Om die reden en op basis van het ecologisch 

bodemonderzoek (Overkamp&gerlach, 2012) wordt verondersteld dat 

door het scheppen van de juiste abiotische randvoorwaarden, het 

stopzetten van het huidig agrarisch gebruik en het voeren van 

zorgvuldig (ontwikkelings)beheer, goede mogelijkheden zijn voor de 

ontwikkeling van pioniersstadia van het stroomdalgrasland. 

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Er is geen sprake van negatieve effecten als gevolg van de uitvoering van de zomerbedvergraving en de 

uiterwaardmaatregelen. 

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Er is geen sprake van negatieve effecten als gevolg van beheer en onderhoud van het zomerbed. 

 

Cumulatie 

Een aantal projecten beoogt een toename van het areaal stroomdalgrasland ten opzichte van de huidige 

situatie. Het betreft Dijkverlegging Westenholte (RvR), Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler 

Buitenwaarden (RvR), Uiterwaardverlaging Keizers- en stobbenwaarden (RvR) en de herinrichting van de 

Onderdijkse waard (RvR/NURG) en de Vaalwaard. De beoogde toename is niet concreet gemaakt, maar 

zal naar verwachting een orde grootte hebben van minimaal 10-20 hectare. Dat de gemeente Kampen 

aansluitend op het nieuw te ontwikkelen stroomdalgrasland in Zalkerbosch ook 1,5 ha nieuw 

stroomdalgrasland ontwikkelt, betekent dat een grotere aaneengesloten, robuustere eenheid 

stroomdalgrasland kan ontstaan. Er zijn geen plannen of projecten die negatieve effecten hebben op het 

habitattype stroomdalgrasland. In de projecten IJsseldelta Zuid, Dijkverlegging Westenholte en 

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden is voorzien in de ontwikkeling van 
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stroomdalgraslanden binnen het effectgebied van de zomerbedvergraving. De te ontwikkelen locatie in 

Westenholte overstroomt tussen de 10 en 20 dagen per jaar en is suboptimaal voor ontwikkeling van 

stroomdalgrasland (te nat), waardoor een eventuele afname van de inundatie positief is. Na 

zomerbedvergraving blijft de inundatie binnen deze range. Binnen de andere twee projecten is geen 

specifieke opgave voor stroomdalgraslanden en blijft er voldoende oppervlak met optimale 

omstandigheden voor stroomdalgraslanden. 

De gehanteerde bandbreedte aan effecten voldoet. 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen aanvullende mitigerende maatregelen nodig 

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

Door de zomerbedvergraving verslechtert het habitattype stroomdalgrasland naar verwachting op termijn 

(naar schatting 10-20 jaar) in kwaliteit als gevolg van een lagere overstromingsfrequentie en -duur, en 

daarmee een verminderde aanvoer van (basenrijk) zand en water. Het kwaliteitsverlies is vanuit een worst-

case benadering gekwantificeerd op 5 hectare (bandbreedte verwachte effecten: 1-5 ha) 

stroomdalgrasland in Scherenwelle, Vreugderijkerwaard en Hoenwaard. De uiterwaardmaatregelen in 

Zalkerbosch zijn gericht op een uitbreiding van het areaal stroomdalgrasland met 5 hectare
31

. Naar 

verwachting zal dit binnen 10-15 jaar tot ontwikkeling komen. Naast de maatregelen in Zalkerbosch, wordt 

het bestaande rivierduin in de Vreugderijkerwaard plaatselijk verlaagd, zodat het achterliggende 

stroomdalgrasland weer regelmatiger zal overstromen. Dit draagt bij aan het behoud/kwaliteitsverbetering 

van het bestaande stroomdalgrasland. Per saldo worden de effecten van de zomerbedvergraving en de 

uiterwaardmaatregelen op de oppervlakte en kwaliteit van het habitattype stroomdalgrasland als neutraal 

beoordeeld. Ook na de uitvoering van de zomerbedvergraving blijven er ruim voldoende mogelijkheden 

voor uitbreiding van stroomdalgrasland in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.  

 

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft geen verslechtering van het habitattype tot 

gevolg. Er zijn geen gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling voor het 

habitattype stroomdalgrasland. Cumulatie is alleen in positieve zin aan de orde. 

 

 

8.1.2  H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) (ook wel 

kievitsbloemhooiland genoemd) 

Doel: Voor dit type geldt een doelstelling voor de uitbreiding van het areaal en verbetering van de kwaliteit. 

Huidige situatie: In de huidige situatie komt ongeveer 14 hectare van het habitattype voor in het Natura 

2000-gebied Uiterwaarden IJssel, waarvan 13,5 hectare aanwezig is in Scherenwelle. In de Hoenwaard is 

op een perceel het habitattype in ontwikkeling, maar voldoet nog niet aan de botanische definitie. Uit een 

onderzoek van Natuurbalans in 2008 blijkt dat het aandeel jonge kievitsbloemen in Scherenwelle klein is, 

en wordt hieruit geconcludeerd dat de populatie waarschijnlijk afneemt.
32

 Een mogelijke reden kan zijn dat 

er een tekort aan nutriënten ontstaat. De beheerder van het gebied geeft aan dat de verspreiding van de 

kievitsbloemen de afgelopen 20 jaar is toegenomen, met name in het oostelijke deel binnen de 

                                                        
31

 Het gaat om een gebied van ca. 10 ha in Zalkerbosch waar maatregelen genomen zullen worden. Ca 5 ha hiervan 

kan zich ontwikkelen tot stroomdalgrasland. Op het overige deel kan glanshaverhooiland (subtype A van het habitattype 

glanshaver- en vossenstaarthooiland) tot ontwikkeling komen. Ook voor dit habitattype geldt een 

uitbreidingsdoelstelling.  
32

 Goeij, A.A.M. de, 2008, Karterin van Wilde kievitsbloem in object Zalk-Wilsum, Natuurbalans – Limes Divergens BV 
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zomerpolder.
33

 De kievitsbloemgraslanden bij Scherenwelle maken onderdeel van een groter gebied met 

kievitsbloemgraslanden langs Zwarte water, Zwarte meer en de IJssel.
34

 De Kievitsbloemhooilanden van 

Scherenwelle kunnen grotendeels geclassificeerd worden als de typische subassociatie van het Fritillario-

Alopecuretum en verschillen daarmee van de - deels veel vochtigere (en bekendere) - 

kievitsbloemhooilanden langs Vecht en Zwarte water waar de subassociatie calthetosum meer op de 

voorgrond treedt.
35

  

De mogelijkheden voor uitbreiding liggen in het gebied met name in de Hoenwaard, Gelderdijkse waard, 

Onderdijkse waard en Ketelpolder, waar wordt ingezet op een uitbreiding van in totaal 50-60 hectare 

(Provincie Gelderland, 2011 Bijlage document Uitwerking Natura 2000 doelen (concept (dd. 25 juli 2011)) 

 

H6510B Vossenstaarthooilanden  

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

08. Scherenwelle  12,9 

Buiten effectgebied  1,1 

TOTAAL actueel 14,0 

 

H6510B Vossenstaarthooilanden (kievitsbloemhooiland) 

Permanente effecten van de vergraving van het zomerbed Negatief effect 12 ha 

Overstromingsdynamiek Het vergraven van het zomerbed heeft tot gevolg dat de zomerkades bij 

Scherenwelle minder vaak overstromen (van gemiddeld ca 15 dagen per jaar 

naar ca 5 dagen per jaar). Voor kievitsbloemhooiland is met betrekking tot 

inundatie vooral afzetting van vers sediment van belang, voor aanvulling van 

voedingsstoffen en basen, en voor kieming van zaden. Dit laatste gebeurt 

vooral op kale bodem. Afname van inundatie leidt tot geleidelijke afname van 

kwaliteit van dit habitattype. De kwaliteitsverslechtering door verminderde 

overstromingsdynamiek en een verlaging van de grondwaterstand (zie hierna) 

is vanuit een worst-case benadering gekwantificeerd op 12 hectare 

kievitsbloemhooiland (bandbreedte verwachte effecten: 7-12 ha).  

Grondwaterstand Voor een deel van het actuele kievitsbloemhooiland heeft de vergraving van het 

zomerbed een verlagend effect op de GLG en GVG. De verlaging in 

Scherenwelle bedraagt maximaal 10 centimeter. Hiermee wordt niet ten volle 

voldaan aan de ecologische vereisten voor dit type. De gemodelleerde 

veranderingen zijn deels veroorzaakt door een verminderde inundatie van de 

groeiplaatsen van het type.  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen  Positief effect ca 11 behoud huidig areaal 

+ 11 ha nieuw areaal 

Scherenwelle De uiterwaardmaatregelen beogen een toename van het areaal 

kievitsbloemhooilanden met 11 ha en behoud (opheffen negatief effect) van het 

grootste deel van het huidige areaal (11 ha). De beoogde uitbreidingslocatie is 

gekozen op basis van overstromingsfrequentie, hoogteligging en ligging nabij 

het bestaande kievitsbloemhooiland. 

 

                                                        
33

 Mond. med. Piet Greeve Staatsbosbeheer, veldbezoek 15-08-2012 
34

 Natuurbeheerplan Overijssel 2011 
35

 Excursieverslag Plantensociologische kring Nederland, Excursieleiding: P. Hommel en K. van Dort, 16 juni 2003  
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Omdat de kennis met betrekking tot de vereisten van kievitsbloemhooiland en 

de ervaringen met het ontwikkelen van nieuw areaal beperkt zijn, worden in de 

eerste instantie no-regret maatregelen genomen (waarvan zeker is dat ze 

bijdragen aan de ontwikkeling) en wordt daarnaast de ontwikkeling gemonitord, 

waarbij voldoende bijsturingsmogelijkheden zijn (b.v. aanpassingen 

waterbeheer, veranderingen (maai-)beheer en bemesting). Deze maatregelen 

zijn besproken en kansrijk bevonden in een expert bijeenkomst. 
36

 

 

No-regret maatregelen: 

– Verlagen zomerkade om overstroming zoals in huidige situatie te 

behouden (t.b.v. behoud huidig areaal en uitbreiding) 

– Voorlopig behoud van hydrologische situatie met gemaal. Hiermee kan 

mogelijk voor bijsturing voorzichtig geëxperimenteerd worden.  

– Beheer gepachte percelen aanpassen (geen bemesting meer met 

drijfmest, instellen hooibeheer) 

– Maaisel van bestaand kievitsbloemhooiland opbrengen op beoogde 

uitbreidingslocaties om verspreiding van kievitsbloemen te stimuleren 

– Kleine open plekken creëren om kieming van zaden te stimuleren 

(zowel huidig als nieuw areaal). 

 

Of de abiotische condities na uitvoering van de zomerbedvergraving en de 

uiterwaardmaatregelen in Scherenwelle geschikt zullen zijn voor behoud en 

ontwikkeling van kievitsbloemhooiland is nader bestudeerd (DHV, 2012, 

Deelrapport 3: Grondwater LW-AF20120698). Daaruit is gebleken dat de 

zomerbedvergraving en de uiterwaardmaatregelen gezamenlijk: 

– niet leiden tot een verandering van de inundatiekans van de 

zomerpolder, het gebied waar momenteel het grootste deel (11 ha) van 

het bestaande kievitshooiland is gelegen en waar uitbreiding van 11 ha 

nieuw kievitsbloemhooiland is voorzien; 

– leiden tot een verlaging van de GVG (circa 7 cm) en GLG (circa 3 cm) in 

de zomerpolder, met de mogelijkheid het gebied te vernatten door 

aanpassing van het peilbeheer, indien uit monitoring blijkt dat dit voor 

kievitsbloemhooiland noodzakelijk is; 

– de effecten onzeker zijn voor het gebied buiten de zomerpolder waar 

uitbreiding met 2 ha kievitsbloemhooiland is voorzien. Naar verwachting 

treedt een verlaging van de GVG en een verhoging van de GLG op. In 

dit deel kan het peilbeheer niet bijgestuurd worden. Monitoring zal 

uitwijzen of na aanleg van de nevengeul geschikte condities ontstaan 

voor ontwikkeling van kievitsbloemhooiland door verhoging van de 

grondwaterstand.   

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Er is geen sprake van negatieve effecten als gevolg van de uitvoering.  

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

                                                        
36

 31-08-2012, onder andere aanwezig: Albert Corporaal (Alterra), Piet Bremer (Provincie Overijssel), Rinus Goutbeek 

(Provincie Overijssel), Han Sluiter (SBB), Corné Balemans (SBB) 
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Er is geen sprake van negatieve effecten als gevolg van beheer en onderhoud van het zomerbed. 

 

Cumulatie 

Het inrichtingsplan voor de Vaalwaard beoogt een niet gespecificeerde uitbreiding van het areaal voor de 

IJssel. Er zijn geen projecten bekend die een mogelijk negatief effect hebben op dit habitattype. Cumulatie 

is alleen in positieve zin aan de orde. De gehanteerde bandbreedte aan effecten voldoet. 

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende maatregelen nodig 

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

De ontwikkeltijd van nieuw areaal is lang (het duurt 8-10 jaar voordat planten vanuit zaad uitgroeien en in 

bloei komen), maar eventuele negatieve effecten treden ook over een langere periode op; onder minder 

gunstige omstandigheden kan het habitattype zich lang handhaven, waarbij de kwaliteit over een periode 

van ca 10 jaar langzaam achteruit gaat. De kwaliteitsverslechtering door verminderde 

overstromingsdynamiek en een verlaging van de grondwaterstand is vanuit een worst-case benadering 

gekwantificeerd op 12 hectare kievitsbloemhooiland (bandbreedte verwachte effecten: 7-12 ha).  

De uiterwaardmaatregelen wegen voor kievitshooiland in areaal ruim op tegen het areaal dat negatieve 

gevolgen ondervindt van de zomerbedvergraving. Met het monitoren van het bestaande en nieuw te 

ontwikkelen kievitsbloemhooiland in de zomerpolder wordt het behoud van 11 ha bestaand 

kievitsbloemhooiland (dus opheffen van negatief effect) en de ontwikkeling van 11 ha nieuw 

kievitsbloemhooiland zoveel als mogelijk geborgd. De ontwikkeling wordt geëvalueerd door een 

onafhankelijke deskundige, en bij onvoldoende resultaat wordt bijgestuurd met (beheer)maatregelen. 

Hiervoor zijn voldoende maatregelen. Voor 2 ha van het bestaande kievitsbloemhooiland zal monitoring 

moeten uitwijzen of hier geschikte condities blijven bestaan voor het behoud. 

Per saldo worden de effecten van de zomerbedvergraving en de uiterwaardmaatregelen op de oppervlakte 

en kwaliteit van het habitattype kievitsbloemhooiland als neutraal beoordeeld. 

Scherenwelle wordt in het beheerplan Rijntakken niet genoemd als locatie voor uitbreiding. De locaties die 

in het beheerplan genoemd worden liggen aan de randen van het studiegebied (bovenstrooms: 

Hoenwaard en Gelderdijkse waard en benedenstrooms: Ketelpolder), waar de invloed van de 

zomerbedverlaging beperkt is. Daarnaast zijn overige factoren ((water)beheer, zaadbank, huidig gebruik) 

van grote(re) invloed op de mogelijkheden om hier kievitsbloemhooiland te ontwikkelen dan 

overstromingsdynamiek en grondwatercondities. De Onderdijkse waard is ook genoemd als locatie voor 

uitbreiding, maar omdat daar al maatregelen zijn voorzien vanuit het project IJsseldelta-Zuid is deze 

uiterwaard afvallen. Daarnaast is realisatie van de voorziene uitbreiding in het kader van het beheerplan 

nog onzeker. De maatregelen in Scherenwelle dragen hier al wel aan bij, en zorgen er zo voor dat het 

habitattype robuuster en met een groter oppervlakte kan voortbestaan. Uitvoering van het project 

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft daarom geen negatieve gevolgen voor de voorziene uitbreiding 

van dit habitattype.  

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft geen verslechtering van het habitattype tot 

gevolg. Er zijn geen gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van het 

habitattype Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart). Cumulatie is alleen in 

positieve zin aan de orde. 
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8.1.3  H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 

Doel: Voor het habitattype geldt binnen Habitatrichtlijngebied een doelstelling voor behoud van 

oppervlakte en kwaliteit. Binnen het deel van het Natura 2000-gebied dat uit Vogelrichtlijngebied bestaat, 

geldt een complementaire doelstelling voor uitbreiding van het areaal en verbetering van de kwaliteit.
37

  

Huidige situatie: In de huidige situatie komt ongeveer 194 hectare van het habitattype voor in het Natura 

2000-gebied Uiterwaarden IJssel. Het habitattype komt langs de gehele IJssel voor, veelal als zoom 

rondom putten en plassen. De belangrijkste plekken bevinden zich in de Havikerwaard, Brummensche 

waarden, Cortenoever, Tichebeekse waard en de Duursche Waarden (Provincie Gelderland, 2011 Bijlage 

document Uitwerking Natura 2000 doelen (concept (dd. 25 juli 2011)).  

Mogelijkheden voor uitbreiding worden onder andere gezocht in Havikerwaard, Brummensche waarden, 

Duursche waarden en de Hoenwaard. Hier wordt ingezet op een uitbreiding van in totaal 150 tot 185 

hectare (Provincie Gelderland, 2011 Bijlage document Uitwerking Natura 2000 doelen (concept (dd. 25 juli 

2011)). 

 

H91E0A Zachthoutooibossen  

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

06. Uiterwijkseweg Kampen 0,3  

07. Onderdijkse waard 1,2  

08. Scherenwelle  1,8 

09. Koppelerwaard 0,1  

10. De Welle 0,1 4,7 

11. Zalkerbosch  0,5 

12. Vreugderijkerwaard  2,3 

13. Bentinckswelle 0,6  

16. Gelderdijkse Waard 0,9  

17. Uiterwaard Engelse Werk 1,0  

18. Oldeneler Buitenwaarden 2,3  

19. Hoenwaard 0,9  

20. IJsselcentrale 0,8  

21. Waarden Windesheim 7,9  

22. Herxer uiterwaarden  0,6  

Buiten effectgebied 71,4 96,0 

TOTAAL actueel 193,6 ha 

 

H91E0A Zachthoutooibossen 

Permanente effecten van de vergraving van het zomerbed Negatief effect 2 ha 

Overstromingsdynamiek De vermindering van overstroming heeft beperkte kwaliteitsvermindering tot 

gevolg voor kleine stukken zachthoutooibos verspreid over het gehele 

effectgebied. De kwaliteitsvermindering bestaat uit verandering van de 

soortensamenstelling van de ondergroei, omdat deze planten worden 

weggeconcurreerd door soorten die minder goed tegen inundatie kunnen 

(brandnetel, braam) of omdat er verzuring van de toplaag optreedt doordat die 

minder (vaak) overstroomt met basenrijk rivierwater. Ook zouden, door gebrek 

                                                        
37

 M.b.t. complementaire doelen, zie paragraaf 4.3.2. 
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aan dynamiek en inundaties, zich andere boomsoorten kunnen vestigen.  

Veranderingen zullen langzaam, en over een lange periode optreden. Omdat 

de bomen zelf diep geworteld zijn, waardoor ze voldoende vocht kunnen blijven 

opnemen, en een lange levensduur hebben, zal het habitattype niet verdwijnen. 

De kwaliteitsafname is gekwantificeerd als 2 ha (bandbreedte verwachte 

effecten: 2 - 2,5 ha). Er zal geen sprake zijn van oppervlakteverlies. Waar 

zachthoutooibos op de flauwe oevers voorkomt zal het habitattype met de 

dalende waterlijn mee omlaag schuiven (zoals ook slikkige rivieroevers, zie 

paragraaf 7.1.4 vermindering overstromingsdynamiek). Voor deze delen heeft 

de vergraving van het zomerbed geen negatieve effecten. Slechts een beperkt 

deel van het habitattype komt op zulke locaties voor (met name op strandjes 

langs de rivier), omdat de meeste oevers in het gebied vrij steil zijn (plassen in 

uiterwaarden).  

De vergraving van het zomerbed heeft geen gevolgen voor de mogelijkheden 

voor uitbreiding van het areaal van dit habitattype (complementaire 

doelstelling). Dit habitattype komt bij de juiste omstandigheden makkelijk en vrij 

snel tot ontwikkeling. De optimale overstromingscondities zullen zich na 

vergraving van het zomerbed voordoen op iets lager gelegen delen dan in de 

huidige situatie. Er zijn echter ruim voldoende locaties waar zachthoutooibos 

goed tot ontwikkeling kan komen, ook na vergraving van het zomerbed. Hierbij 

wordt wel opgemerkt dat de ontwikkeling van Zachthoutooibos sterk afhankelijk 

is van het gebruik, beheer en beleid (o.a. Stroomlijn, beperking opstuwende 

vegetatie).  

Grondwater Voor een deel van de actueel aanwezige zachthoutooibossen treedt een 

verlaging op van de grondwaterstand (GVG en GLG). De verlaging treedt 

lokaal op, en is niet meer dan 10 centimeter. Daarnaast is inundatie een 

belangrijke factor die de standplaatscondities voor het type bepaalt. De 

beperkte effecten op grondwater maakt bovenstaande gekwantificeerde effect 

van 2 – 2,5 ha niet groter.  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen  Positief effect 2 ha 

Scherenwelle  

 

In Scherenwelle wordt 2 ha nieuw zachthoutooibos ontwikkeld, aansluitend op 

bestaande kernen.  

Door het beheer aan te passen, zal het zachthoutooibos uit zichzelf tot 

ontwikkeling komen. De omstandigheden zijn zodanig (aanpassen 

maaiveldhoogte tot ideale inundatieduur, overige condities zijn al goed) dat 

verwacht mag worden dat zachthoutooibos van goede kwaliteit tot ontwikkeling 

komt. Langs de randen van het bos kunnen ruigten en zomen tot ontwikkeling 

komen.  

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Er is geen sprake van negatieve effecten als gevolg van de uitvoering.  

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Het onderhoudsbaggeren en bijbehorende werkzaamheden hebben geen gevolgen voor dit habitattype.  

 

Cumulatie 

Een aantal Ruimte voor de Rivierprojecten en ingrepen in het kader van het programma Stroomlijn hebben 
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een (tijdelijke) afname van actueel areaal zachthoutooibos tot gevolg. In meest voorkomende gevallen 

worden elders in het plangebied mogelijkheden gecreëerd voor de ontwikkeling van het type, waardoor per 

saldo het areaal zachthoutooibos op termijn gelijk blijft. Per saldo en op termijn cumuleren de effecten van 

genoemde plannen en projecten alleen in neutrale zin met de effecten van de vergraving van het 

zomerbed.  

In de projecten IJsseldelta-Zuid, Dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller en 

Oldeneler Buitenwaarden is er sprake van tijdelijk verlies van zachthoutooibos en ontwikkeling van nieuw 

bos binnen het effectgebied van de zomerbedvergraving en is getoetst of de omstandigheden nog 

voldoen. Voor de te ontwikkelen bossen langs de oever blijven de omstandigheden ook na 

zomerbedverlaging optimaal voor zachthoutooibos. Bij Westenholte ligt een te ontwikkelen kern verder van 

de oever waar sprake is van een verschuiving binnen suboptimale omstandigheden. De potenties voor de 

ontwikkeling van zachthoutooibos blijven bestaan, maar mogelijk zal de kwaliteit van het zachthoutooibos 

lager worden. Deze afname in kwaliteit is gekwantificeerd door middel van de eerder beschreven 

en afgesproken methode op 0,1 ha. Vestiging van zachthoutooibos blijft echter goed mogelijk, doordat 

het inundatiebereik waar zachthoutooibos kan voorkomen relatief breed is. Om die reden en omdat er na 

realisatie sprake is van een toename van het areaal met 0,8 ha bij Westenholte, leidt dit niet tot 

significante effecten. De gehanteerde bandbreedte aan effecten voldoet. 

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende maatregelen nodig 

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

De ontwikkeltijd van nieuw areaal is 10-20 jaar, maar eventuele negatieve effecten treden ook over lange 

periode op; onder minder gunstige omstandigheden kan het habitattype zich lang handhaven, waarbij de 

kwaliteit langzaam achteruit gaat. Omdat het habitattype zich makkelijk en relatief snel ontwikkelt, en de 

negatieve effecten van de zomerbedvergraving op het bestaande zachthoutooibos zich over langere 

termijn voordoen, gaat het areaal en de kwaliteit van dit habitattype per saldo niet achteruit. De positieve 

effecten wegen tegen de negatieve effecten op.  

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft geen gevolgen voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor zachthoutooibos.  

 

 

8.1.4  H91F0  Droge hardhoutooibossen 

Doel: Voor het habitattype geldt een doelstelling voor de uitbreiding van het areaal en verbetering van de 

kwaliteit.  

Huidige situatie: In de huidige situatie is ongeveer 39,4 hectare aanwezig (concept Beheerplan Natura 

2000 Rijntakken (nov 2009), achtergrondrapport natuur), voornamelijk geconcentreerd in het Zalkerbosch, 

de Hoenwaard, Duursche waarden en in Cortenoever.  

Het Zalkerbos is een bijzonder mooi ontwikkeld hardhoutooibos en ligt op de hoge, zavelige 

kronkelwaardruggen. Het gebied heeft een ononderbroken bosvoorgeschiedenis en bestaat voor het 

grootste deel uit gemengd essen-iepenbos dat eeuwenlang als hakhout is beheerd. Het bos heeft slechts 

een beperkte oppervlakte. Het grootste deel van het Zalkerbos kan getypeerd worden als een abelen-

iepenbos en is waarschijnlijk het mooiste voorbeeld van dit bostype in ons land. Het Zalkerbos staat van 

oudsher bekend om de rijk ontwikkelde kruidlaag.
38

  

                                                        
38

 Excursieverslag Plantensociologische kring Nederland, Excursieleiding: P. Hommel en K. van Dort, 16 juni 2003 
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De uitbreiding van het areaal en verbetering van de kwaliteit richt zich met name op uiterwaarden waar het 

type al voorkomt. De uitbreidingsopgave is vooralsnog niet gekwantificeerd (Provincie Gelderland, 2011 

Bijlage document Uitwerking Natura 2000 doelen (concept (dd. 25 juli 2011)). 

 

H91F0 Droge hardhoutooibossen  

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

11. Zalkerbosch 0,3 8,1 

19. Hoenwaard 0,2 27,3 

Buiten effectgebied 1,0 2,5 

TOTAAL actueel 39,4 ha 

 

H91F0 Droge hardhoutooibossen 

Permanente effecten van de vergraving van het zomerbed Negatief effect 4 ha 

Overstromingsdynamiek De vergraving van het zomerbed heeft tot gevolg dat een deel van het 

hardhoutooibos in het Zalkerbosch en de Hoenwaard minder overstroomt en de 

basenverzadiging van de wortelzone minder frequent plaatsvindt. Dit heeft op 

den duur een beperkte kwaliteitsverslechtering van een deel van de huidige 

oppervlakte tot gevolg. Het habitattype zal niet verdwijnen. De 

kwaliteitsverslechtering is vanuit een worst-case benadering gekwantificeerd op 

4 ha (bandbreedte verwachte effecten: 3-4 ha). De hardhoutooibossen verder 

bovenstrooms ondervinden geen effect van het vergraven van het zomerbed. 

Ook de mogelijkheden voor uitbreiding worden daar niet bemoeilijkt. 

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen  Positief effect 6 ha 

Zalkerbosch In Zalkerbosch vindt als onderdeel van de uiterwaardmaatregelen op de oude 

stroomruggen uitbreiding van het habitattype met 6 ha plaats binnen 

Habitatrichtlijngebied. Verwacht mag worden dat hardhoutooibos in 

Zalkerbosch voldoende mate tot ontwikkeling komt: 

– na de uitvoering van de zomerbedvergraving is er voldoende 

overstromingsdynamiek en aanvoer van (basenrijk) zand en water in 

Zalkerbosch. Naar verwachting leiden de twee zandmotors nabij de 

Vreugderijkerwaard en Zalkerbosch tot een verbeterde zandafzetting; 

– de aansluiting op het bestaande hardhoutooibos in Zalkerbosch vergroot 

de kans op voorspoedige ontwikkeling van hardhoutooibos vanwege de 

mogelijkheid van zaadverspreiding.  

– de huidige stikstofdepositie is niet belemmerend voor de ontwikkeling 

van het grootste deel van het hardhoutooibos. De stikstofdepositie voor 

het grootste deel (5,8 ha) van het nieuw te ontwikkelen hardhoutooibos 

is lager dan de kritische depositiewaarde. De ontwikkelkansen voor dit 

deel zijn goed. Voor 0,2 ha nieuw te ontwikkelen hardhoutooibos geldt 

dat de hoge lokale stikstofdepositie bijdrage van één van de agrarische 

bedrijven betekent dat de stikstofdepositie ter plaatse hoger zal zijn dan 

de kritische depositiewaarde. De ontwikkelkansen voor deze 0,2 ha 

hardhoutooibos zijn beperkter.  

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Er is geen sprake van negatieve effecten als gevolg van de uitvoering.  
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Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Er is geen sprake van negatieve effecten als gevolg van beheer en onderhoud van het zomerbed. 

 

Cumulatie 

Het inrichtingsplan voor de Vaalwaard beoogt een niet gespecificeerde uitbreiding van het areaal voor de 

IJssel. Er zijn geen projecten bekend die een mogelijk negatief effect hebben op dit habitattype. Cumulatie 

is niet aan de orde. De gehanteerde bandbreedte aan effecten voldoet. 

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende maatregelen nodig 

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

Door de zomerbedvergraving verslechtert het habitattype hardhoutooibos naar verwachting op termijn 

(naar schatting 10-20 jaar) in kwaliteit als gevolg van een lagere overstromingsfrequentie en -duur, en 

daarmee een verminderde aanvoer van (basenrijk) zand en water. Het kwaliteitsverlies is vanuit een worst-

case benadering gekwantificeerd op 4 hectare (bandbreedte verwachte effecten: 3-4 ha) hardhoutooibos 

in Zalkerbosch en Hoenwaard. De uiterwaardmaatregelen in Zalkerbosch zijn gericht op een uitbreiding 

van het areaal hardhoutooibos met 6 hectare. Per saldo worden de effecten van de zomerbedvergraving 

en de uiterwaardmaatregelen op de oppervlakte en kwaliteit van het habitattype hardhoutooibos als 

neutraal beoordeeld. 

Op basis van abiotische factoren is verdere uitbreiding van dit habitattype in Zalkerbosch en bovenstrooms 

van Zalkerbosch, zoals voorzien in het beheerplan, na uitvoering van de zomerbedverlaging nog steeds 

mogelijk.  

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft geen verslechtering van het habitattype tot 

gevolg. Er zijn geen gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling voor het 

habitattype droge hardhoutooibos. Cumulatie is alleen in positieve zin aan de orde 

 

 

8.2  Habitatrichtlijnsoorten Uiterwaarden IJssel 

8.2.1 Soorten van geïsoleerde wateren in uiterwaarden (bittervoorn, kleine modderkruiper) 

H1134 Bittervoorn 

Doel: Voor de bittervoorn geldt een doelstelling voor het behoud van de omvang en kwaliteit van het 

leefgebied.  

Huidig voorkomen: De soort komt niet in de IJssel zelf voor maar vooral in wateren in de uiterwaarden. 

Over het gehele gebied bevindt zich geschikt leefgebied in relatief laagdynamische milieus als sloten, 

brede watergangen, maar ook strangen kolken of putten. De bittervoorn wordt aangetroffen in stilstaand of 

langzaam stromend, helder, relatief ondiep water. (profielendocument) De instandhoudingsdoelstelling kan 

behaald worden door het behoud van het huidige leefgebied en voeren van beheer om verlanding tegen te 

gaan.
39

 In 2012 is voor de uiterwaarden Scherenwelle en Bentinckswelle onderzoek gedaan naar het 

voorkomen van beschermde vissoorten, waar uit geconcludeerd is dat aangenomen kan worden dat de 
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 Kessel et al 2009. Vissen in Gelderse Natura 2000, Natuurbalans & RAVON 
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bittervoorn in alle wateren in deze twee uiterwaarden aanwezig is.
40

 Naar aanleiding hiervan mag worden 

aangenomen dat de soort in de rest van het studiegebied ook in uiterwaardwateren aanwezig is.  

 

H1149 Kleine modderkruiper 

Doel: Voor de kleine modderkruiper geldt een doelstelling voor het behoud van de omvang en kwaliteit van 

het leefgebied.  

Huidig voorkomen: De soort is algemeen in de uiterwaarden van de IJssel en vindt geschikt leefgebied in 

relatief laag dynamische wateren met sliblaag en goed ontwikkelde watervegetatie, zoals sloten, 

watergangen en geïsoleerde plassen en afgesloten meanders. De soort wordt ook aangetroffen in 

langzaam stromende wateren (profielendocument). Behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied 

vraagt geen extra beheersinspanningen.
39

 Uit het onderzoek in 2012 in Scherenwelle en Bentinckswelle 

wordt geconcludeerd is dat ook voor de kleine modderkruiper aangenomen kan worden dat deze in alle 

wateren in deze twee uiterwaarden aanwezig is.
40

 Naar aanleiding hiervan mag worden aangenomen dat 

de soort in de rest van het studiegebied ook in uiterwaardwateren aanwezig is.  

 

Effecten op soorten van geïsoleerde wateren in uiterwaarden 

 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Er is geen sprake van permanent negatieve effecten van de vergraving van het zomerbed.  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

De nevengeulen in Scherenwelle en Bentickswelle vormen op termijn een geschikt leefgebied voor de 

bittervoorn en kleine modderkruiper. Het gaat om het deels vergroten van bestaande wateren, waardoor 

het leefgebied groter wordt. De geul in Scherenwelle zal geschikt leefgebied vormen, omdat deze 

eenzijdig is aangetakt en daarom vrij weinig dynamiek zal kennen. De geul In Bentickswelle zal geschikt 

leefgebied vormen, omdat de stroomsnelheden vrij laag zullen zijn en de soorten ook in zwak stromende 

wateren voorkomen. 

Indien de vernatting bij Zalkerbosch onvoldoende is, worden watergangen gedempt, waardoor een deel 

het leefgebied hier kleiner wordt. Er blijven verspreid sloten/leefgebied in het gebied aanwezig.  

Verder hebben de uiterwaardmaatregelen geen gevolgen voor de bittervoorn en kleine modderkruiper. Het 

vasthouden van water in bekade uiterwaarden draagt bij aan het verminderen van verdroging. Dit kan een 

klein positief effect hebben op het leefgebied van bovengenoemde soorten. 

De maatregelen voor de verbetering van het bestaande (riet)moeras en natte ruigte en daarmee het 

leefgebied van porseleinhoen, hebben ook een vergroting van het voortplantingsbiotoop en leefgebied van 

vis en amfibieën tot gevolg.  

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Werkzaamheden in het winterbed van de rivier hebben geen gevolgen voor de bittervoorn en kleine 

modderkruiper.  

Aantasting leefgebied door aanleg geul: Bij uitvoering van de uiterwaardmaatregelen wordt het leefgebied 

van deze vissen bij de aanleg van de nevengeul in Scherenwelle en Bentickswelle tijdelijk aangetast, 

doordat bestaande watergangen deels vergraven worden.  

Bij de overige maatregelen zijn er geen gevolgen voor wateren, en zullen vissen geen effecten 

ondervinden.  

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 
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 Wallink, september 2012, Ecologisch onderzoek KRW IJsseluiterwaarden Dieren- Wilsum; Inventarisatie van 
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Het onderhoudsbaggeren van het zomerbed heeft geen effecten op de bittervoorn en kleine 

modderkruiper.  

 

Cumulatie 

Het project zomerbedverlaging heeft tijdelijke effecten op het leefgebied van kleine modderkruiper en 

bittervoorn. Het leefgebied in Scherenwelle en Bentickswelle wordt door de inrichtingsmaatregelen in 

uiterwaarden tijdelijk aangetast. In Zalkerbosch is er sprake van een permanente verkleining van 

leefgebied. De uiterwaardmaatregelen beogen uiteindelijk een verbetering van de huidige situatie voor 

beide soorten. Ook de werkzaamheden in de Onderdijksewaard ten behoeve van de aanleg van 

IJsseldelta Zuid hebben tijdelijke effecten op leefgebieden. De effecten treden op indezelfde periode. Er is 

sprake van cumulatie. Gezien het tijdelijke karakter van de aantasting, de mitigerende maatregelen die 

worden genomen en de verbetering van het leefgebied op termijn, leidt de cumulatie met IJsseldelta Zuid 

er niet toe dat het project zomerbedverlaging een significant verslechterend effect heeft op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor bittervoorn en kleine modderkruiper. 

 

Mitigerende maatregelen 

De werkzaamheden in watergangen (ten behoeve van het graven van de geul in Scherenwelle) worden 

uitgevoerd buiten het voortplantingsseizoen van vissen. Het voortplantingsseizoen loopt van april tot en 

met augustus. Verder worden ingrepen aan watergangen alleen uitgevoerd bij een lucht/watertemperatuur 

hoger dan 10 graden
41

, en wordt er richting open water gewerkt zodat de dieren kunnen vluchten (bij 

lagere temperaturen zijn ze minder actief).  

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

Met in acht name van mitigerende maatregelen, heeft het project Zomerbedverlaging Beneden-

IJssel geen verslechtering en/of verstoring van het leefgebied van de bittervoorn en kleine 

modderkruiper tot gevolg. Er is sprake van tijdelijke aantasting van het leefgebied. In cumulatie is 

er ook sprake van tijdelijke aantasting van het leefgebied bij het project IJsseldelta Zuid. Gezien 

het tijdelijke karakter van de aantasting, de mitigerende maatregelen die worden genomen en de 

verbetering van het leefgebied op termijn, betreft het geen significant effect. Er zijn geen gevolgen 

voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen.  

 

 

8.2.2 H1163 Rivierdonderpad 

Doel: Voor de rivierdonderpad geldt een doelstelling voor het behoud van de omvang en kwaliteit van het 

leefgebied.  

Huidig voorkomen: De verspreiding van de soort beperkt zicht tot de oevers van de IJssel, veelal tussen 

steenbeschoeiing. Er zijn recente waarnemingen bekend van individuen in het vergravingsgebied nabij 

Kampen
42

. Verder is de soort voornamelijk in het zuidelijk deel van de IJssel waargenomen. Sinds de jaren 

’90 is de rivierdonderpad sterk achteruit gegaan in de IJssel, met name in het noordelijke deel,  

waarschijnlijk als gevolg van de kolonisatie van geschikt leefgebied door exoten. De 

instandhoudingsdoelstelling kan in de huidige situatie niet worden behaald. 
43

 In zijn algemeenheid zal 

rivierdonderpad profiteren van het realiseren van meer stromende wateren in de uiterwaarden, 

bijvoorbeeld door het aanleggen van meestromende nevengeulen.
43
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 Verspreidingskaart Rivierdonderpad 2010, website RAVON 
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 Kessel et al 2009, Vissen in Gelderse Natura 2000  
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Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Het leefgebied van de rivierdonderpad zal niet veranderen als gevolg van vergraving van het zomerbed.  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

De nieuwe geulen in Scherenwelle en Bentickswelle hebben een positief effect op de rivierdonderpad 

doordat het potentiële leefgebied van deze soort vergroot wordt. In het rapport ‘Vissen in Gelderse Natura 

2000’
43 

wordt zowel het aanleggen van meestromende nevengeulen in de uiterwaard van de rivier als het 

eenzijdig aankoppelen van strangen genoemd als mogelijke beheersmaatregelen ten behoeve van de 

rivierdonderpad in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.  

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Verstoring: Het vergraven van het zomerbed heeft verstoring door onderwatergeluid tot gevolg en zal 

leiden tot een toename van de vertroebeling. De vertroebeling zal leiden tot extra sedimentatie. De 

toename van de sedimentatie zal zeer beperkt zijn en maximaal één cm bedragen. Gezien de beperkte 

omvang van de sedimentatie zal dit niet leiden tot een verslechtering van het leefgebied van de 

rivierdonderpad.  

De rivierdonderpad is een nachtactieve vissoort44. Het is aangetoond dat gehoor een belangrijke functie 

heeft voor rivierdonderpadden. De dieren communiceren met geluid tijdens de voortplanting (maart-

april)45. Schade door onderwatergeluid treedt echter met name op bij vissen met een zwemblaas. Omdat 

rivierdonderpadden geen zwemblaas hebben46, zullen de gevolgen beperkt zijn. Het betreft een tijdelijk 

effect dat slechts op een klein deel van het traject tegelijkertijd optreedt (alleen tijdens het baggeren) 

tijdens de nacht.  

Het zwaartepunt van de populatie zich buiten het projectgebied. In het worst-case scenario zal voor een 

klein deel van de populatie gedurende een korte tijd enige verstoring optreden. Dit zal geen blijvende 

gevolgen hebben voor de draagkracht van gebied voor de soort, de grootte van de populatie en de 

verspreiding binnen het gebied op lange termijn. De rivierdonderpad komt op dit moment niet voor ter 

plaatse waar de geulen van Bentickswelle en Scherenwelle worden aangetakt aan de IJssel.   

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

De effecten van beheer en onderhoud zullen minder omvangrijk zijn dan van de realisatie van de 

verdieping, omdat ook de ingreep minder omvangrijk is, zowel in ruimte als in tijd. Er zal enige verstoring 

optreden, die geen (blijvende) gevolgen zal hebben voor de draagkracht van gebied voor de soort en de 

grootte van de populatie.  

 

Mitigerende maatregelen 

Vooral tijdens het voortplantingsseizoen kan geluid de dieren verstoren bij hun onderlinge communicatie 

tijdens de nacht. Om die reden is als maatregel opgenomen dat er in maart en april zowel tijdens de 

zomerbedvergraving als beheer en onderhoud ’s nachts niet gebaggerd wordt. Met deze maatregel zijn er 

geen negatieve gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de rivierdonderpad. 

 

Cumulatie 

Andere projecten die gelijktijdig worden uitgevoerd met de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel brengen 

geen negatieve effecten met zich mee voor rivierdonderpad. Er is daarom geen sprake van cumulatieve 

effecten op rivierdonderpad. 
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Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel leidt in het worst-case scenario tot enige tijdelijke 

verstoring, maar dat effect is, gezien de tijdelijke aard en geringe omvang en met mitigerende 

maatregelen, niet significant. Daarnaast heeft de aanleg van twee geulen een positief effect. Er zijn 

geen negatieve gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. 

 

 

8.2.3  H1337 Bever 

Doel: De instandhoudingsdoelstelling voor de bever is uitbreiding van de kwaliteit en omvang van het 

leefgebied. 

Huidig voorkomen: In de huidige situatie komen bevers in de IJssel onder andere voor bij het Engelse 

Werk bij Zwolle en zijn in 2009 in de Vreugderijkerwaard bevers waargenomen. Recent zijn ook 

vraatsporen in De Welle aangetroffen.
47

 De uitbreiding van de omvang en kwaliteit van het leefgebied vindt 

plaats door de realisatie van uiterwaardprojecten
48

. 

 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Voor de bever is vooral de aanwezigheid van wilgen nabij water van belang, de kwaliteit van bijvoorbeeld 

de ondergroei in het bos is niet van belang. De vergraving van het zomerbed zal niet leiden tot 

verslechtering van het leefgebied of beperkingen voor de uitbreiding van het leefgebied van de bever . 

Door de vergraving van het zomerbed wordt op termijn een kwaliteitsverslechtering van het habitattype 

zachthoutooibos verwacht, echter de effecten doen zich met name in de ondergroei voor, terwijl voor de 

bever met name de aanwezigheid van wilgen van belang is, deze zal als gevolg van de vergraving van het 

zomerbed niet veranderen (zie 8.1.3). Verder is de waterstandsdaling niet dusdanig dat de bereikbaarheid 

van bestaande burchten in het geding is. 

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

In Scherenwelle wordt 2 ha nieuw zachthoutooibos ontwikkeld, de bever zou hier mogelijk in de toekomst 

gebruik van kunnen maken. Bevers leggen grote afstanden af langs de rivieren en koloniseren de laatste 

jaren veel nieuwe leefgebieden. Verder hebben de uiterwaardmaatregelen geen permanente gevolgen 

voor de bever. 

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Verstoring: De vergraving van het zomerbed heeft geen verstoring van bevers tot gevolg, omdat er zich 

geen burchten in het effectgebied bevinden. 

De uiterwaardmaatregelen in de Vreugderijkerwaard kunnen verstoring van bevers tot gevolg hebben. Het 

is echter niet bekend of er (regelmatig) bevers voorkomen in het deel waar de maatregelen voorzien zijn.  

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud vinden niet plaats in de buurt van het leefgebied van bevers en heeft daarom 

geen gevolgen voor deze soort.  

 

Mitigerende maatregelen 
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Om negatieve effecten van de uitvoering van de uiterwaardmaatregelen te voorkomen, worden de 

werkzaamheden in de Vreugderijkerwaard buiten de voortplantingsperiode van de bever uitgevoerd, tenzij 

wordt aangetoond dat er geen bevers aanwezig zijn. De voortplantingsperiode van de bever is februari t/m 

september. Daarnaast wordt er voldoende afstand tot de beverburcht gehouden. Bij werkzaamheden in 

het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling geldt dat er tenminste 30 meter afstand tot een 

bewoonde burcht gehouden moet worden. Daarnaast zal er met aangepaste verlichting gewerkt worden. 

 

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

Met in acht name van mitigerende maatregelen, heeft het project Zomerbedverlaging Beneden-

IJssel heeft geen verslechtering en/of verstoring van het leefgebied van de bever tot gevolg. Er zijn 

geen gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van de bever. Cumulatie is 

niet aan de orde. 

 

 

8.3 Broedvogels Uiterwaarden IJssel 

 

8.3.1 A119 Porseleinhoen 

Doel: Voor het porseleinhoen geldt een doelstelling voor de uitbreiding van de omvang en verbetering van 

de kwaliteit van het leefgebied voor 20 broedparen. 

Huidig voorkomen: De soort is onder andere te vinden in de rietmoerassen bij Scherenwelle, in de 

Hoenwaard en langs de oevers bij de Vreugderijkerwaard.  

Het aantal broedparen van porseleinhoen verschilt van jaar tot jaar en houdt verband met inundaties in 

mei en juni. Bij omvangrijke inundaties in deze periode vestigen zich enkele tientallen paren in het Natura 

2000-gebied Uiterwaarden IJssel. In droge voorjaren worden hooguit enkele paren vastgesteld (ontwerp-

aanwijzingsbesluit). De laatste jaren wordt de doelstelling niet gehaald.
49

  

 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Overstromingsdynamiek: Als gevolg van de vergraving van het zomerbed neemt de inundatie af. Dit heeft 

een negatief effect op de kwaliteit van het leefgebied van het porseleinhoen (rietmoeras), vooral omdat 

minder organisch materiaal wordt afgevoerd en door meer zuurstof snellere mineralisatie plaatsvindt, 

waardoor versterkte verruiging en versnelde verlanding kan optreden. De afname van overstroming van 

het leefgebied van het porseleinhoen kan leiden tot een verslechtering van het (broed)biotoop en de 

mogelijkheden voor uitbreiding.  

Grondwater: Voor een deel van het actuele rietmoeras en natte ruigte als leefgebied voor onder andere 

porseleinhoen heeft de vergraving van het zomerbed een verlagend effect op de GLG en GVG. De 

verlaging in onder andere Scherenwelle, Bentinckswelle, Vreugderijkerwaard en andere uiterwaarden 

bedraagt maximaal 10 centimeter. Hiermee bewegen de omgevingscondities zich van het optimum af. Er 

is kans op verslechtering. De veranderingen in de grondwaterstand die uit de modelberekening komen , 

worden deels veroorzaakt door een verminderde inundatie van het leefgebied van porseleinhoen.  

 

Vanuit een worst-case benadering is gekwantificeerd dat 35 ha (bandbreedte verwachte effecten: 20-35 

ha) broedbiotoop van matig tot redelijke kwaliteit van het porseleinhoen door de zomerbedvergraving 

negatief wordt beïnvloed. Het gaat niet om vernietiging van leefgebied, het effect bestaat er uit dat het 

leefgebied minder (vaak) geschikt is voor deze soort.  

                                                        
49

 Sierdsema et al 2008, Factsheets van broedvogels in de Natura 2000-gebieden van Gelderland, en website SOVON  



 HaskoningDHV B.V. 

 

Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel mei 2013, versie 4.0 

LW-AF20122223 - 112 - 

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

In totaal wordt 21 ha bestaand rietmoeras in kwaliteit verbeterd, waarmee zeer geschikt broedgebied voor 

het porseleinhoen ontstaat. De kwaliteit van het bestaande leefgebied, waar de kwaliteit negatief 

beïnvloed wordt door de vergraving van het zomerbed, is niet overal optimaal. De kwaliteit van een gebied 

staat in relatie tot het aantal vogels dat er gebruik van maken. De kwaliteitsverbetering van het bestaande 

leefgebied voor het porseleinhoen weegt daarom op tegen de negatieve effecten van de 

zomerbedvergraving, ook al betreffen de negatieve effecten een groter areaal (zie bijlage 9 Methode en 

resultaten balans vogels). 

 

Scherenwelle 

Het bestaande rietmoeras wordt in kwaliteit verbeterd door kleine vergravingen (creëren van min of meer 

jaarrond watervoerende laagtes) en het verflauwen van oevers van bestaande sloten. De meest geschikte 

locaties hiervoor zijn samen met de terreinbeheerder Staatsbosbeheer in het veld vastgesteld. Deels gaat 

het om reeds verlande delen met wilgenopslag, die weer omgevormd worden tot rietmoeras. Verder wordt 

een nevengeul door een deel van het rietmoeras aangelegd. Het middelste, diepe gedeelte is vrij smal, en 

op de flauwe oevers komt riet.  

Door bovenstaande maatregelen zal er gedurende het grootste deel van het jaar een gradiënt van nat 

naar droog aanwezig zijn. De randlengte tussen water en land wordt groter. De condities worden daarmee 

beter dan in de huidige situatie voor broedende porseleinhoen. Het gaat om 10 ha kwaliteitsverbetering. 

Langs de randen komen mogelijk ruigten en zomen tot ontwikkeling.  

Ontwikkeling van nieuw zachthoutooibos gaat ten kosten van ca 2 ha bestaand rietmoeras. Hier staat 

tegenover dat ca 2 ha nieuw rietmoeras met ideale omstandigheden voor broedende porseleinhoen wordt 

ontwikkeld.  

 

Vreugderijkerwaard 

In overleg met terreinbeheerder Natuurmonumenten zijn ingrepen in het bestaande rietmoeras bepaald, 

vergelijkbaar met die in Scherenwelle. Ongeveer 9 ha rietmoeras wordt door de uiterwaardmaatregelen in 

kwaliteit verbeterd.  

 

Bentinckswelle 

Door de maatregelen in deze uiterwaard wordt het bestaande rietmoeras vernat en de dynamiek neemt 

toe door de meestromende nevengeul, waardoor de kwaliteit zal verbeteren. Het gaat om 1,9 ha 

kwaliteitsverbetering. De dynamiek neemt toe, doordat ook kleinere hoogwatergolven invloed hebben, 

waar zij in de huidige situatie worden tegengehouden door de zomerkade. Een deel van het riet bevindt 

zich langs de plassen, waar de inundatie gelijk blijft aan de huidige situatie, en er dus geen effect is. 

Omdat wel de grondwaterstand iets toeneemt, en het water na inundatie niet snel wordt afgevoerd, maar 

langzaam wegzakt, is er mogelijk sprake van een lichte kwaliteitsverbetering. 

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Verstoring: Voor de realisatie van de uiterwaardmaatregelen (verbetering kwaliteit rietmoeras in 

Scherenwelle en Vreugderijkerwaard en aanleg nevengeul Scherenwelle) vinden werkzaamheden plaats 

binnen leefgebied van het porseleinhoen. In Bentickswelle is sprake van potentieel leefgebied, de soort 

komt hier nog niet voor. Indien deze werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaatsvinden, zorgt dit voor 

optische verstoring, en is het gebied tijdelijk niet geschikt als broedlocatie.  

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Tijdens het beheer en onderhoud is geen sprake van negatieve effecten.  
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Cumulatie 

Een aantal Ruimte voor de rivierprojecten en de herinrichting van de Vaalwaard hebben een niet 

gekwantificeerde toename van geschikt leefgebied tot gevolg. Tijdens de uiterwaardverlaging Keizers- en 

Stobbenwaarden en Olsterwaarden vindt verstoring van potentieel geschikt leefgebied plaats, maar de 

soort komt daar de laatste jaren niet voor. Het project beoogt op termijn een uitbreiding en 

kwaliteitsverbetering. De uitvoering voor dit project is inmiddels gestart en zal uiterlijk duren tot eind 2015. 

Er treedt geen cumulatie op tijdens de uitvoering.  

Het kwaliteitsverlies van de leefgebieden’, die door verminderde inundatie en verlaging van de 

grondwaterstand in kwaliteit achteruitgaan, zal geleidelijk verlopen (vanaf 2016), dat terwijl op datzelfde 

moment de werkzaamheden in de uiterwaarden bij Deventer zijn afgerond en de uiterwaarden in kwaliteit 

vooruitgaan. Hier is sprake van cumulatie in positieve zin.  

Binnen de projecten Dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler 

Buitenwaarden is voorzien in de ontwikkeling van nieuw leefgebied voor de porseleinhoen. De 

omstandigheden blijven na zomerbedverlaging in dezelfde optimale ecologische range. De 

zomerbedverlaging belemmert de vestigingsmogelijkheden en uitbreiding van leefgebied van het 

porseleinhoen niet. 

 

Mitigerende maatregelen 

De werkzaamheden voor realisatie van de uiterwaardmaatregelen (incl. nevengeul) binnen het rietmoeras 

in Scherenwelle en Vreugderijkerwaard worden uitgevoerd buiten de periode dat de soort normaal 

gesproken aanwezig is. De soort is normaal aanwezig van april t/m augustus. Hiermee worden effecten 

van verstoring op het porseleinhoen voorkomen. Als wordt aangetoond dat er dat jaar geen broedende 

exemplaren aanwezig zijn, kunnen de werkzaamheden ook in de gevoelige periode plaatsvinden. 

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen  

De vergraving van het zomerbed leidt tot een kwaliteitsverslechtering van het broedgebied van het 

porseleinhoen. Vanuit een worst-case benadering is gekwantificeerd dat 35 ha (bandbreedte verwachte 

effecten: 20-35 ha) broedbiotoop van matig tot redelijke kwaliteit van het porseleinhoen door de 

zomerbedvergraving negatief wordt beïnvloed. In Scherenwelle, Bentinckswelle en Scherenwelle wordt 19 

ha bestaand rietmoeras in kwaliteit verbeterd. Daarnaast wordt 2 ha nieuw rietmoeras ontwikkeld in 

Scherenwelle. De kwaliteit van het bestaande leefgebied is in niet overal optimaal. De kwaliteitsverbetering 

van het bestaande leefgebied voor het porseleinhoen weegt daarom op tegen de negatieve effecten van 

de zomerbedvergraving, ook al betreffen de negatieve effecten een groter areaal (zie bijlage 9 Methode en 

resultaten balans vogels). Ook is er tijdens de werkzaamheden, met in achtname van de mitigerende 

maatregelen, geen sprake van significante verstoring.  

 

Met in acht name van mitigerende maatregelen, heeft het project Zomerbedverlaging Beneden-

IJssel geen verstoring en/of verslechtering van het leefgebied van porseleinhoen tot gevolg. Er zijn 

gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling. Cumulatie is alleen in positieve zin 

aan de orde. 

 

8.3.2 A122 Kwartelkoning 

Doel: Voor de kwartelkoning geldt een doelstelling voor de uitbreiding van de omvang en verbetering van 

de kwaliteit van het leefgebied voor 60 broedparen.  

Huidig voorkomen: De soort komt voor op extensief beheerd grasland over de gehele loop van de IJssel. 

Het aantal broedparen ligt met gemiddeld 20-30, onder de in het instandhoudingsdoelstelling genoemde 
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aantal
50

. Binnen het effectgebied van de vergraving van het zomerbed zijn vooral de uiterwaarden 

Scherenwelle, Vreugderijkerwaard, Gelderdijkse Waard en Hoenwaard van belang voor deze soort (Gerrit 

Gerritsen, zie bijlage 2). Tijdens veldonderzoek in 2012 is de soort niet aangetroffen in Bentinckswelle, wel 

in Scherenwelle
51

. 

 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Overstromingsdynamiek: Het vergraven van het zomerbed heeft geen invloed op de kwaliteit van het 

leefgebied. In het profielendocument van de kwartelkoning staat: “Volgens sommigen heeft de 

kwartelkoning een voorkeur voor in de winter overstroomde hooilanden. Dat het dier daar vaak voorkomt is 

echter een gevolg van de gemiddeld latere maaidatum van zulke hooilanden, het komt niet voort uit een 

directe voorkeur voor deze natte biotopen”. De kwartelkoning is dus niet afhankelijk van plas-dras 

situaties. Vooral het beheer (laat maaien en extensief beheer) bepaalt of er voldoende geschikt leefgebied 

voor deze soort aanwezig is. Om die reden is er ook geen effect op de mitigerende maatregelen die voor 

de kwartelkoning genomen worden binnen de projecten Dijkverlegging Westenholte en 

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden.  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

De uiterwaardmaatregelen voorzien in het minder intensief beheren van huidige agrarische percelen, waar 

deels een iets ruigere vegetatie zich kan ontwikkelen (delen van Scherenwelle, Zalkerbosch en 

Bentinckswelle). Dit leidt tot een uitbreiding van het leefgebied van deze soort en/of het beter geschikt 

worden van leefgebied.  

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Verstoring: Voor de realisatie van de uiterwaardmaatregelen vinden geen werkzaamheden plaats binnen 

leefgebied van de kwartelkoning, maar wel nabij het leefgebied van de kwartelkoning. De aanwezigheid 

van machines en transport van materiaal ten behoeve van de uitvoering van de aanleg kan tot optische 

verstoring leiden, als de werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode dat de soort aanwezig is en 

transportroutes leefgebied naderen of doorkruisen. 

 

Het graven van de geul in Bentickswelle vindt plaats buiten het broedseizoen van de kwartelkoning. Er zijn 

daarom geen effecten op het binnen het project Dijkverlegging Westenholte te realiseren tijdelijke 

leefgebied in Aersoltweerde. 

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Tijdens het beheer en onderhoud is geen sprake van negatieve effecten.  

 

Mitigerende maatregelen 

Verstorende effecten van de uitvoeringswerkzaamheden in Scherenwelle en Bentinckswelle kunnen 

worden voorkomen door niet in de periode te werken dat kwartelkoningen aanwezig zijn. Deze zijn van mei 

t/m september aanwezig. Hiermee worden effecten van verstoring op kwartelkoning voorkomen. Als wordt 

aangetoond dat er dat jaar geen broedende exemplaren aanwezig zijn, kunnen de werkzaamheden ook in 

de gevoelige periode plaatsvinden. 
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Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen  

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft, met in achtname van mitigerende 

maatregelen, geen verstoring en/of verslechtering van het leefgebied van kwartelkoning tot gevolg. 

Er zijn gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling. Cumulatie is niet aan de 

orde. 

De uiterwaardmaatregelen leiden tot een uitbreiding van het leefgebied van deze soort en/of het 

beter geschikt worden van leefgebied.  

 

 

8.3.3  A197 Zwarte stern 

Doel: Voor de zwarte stern geldt een doelstelling voor het behoud van de omvang en kwaliteit van het 

leefgebied voor 50 broedparen.  

Huidig voorkomen: De zwarte stern komt op verschillende plekken in de uiterwaarden voor, waaronder bij 

Vreugderijkerwaard, Oldeneel, Scherenwelle, Bentinckswelle (zuidelijke plas) en de Enk, zie bijlage 2 voor 

aantallen en locaties. Binnen het studiegebied worden in Scherenwelle en Bentinckswelle nestvlotjes 

uitgelegd. In Scherenwelle gaat het om een groeiende populatie van 40 broedparen in 2012, in 

Bentinckswelle schommelt het aantal en zijn in 2012 5 broedparen geteld. Van nature broedt de zwarte 

stern voornamelijk op krabbenscheervegetaties. Het doelaantal wordt de laatste jaren niet gehaald
52

. 

Zwarte sterns zijn niet gevoelig voor verstoring tijdens het foerageren.  

Zwarte sterns eten in de broedtijd veel insecten en andere kleine ongewervelde dieren. Naast een 

voldoende groot aanbod van insecten is de aanwezigheid van visrijk water binnen een straal van 5 km van 

het nest van belang, omdat vissen een noodzakelijke aanvulling op het dieet van de zwarte stern vormen. 

(profielendocument).  

 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

De vergraving van het zomerbed leidt niet tot een verslechtering van het leefgebied van de zwarte stern.  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

Door aanleg van de nevengeul in Bentinckswelle zal er stroming komen in een van de plassen waar 

nestvlotjes voor de zwarte stern zijn uitgelegd. Omdat de stroming beperkt zal zijn, en de vlotjes vast 

liggen, zullen de nestvlotjes ook na uitvoering van de maatregelen geschikt blijven voor zwarte stern. Ook 

enige peilfluctuatie zal geen invloed hebben op het broedsucces.
53

 Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid 

om de vlotjes uit te leggen in de plassen met het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, 

die onder gemiddelde omstandigheden geïsoleerd blijven van IJsseldynamiek. Verder hebben de 

uiterwaardmaatregelen geen permanente gevolgen voor de zwarte stern. 

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Verstoring: Het opschonen van de hank in Scherenwelle en werkzaamheden in de buurt van de 

broedlocatie in Bentinckswelle kunnen in de periode waarin de zwarte stern aanwezig is leiden tot optische 

verstoring.  

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Evenals tijdens de uitvoering, zal er tijdens beheer en onderhoud geen sprake zijn van negatieve effecten.  
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Mitigerende maatregelen 

De werkzaamheden ten behoeve van het opschonen van de hank in Scherenwelle waar de zwarte stern 

broedt, worden buiten de broedperiode van zwarte stern uitgevoerd. De broedperiode loopt van half april 

t/m september
54

. Hiermee worden effecten van verstoring op zwarte stern voorkomen. 

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen  

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft, met in achtname van mitigerende 

maatregelen, geen verstoring en/of verslechtering van het leefgebied van de zwarte stern tot 

gevolg. Er zijn gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling. Cumulatie is niet 

aan de orde. 

 

 

8.3.4  A229 IJsvogel 

Doel: Voor de ijsvogel geldt een doelstelling voor het behoud van de omvang en kwaliteit van het 

leefgebied voor 10 broedparen.  

Huidig voorkomen: De soort komt verspreid over het gebied voor en broedt met name in wortelkluiten van 

omgevallen bomen. De ijsvogel foerageert in helder, ondiep al dan niet stromend water, veelal vanaf een 

uitkijkpunt. De plekken zijn vooral binnendijks aanwezig. Alleen na een reeks zachte winters wordt de 

doelstelling gehaald
55

. In 2012 is in Bentinckswelle een nestlocatie van de ijsvogel vastgesteld. 
56

 Verder is 

er geschikt leefgebied voor ijsvogels in Scherenwelle en Vreugderijkerwaard. In Zalkerbosch en 

Koppelerwaard is er in de nabijheid van de uit te voeren inrichtingsmaatregelen geen geschikt leefgebied 

voor ijsvogel aanwezig.  

 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Het vergraven van het zomerbed heeft geen invloed op de kwaliteit van het leefgebied.  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

De nieuwe geulen in Scherenwelle en Bentickswelle hebben een positief effect op de ijsvogel, omdat het 

potentiële leefgebied van de soort wordt uitgebreid. Verder hebben de uiterwaardmaatregelen geen 

gevolgen voor de ijsvogel.  

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Verstoring: indien de werkzaamheden ten behoeve van de uiterwaardmaatregelen in Scherenwelle, 

Bentinckswelle en Vreugderijkerwaard tijdens het broedseizoen van de ijsvogel worden uitgevoerd, is 

verstoring niet uit te sluiten.  

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Tijdens het beheer en onderhoud zal geen sprake zijn van negatieve effecten.  

 

Mitigerende maatregelen 

De werkzaamheden ten behoeve van de uiterwaardmaatregelen in Scherenwelle, Bentinckswelle en 

Vreugderijkerwaard worden buiten de meest gevoelige periode (broedseizoen) van de ijsvogel uitgevoerd. 
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Het broedseizoen van de ijsvogel loopt van april t/m oktober
57

. Hiermee worden effecten van verstoring op 

ijsvogels voorkomen. Als wordt aangetoond dat er dat jaar geen broedende exemplaren aanwezig zijn, 

kunnen de werkzaamheden ook in de gevoelige periode plaatsvinden. 

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen  

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft, met in achtname van mitigerende 

maatregelen, geen verstoring en/of verslechtering van het leefgebied van de ijsvogel tot gevolg. Er 

zijn gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling. Cumulatie is niet aan de orde. 

 

 

8.4 Niet-broedvogels Uiterwaarden IJssel 

In deze paragraaf zijn de effecten van het project zomerbedverlaging op de instandhoudingsdoelstellingen 

van niet-broedvogels in beeld gebracht. De niet-broedvogels zijn in deze beoordeling onderverdeeld in de 

volgende functionele groepen: 

– Steltlopers (scholekster, kievit, grutto, tureluur, wulp) 

– Grasetende overwinterende watervogels (kolgans, grauwe gans, smient wilde zwaan, kleine 

zwaan) 

– Vogels van diep water (tafeleend, kuifeend) 

– Vogels van ondiep water (krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart en slobeend, meerkoet) 

– Visetende vogels (fuut, aalscholver, nonnetje) 

 

8.4.1  Steltlopers (scholekster, kievit, grutto, tureluur, wulp) 

A130 Scholekster 

 

De uiterwaarden van de IJssel hebben voor de scholekster onder andere een functie als foerageergebied 

en als slaapplaats (ontwerp-aanwijzingsbesluit). De doelstelling is behoud van de omvang en kwaliteit van 

het leefgebied met een draagkracht van 210 vogels (seizoensgemiddelde). 

Buiten de broedtijd is de scholekster gebonden aan wadgebieden en estuaria. In ons land is de soort dan 

vrijwel uitsluitend in de Waddenzee, de Noordzeekustzone en het Deltagebied aanwezig. Bij stormvloeden 

verblijven scholeksters ook binnendijks op kort grasland of vrijwel kale akkers. Binnendijks maken 

regenwormen, emelten en andere ongewervelde bodemdieren onderdeel uit van hun dieet 

(profielendocument). In de Uiterwaarden IJssel zijn vooral in maart en april grote aantallen scholeksters 

aanwezig (SOVON). Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels niet 

gehaald. Vanaf begin jaren tachtig is de populatie toegenomen en afgevlakt in de jaren negentig (met 

fluctuaties). Behoud van de huidige situatie is voldoende, gezien de waarschijnlijke oorzaak van de 

landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding niet gelegen is in dit gebied. (ontwerp-

aanwijzingsbesluit).  

Foerageergebieden zijn (ver)natte gebieden, flauwe oevers, (geïnundeerde) uiterwaarden, open 

landschap met intensief beheerd (gangbaar bemest) grasland (concept beheerplan Rijntakken, 

achtergronddocument natuur). In grasland foeragerende scholeksters hebben een probleem als de grond 

uitdroogt en de wormen zich diep ingraven.
58

 Scholeksters zijn voor hun foerageergebieden niet exclusief 

gebonden aan geïnundeerde uiterwaarden.  
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A142 Kievit 

Het gebied heeft voor de kievit onder andere een functie als foerageergebied (ontwerp-

aanwijzingsbesluit). De doelstelling is behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied met een 

draagkracht van 3400 vogels (seizoensgemiddelde).  

Nederland ligt aan de noordgrens van het overwinteringsgebied en het aantal wintervogels in Nederland is 

sterk afhankelijk van het weer. Bij vorstinval kunnen vrijwel alle vogels uit ons land verdwijnen maar 

daarna, zodra de dooi weer invalt, keert vooral laat in de winter een deel terug. In de zomer, vanaf juni, 

verzamelen zich vele kieviten in ons land om te ruien. 

De kievit verblijft vooral in agrarisch gebied en foerageert zowel op graslanden als op akkers. Bij 

graslanden bestaat een voorkeur voor kort gras, dus voor beweid of regelmatig gemaaid grasland. Meer 

dan 25 jaar oude weilanden zijn favoriet bij de kievit omdat deze een hogere wormendichtheid herbergen. 

Op akkers worden vooral in najaar en winter grote aantallen kieviten aangetroffen. Het gaat dan om pas 

geploegde of bewerkte percelen en wintergraanvelden met korte vegetatie (8-10 cm hoog). In het voorjaar 

en in de zomer zijn de meeste akkergewassen te hoog voor de kievit. De grootste aantallen kieviten zijn op 

kleigrond of op veen te vinden, op de zandgronden zijn ze minder talrijk. De kievit eet bodemfauna, vooral 

ongewervelden die van het bodemoppervlak of uit de bovenste bodemlagen worden gepikt, zoals wormen, 

slakjes, anthropoden en hun larven. Om zijn voedsel met succes te kunnen bemachtigen heeft de kievit 

een voldoende vochtige bodem nodig (profielendocument). In het ontwerp-aanwijzingsbesluit staat echter: 

“De overwinterende steltlopers kievit en wulp komen verspreid in de drogere graslanden voor”.  

In de Uiterwaarden IJssel zijn vooral in september grote aantallen kieviten aanwezig, en oktober t/m april 

iets minder grote aantallen. (SOVON) Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het 

aantal vogels niet gehaald. De trend is gedurende de laatste 10 seizoenen sterk negatief (SOVON).  
 

A156 Grutto 

Het gebied heeft voor de grutto onder andere een functie als foerageergebied en als slaapplaats 

(ontwerp-aanwijzingsbesluit). De doelstelling is behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied met 

een draagkracht van 490 vogels (seizoensgemiddelde). 

De grutto’s als niet-broedvogel komen verspreid over heel laag-Nederland voor. Er zijn daarbij belangrijke 

concentratiegebieden, onder meer langs de IJssel (verder de IJsselmeerkust en in de Zwarte en Witte 

Brekken bij Sneek) (profielendocument). 

De aantallen van de grutto’s zijn in ons land verreweg het grootst in maart, en ook in april aanzienlijk groot 

(profielendocument, SOVON). In die periode trekken grutto’s die broeden in meer noordelijke streken door 

Nederland. Grutto’s zoeken hun voedsel zowel in moerassen en ondiepe meren als in overstroomde 

graslanden, bijvoorbeeld in boezemlanden en uiterwaarden. Ze gebruiken zowel voor als na het 

broedseizoen ondiepe wateren in dergelijke gebieden als gemeenschappelijke slaapplaatsen. Soms zijn 

rust/slaapplaats en voedselgebied echter tientallen kilometers van elkaar gescheiden.  

De grutto eet voornamelijk op kleine ongewervelden. In graslanden voedt hij zich vooral met 

regenwormen, larven van langpootmuggen en muggenlarven; in moerassen overwegend met 

muggenlarven en aasgarnalen (profielendocument). 

De populatie van de grutto als niet-broedvogel is stabiel. Verlies en dichtslibben van het open 

graslandlandschap, ontwatering en intensivering van graslandgebruik zijn ontwikkelingen die 

achteruitgang van het leefgebied van de grutto veroorzaken (profielendocument).  

De fluctuerende trend wordt veroorzaakt door inundatie van graslanden (positief) en strenge winters 

(negatief) (concept beheerplan Rijntakken, achtergronddocument natuur, 18 nov 2009). 

Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels niet gehaald (in 2005-

2006 bijna). 
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A162 Tureluur 

Het gebied heeft voor de tureluur onder andere een functie als foerageergebied en als slaapplaats 

(ontwerp-aanwijzingsbesluit). De doelstelling is behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied met 

een draagkracht van 30 vogels (seizoensgemiddelde). 

Tijdens de doortrekperiode kunnen tureluurs overal in Nederland worden aangetroffen 

(profielendocument). In de Uiterwaarden IJssel zijn vooral in de maanden maart en april veel tureluurs 

aanwezig (SOVON). In het binnenland zoeken tureluurs voedsel in waterrijke gebieden, in slikkige 

gedeelten of in zeer ondiep water, na periodes met regen ook in vochtige graslanden. Rusten doen de 

tureluurs in rustige open landschappen nabij het voedselgebied. Dat zijn bijvoorbeeld graslanden en 

gebieden met ondiep water en slikranden (profielendocument). Het voedsel van de tureluur bestaat uit 

wormen, kleine kreeftachtigen en schelpdieren (profielendocument). 

Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels niet gehaald (in 2008-

2009 bijna). Volgens SOVON is er zowel landelijk als binnen het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel 

geen significante aantalsverandering. In het concept beheerplan Rijntakken, achtergronddocument natuur 

wordt echter gesproken over “de oorzaak voor de positieve trend is de kwaliteit van het foerageergebied”.  
 

A160 Wulp 

Het gebied heeft voor de wulp onder andere een functie als foerageergebied en als slaapplaats 

(ontwerp-aanwijzingsbesluit). De doelstelling is behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied met 

een draagkracht van 230 vogels (seizoensgemiddelde). 

De wulp leeft in ons land zowel bij zoetwatermeren, plassen en rivieren, als in intergetijdengebied en in 

agrarisch gebied. Geschikte voedselterreinen voor de wulp zijn ondiepe oevers van plassen en rivieren en 

graslandpercelen. Een deel van de wulpen die in het binnenland voedsel zoeken, vliegt naar de kust om te 

rusten en te slapen. Een ander deel gebruikt gemeenschappelijke rust- en slaapplaatsen in het 

binnenland, langs rivieren bijvoorbeeld in grazige uiterwaarden en in zoetwatersystemen. Sinds de jaren 

zeventig broedt de wulp ook in intensief gebruikte agrarische graslanden (profielendocument). 

In het binnenland bestaat zijn dieet uit regenwormen, larven van langpootmuggen en andere 

ongewervelden zoals kevers en pissebedden (profielendocument). Veel wulpen verblijven in de trektijd en 

's winters op vochtige graslanden, waar ze leven van regenwormen en insectenlarven (geleedpotigen). 

Hierbij is het belangrijk dat de graszode van de graslanden vochtig genoeg is om een flink eind met de 

gevoelige snavel in te kunnen prikken, op zoek naar die wormen en geleedpotigen. Bij langdurige droogte 

of bij significante verlaging van de grondwaterspiegel trekken de wormen en insecten (en hun larven, zoals 

ritnaalden, emelten en engerlingen van rozenkevers) zich diep in de bodem terug en zijn minder goed 

vangbaar.
59

 In het achtergrondrapport natuur van het concept beheerplan Rijntakken staat dat de kwaliteit 

van het leefgebied van de wulp verbeterd kan worden door het vergroten van (ver)natte gebieden, 

(geïnundeerde) uiterwaarden, open landschap met gangbaar bemest grasland. 

In het ontwerp-aanwijzingsbesluit staat: ”De overwinterende steltlopers kievit en wulp komen verspreid in 

de drogere graslanden voor, hoewel de wulp vooral wordt aangetroffen tussen Windesheim en Ketelmeer 

(o.a. Hoenwaard, slaapplaatsen o.a. bij Windesheim en op het Engelse Werk). Over de periode 2004/2005 

t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels gemiddeld gehaald, in 2006/2007 was het 

seizoensgemiddelde 155% van het in het aanwijsbesluit genoemde doelaantal. Hieruit blijkt dat er in de 

huidige situatie meer dan genoeg foerageergebied aanwezig is voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de wulp. Er is jarenlang sprake geweest van een positieve trend, 

echter over de laatste 10 seizoenen is geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk (SOVON).  
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Belang van effectgebied voor steltlopers 

Steltlopers zijn met name gebonden aan gronden met hoge waterstanden en terreinen waar plas-dras 

situaties optreden. De meeste weidevogels komen voor bij een relatief hoge grondwaterstand, dat wil 

zeggen dat het grondwater niet te ver onder het maaiveld staat (40-50 cm in het voorjaar). Onder die 

omstandigheden droogt de bodem niet uit en is het voedsel voor de steltlopers goed bereikbaar. 
60

 

Bij plas-dras situaties staat het (grond)water tot boven het maaiveld. Deze situaties kunnen ontstaan door 

inundatie, kwel of door neerslag. Onder andere het waterbeheer, het weer, de vorm van het maaiveld (b.v. 

een kom), bodemsoort en de grondwaterstand bepalen hoe snel het water weer weg is (via sloten 

afgevoerd (in sommige gevallen weggepompt), verdampt of de grond in gezakt). Er is van uitgegaan dat 

percelen die enige betekenis hebben voor plas-dras vogels, uiterwaard delen zijn die minimaal eens per 

jaar overstromen. Hier is sprake van vanaf een inundatieduur van 5 dagen per jaar (eens per jaar 

gedurende vijf dagen). Er is van uitgegaan dat tot ca. 150 dagen per jaar sprake is van waardevolle plas-

dras situaties. Gebieden die langer overstroomd zijn, zullen meer het karakter hebben van min of meer 

open water.  

 

De plekken met plas-dras situaties die belangrijk zijn als foerageergebied voor steltlopers zijn grazige 

terreinen met laag blijvende begroeiing. Met name grutto en tureluur zijn voor hun voedselbehoefte in 

belangrijke mate afhankelijk van plas-dras situaties. Overige steltlopers foerageren vooral op vochtige 

weilanden en akkers en zijn wat betreft hun foerageergebied niet exclusief gebonden aan geïnundeerde 

uiterwaarden. Het zijn veelal agrarische percelen die in het winterhalfjaar, voor- en najaar kaal en open 

zijn. De meest waardevolle plas-dras plekken overstromen frequent en hebben een hoge 

voorjaarsgrondwaterstand. Voor steltlopers (en eenden) is de aanwezigheid van plas-dras en/of ondiep 

onder water staande (0-20 cm) terreindelen zeer aantrekkelijk, vooral in het voorjaar.
60

 Naast de 

foerageerfunctie rusten grote aantallen steltlopers staand in ondiep water (met name scholeksters, grutto’s 

en tureluurs). Kieviten en wulpen slapen vooral op niet ondergelopen terreindelen. 

Hier overwinterende vogels zijn ongeveer van oktober tot maart aanwezig, en de grootste aantallen vogels 

van soorten op doortrek (met name de steltlopers) zijn in het voor- en najaar in Nederland. Tijdens de 

voorjaarstrek vormen de Uiterwaarden van de IJssel een pleisterplaats, waar vogels die zuidelijker (o.a. 

Sahel) overwinterd hebben uitrusten en opvetten voor hun tocht naar hun broedgebieden in het noorden 

(IJsland, Scandinavië, Siberië). In het voorjaar (februari-maart) zijn steltlopers vooral op ondergelopen 

weilanden te vinden. Historisch gezien is er dan een grote kans op hoge rivierafvoeren en (langdurige) 

overstroming, waardoor relatief veel plas-dras situaties optreden. Afhankelijk van de rivierwaterstanden en 

neerslag kan het zijn dat plas-dras situaties in bepaalde jaren lange tijd niet optreden. Zonder het project 

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel is dit ook al het geval.  

Tijdens de najaarstrek (vooral september) zijn er van nature weinig geïnundeerde uiterwaarden, waardoor 

in deze periode ook andere habitats, zoals slikkige oevers, die met name langs nevengeulen te vinden 

zijn, relatief belangrijk zijn voor steltlopers. In paragraaf 7.1.1 wordt geconcludeerd dat dit habitat 

(waaronder het Natura 2000-habitattype H3270 Slikkige rivieroevers) met de waterlijn mee verschuift, en 

er geen areaal verloren gaat. Ook is de IJssel tijdens de najaarstrek minder belangrijk, omdat de meeste 

steltlopers verder naar het zuiden doorvliegen (Po-vlakte). Bovendien is de najaarstrek diffuser, de oudere 

vogels gaan eerst, later gevolgd door de jongen. Kieviten zijn in september wel in grote aantallen langs de 

IJssel te vinden. Plas-dras situaties die zich in het zomerhalfjaar voordoen zijn, door het ontbreken van 

overstroming door de IJssel, het gevolg van permanent hoge grondwaterstanden al dan niet in combinatie 

met het ontstaan van plassen als gevolg van regen, en zullen daarom niet snel te diep worden voor 

steltlopers (zoals bij inundatie wel kan gebeuren), en vormen daarom áls ze optreden een zeer geschikt 

foerageergebied.  
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Daarnaast is openheid van het gebied van belang. Deze soorten zijn weidevogels, die alleen in open 

landschappen voorkomen, waar ze bedreigingen (b.v. vos) kunnen zien aankomen.  

 

Afbeelding 8-1 Voorbeeld van langdurige plas-dras situatie van hoge kwaliteit
61

 

 

SOVON telt (bijna) elke maand het aantal vogels in de uiterwaarden. De telgebieden die SOVON 

(afbeelding 8-2) hanteert zijn vrij groot (meerdere uiterwaarden, soms aan beide zijden van de rivier). Dit 

betekent dat binnen elk telgebied plas-dras locaties van goede en minder goede kwaliteit voorkomen. In 

praktijk zullen de meeste vogels geteld zijn op zeer geschikte plas-dras locaties, en zal een lager dan 

gemiddeld aantal op minder geschikte locaties plas-dras locaties geteld zijn. Naar verwachting wordt een 

nog lager aantal buiten de onderscheiden plas-dras locaties geteld.  

 
Uit afbeelding 8-3 blijkt dat het effectgebied voor deze steltlopers van relatief groot belang is binnen het 

gehele Natura 2000-gebied, zeker in telgebied RG2410 (uiterwaarden Vreugderijkerwaard, 

Bentinckswelle, Aerseltweerde en een deel van Zalkerbosch) zijn meer steltlopers geteld dan op basis van 

het oppervlakte van het gebied verwacht zou worden.  
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Afbeelding 8-2 Telgebieden binnen effectgebied zomerbedvergraving (telgebied OV2210 is niet 

meegenomen, omdat het grotendeels buiten Natura 2000-gebied valt) 

 

 

 

 

Afbeelding 8-3 Relatief belang van afzonderlijke telgebieden en het totale effectgebied ten opzichte 

van het totale Natura 2000-gebied 

 
 
 

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

RG2370 RG2410 RG2420 RG2430 totale effectgebied
telgebied

b
ijd

ra
g
e
 a

a
n
 t
o
ta

a
l a

a
n
ta

l 

v
o
g
e
ls

 N
2
0
0
0
 g

e
b
ie

d

 o
b
v
 s

e
iz

.g
e
m

. 
2
0
0
4
-2

0
0
9

kievit

scholekster

tureluur

grutto

Toelichting:  
* 34% van het totale aantal grutto's in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel bevond zich gemiddeld in dit telgebied, 

dat 5,9% van het oppervlakte van het totale Natura 2000-gebied beslaat. Dit betekent dat er bijna 6x zoveel grutto’s geteld 
zijn als je op basis van oppervlakte zou verwachten, en dat het relatieve belang van dit telgebied groot is.  

** het totale effectgebied is voor de soorten scholekster, tureluur en grutto van (iets) groter dan gemiddeld belang. Voor de 

kievit is het van gemiddeld belang.  

* 

* * 
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Effecten op steltlopers (scholekster, kievit, grutto, tureluur, wulp) 
 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Overstromingsdynamiek: Het is de verwachting dat het areaal diep geïnundeerde uiterwaarden afneemt 

ten gunste van ondiep geïnundeerde plekken en plas-dras situaties. Evenzo zullen ondiep inunderende 

uiterwaarden veranderen in plas-dras plekken, terwijl de huidige plas-dras plekken droger worden. Door 

afname van overstroming komen plas-dras situaties minder vaak voor dan in de huidige situatie. De 

grootste effecten ontstaan wanneer een gebied niet meer elk jaar overstroomt. Bij bekade uiterwaarden 

wordt de overstromingsduur en de omvang van plas-dras milieus en ondiep geïnundeerde uiterwaarden 

vooral bepaald door het gevoerde waterbeheer. De invloed van de vergraving van het zomerbed is op 

deze plekken minder groot, omdat de inundatieduur met name wordt bepaald door de snelheid waarmee 

na een overstroming het water uit bekade uiterwaarden verdwijnt. De hoger gelegen gebieden 

overstromen hooguit een paar keer in een winterseizoen.  

Slaapplaatsen van grutto’s en tureluurs bestaan uit ondiep water. Dit kunnen oevers of ondergelopen 

uiterwaarden zijn. Flauwe oevers schuiven met de waterlijn mee en zullen geschikt blijven (zie slikkige 

oevers, paragraaf 7.1.1). Het optreden van ondergelopen weilanden neemt wel af. 

Grondwater: Voor een deel van de actueel aanwezige plas-dras situaties van uiteenlopende kwaliteit 

treedt een verlaging op van de grondwaterstand (GVG en GLG). De verlaging treedt lokaal op, maar is niet 

meer dan 10 centimeter. Een verlaging van de grondwaterstand kan betekenen dat de bergingscapaciteit 

van de bovengrond groter wordt en verzadiging van de grond minder snel optreedt. Plas-dras situaties die 

ontstaan als gevolg van langdurige regenval treden minder vaak op. Daarnaast speelt inundatie een 

belangrijke rol bij het optreden van plas-dras situaties.  

 

De kwaliteitsverslechtering van foerageergebied voor steltlopers als gevolg van vermindering van 

inundatie en lagere grondwaterstanden is gebaseerd op de omvang en kwaliteit van het leefgebied als 

maat voor de draagkracht van het gebied, zie bijlage 9. De kwaliteitsverslechtering is vanuit een worst-

case benadering gekwantificeerd op 133 ha (bandbreedte verwachte effecten: 125-133 ha). Het betreft 

deels gebieden die zeer geschikt zijn voor steltlopers, maar ook gebieden die redelijk of slechts matig 

geschikt zijn. In bijlage 9 (methode en balans resultaten vogels) is aangegeven hoe het effect (aantal 

hectares) over verschillende kwaliteitsklassen van leefgebied verdeeld is. 

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

Door de uiterwaardmaatregelen in de Koppelerwaard, Zalkerbosch en Bentinckswelle wordt ca 49 ha 

bestaand plas-dras gebied in kwaliteit verbeterd en/of nieuw plas-dras gebied gerealiseerd van zeer goede 

kwaliteit. Hierdoor wordt het gebied zeer geschikt voor steltlopers als niet-broedvogels. Door dit op 

verschillende locaties te doen, wordt tegemoetgekomen aan variatie in omgevingsfactoren, waardoor de 

kans het grootst is dat er voor elke soort op het juiste moment de meest gunstige omstandigheden 

ontstaan. De geschiktheid van deze gebieden wordt middels abiotische omstandigheden gemonitord, en 

bij onvoldoende geschiktheid worden aanpassingen gedaan (waterbeheer, hoogte zomerkade e.d.), zie 

bijlage 15.  

 

Koppelerwaard 

In deze uiterwaard wordt bestaand plas-dras gebied in kwaliteit verbeterd ten opzichte van de huidige 

situatie door na inundaties het water langer vast te houden door een stuw te plaatsen bovenstrooms van 

de zuidelijke duiker op niveau NAP+0,5m. 
62

 Hierdoor wordt het gebied zeer geschikt voor steltlopers als 

                                                        
62

 Kadeverlaging is geen oplossing voor het in stand houden van het plas-dras gebied, omdat kadeverlaging alleen van 

invloed is op de jaarlijkse hoogwaterstanden. Het systeem van de zomerpolder in de Koppelerwaard is juist gekoppeld 

aan de duikers. De polder is al geïnundeerd op het moment dat de kades overstromen.  
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niet-broedvogels. Van nature is het ontstaan van plas-dras situaties langs de IJssel afhankelijk van de 

grillige waterstand van de rivier, en zijn er in sommige jaren meer geschikte foerageerlocaties dan andere 

jaren. De zomerbedverlaging heeft geen effect op de frequentie dat hoge rivierafvoeren zich voordoen, wel 

wordt de bijbehorende waterstand lager.  

Door inzet van een pomp of gemaal kan ervoor gezorgd worden dat, ook tijdens een droog voorjaar, plas-

dras situaties ontstaan. Tijdens een droog voorjaar ontstaan deze plas-dras situaties minder langs de hele 

IJssel. Door in de Koppelerwaard wel de gewenste plas-dras situatie te realiseren wordt de Koppelerwaard 

des te belangrijker voor de draagkracht van het gebied. Dit vormt een kwaliteitsverbetering ten opzichte 

van de huidige situatie bij droogte. Het gaat om een gebied van 12 ha.  

 

Zalkerbosch 

In deze uiterwaard wordt in het noordelijk deel een natuurlijke laagte met een reliëfvolgende 

maaiveldverlaging verder verlaagd. Er ontstaat hier een plas-dras gebied dat dienst kan doen als 

foerageergebied voor vogels (o.a. steltlopers). Na afgraving ligt het maaiveld tussen NAP+0,5 en 

NAP+0,2. Door deze kleine hoogteverschillen is er een dynamische waterlijn. Naar verwachting staat dit 

gebied ongeveer 150 dagen per jaar blank en is de grondwaterstand in droge perioden 20-30 cm onder 

maaiveld. Dit is zeer geschikt als foerageergebied voor steltlopers als niet-broedvogels. 

Wel wordt de kleilaag afgegraven, en zal het gebied de eerste jaren een wat lagere 

voedselbeschikbaarheid hebben. Echter ter afwisseling van plas-dras grasland, is ook eventuele 

ontwikkeling van moerassige/kale stukken in plaats van grasland, waardevol als foerageergebied voor 

steltlopers. Daarnaast overstroomt het stuk vaak, waardoor er weer (voedselrijk) slib zal worden afgezet 

en het gebied op den duur weer voedselrijker wordt en de bodem weer minder doorlatend zal worden en 

steeds meer plasvorming na regen zal optreden, waardoor het gebied nog (langduriger) natter wordt.   

 

Het gaat om behoud van 8,8 ha plas-dras gebied (opheffen negatief effect) en 3,6 ha nieuw plas-dras 

gebied.  

 

Bentinckswelle 

Ten behoeve van weidevogels wordt het waterbeheer en agrarisch beheer aangepast, zodat in de gehele 

uiterwaard gunstige plas-dras situaties ontstaan (25 ha). Hierdoor wordt het gebied (zeer) geschikt voor 

steltlopers als niet-broedvogels. Door introductie van het variabele IJsselpeil door de meestromende 

nevengeul in de uiterwaard zal het gebied natter worden. Plas-dras situaties zullen vaker en langduriger 

optreden en op een groter areaal. Hierdoor neemt de geschiktheid van het gebied als foerageergebied 

voor steltlopers toe.  

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Vergraving zomerbed 

Verstoring: Alleen grutto, wulp en tureluur zijn in de effectenindicator van Alterra aangemerkt als gevoelig 

voor verstoring door geluid (zie bijlage 12). Daarnaast bepaalt ook de mate van beweging (visuele 

verstoring) de mate waarin vogels in hun gedrag worden gestoord. De gevoeligheid voor geluid heeft 

vooral betrekking op het broedseizoen. De vergraving van het zomerbed leidt niet tot een wezenlijk ander 

geluidspatroon dan in de huidige situatie. Wanneer een langzaam bewegende snijkopzuiger wordt 

toegepast is op eenzelfde plek gedurende enkele uren sprake van een hoger geluidsniveau dan in de 

huidige situatie bij het passeren van een schip. De verstoring treedt vooral op in het deel dat wordt 

vergraven (telgebied RG2430 en ca 10% van telgebied RG2420). Niet alle leefgebieden voor steltlopers 

langs het te vergraven traject zullen tegelijkertijd aan verstoring onderhevig zijn, het gaat alleen om die 

leefgebieden waar op dat moment in de nabijheid gewerkt wordt. Het aantal steltlopers dat op eenzelfde 

moment door de vergraving verstoord is daarmee relatief klein. De afname van de draagkracht voor 
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steltlopers treedt hoogstens twee seizoen op. In het ergste geval kunnen de vogels die hinder ondervinden 

van het geluid van de snijkopzuiger tijdelijk uitwijken naar andere gebieden.  

Deze gebieden zijn binnen hetzelfde Natura 2000-gebied voorhanden. Uit de analyse van de 

vogeltelgegevens blijkt dat de maximale draagkracht van de Uiterwaarden IJssel namelijk aanzienlijk 

groter is dan het aantal vogels dat de afgelopen jaren gemiddeld aanwezig was. Dit blijkt uit de grote 

natuurlijke fluctuaties voor grutto, wulp en tureluur in de aantallen van jaar tot jaar. Het verschil tussen het 

maximale seizoensgemiddelde en het gemiddelde seizoensgemiddelde (periode 2004/2005 – 2009/2010) 

is voor de grutto, tureluur en wulp respectievelijk 74, 49 en 44%. Het is bovendien gebleken dat jaren met 

kleinere aantallen vogels voor deze soorten niet leidt tot een kleinere populatie op lange termijn. Als in de 

periode van de realisatie een gemiddeld aantal vogels naar het gebied komt, hebben deze voldoende 

uitwijkmogelijkheden in uiterwaarden waar geen verstoring optreedt. Mochten er in die periode een groter 

dan gemiddeld aantal vogels naar het gebied komen, kunnen er evenveel vogels terecht in het gebied dat 

niet verstoord is, als in jaren dat er een gemiddeld aantal vogels aanwezig zijn. Het is gebleken dat dit 

voldoende is om de populatie op peil te houden (er is geen negatieve trend). De vogels kunnen ook tijdelijk 

uitwijken naar andere gebieden buiten de Natura 2000 grenzen van de Uiterwaarden IJssel.  

De tijdelijke verstoring bij de uitvoering heeft geen gevolgen voor de populaties op de lange termijn.  

 

Uiterwaardmaatregelen 

Verstoring: De werkzaamheden voor de inrichting van de uiterwaarden leiden tot verstoring van steltlopers. 

In het ergste geval zullen de vogels tijdelijk moeten uitwijken naar andere gebieden. Deze gebieden zijn 

binnen en buiten het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel voorhanden.  

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Verstoring: De verstorende effecten van beheer en onderhoud zijn vergelijkbaar met de effecten van de 

uitvoeringswerkzaamheden voor de vergraving van het zomerbed, alleen kleiner van omvang. De vogels 

kunnen tijdelijk uitwijken naar andere gebieden. 

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende maatregelen nodig.  

 

Cumulatie 

Ten tijde van de vergraving van het zomerbed (2014-2015) is ook een aantal projecten in het overige deel 

van de IJssel in uitvoering. Het betreft vooral Ruimte voor de Rivier projecten. Van deze projecten blijkt uit 

de bestudeerde stukken dat de uiterwaardverlaging Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden en 

Scheller en Oldener Buitenwaarden tijdens de uitvoering tijdelijk negatieve effecten op de kwaliteit van het 

foerageer- en rustgebied voor steltlopers met zich mee brengt. De uitvoering voor deze projecten is 

inmiddels gestart en zal uiterlijk duren tot eind 2015. Ook de Stroomlijnprojecten ‘Hagen en Singels’ en 

‘Rammelwaard, Duursche Waarden en Engelse werk’ worden gelijktijdig uitgevoerd en hebben een tijdelijk 

negatief effect door verstoring.  

Omdat de uitvoering van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel samenvalt met de uitvoering van 

deze projecten, is sprake van cumulatie van effecten. In het ergste geval zullen de vogels binnen het 

effectgebied van deze projecten tijdelijk moeten uitwijken naar andere gebieden. Deze gebieden zijn 

binnen en buiten het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel voorhanden. De maximale draagkracht van 

de Uiterwaarden IJssel is namelijk aanzienlijk groter dan het aantal vogels dat de afgelopen jaren 

gemiddeld aanwezig was. Het is bovendien gebleken dat jaren met kleinere aantallen vogels voor deze 

soorten niet leidt tot een kleinere populatie op lange termijn, en dus geen effecten heeft op het behalen 

van de instandhoudingsdoelstellingen.  

Alleen bij de kievit is er sprake van een negatieve trend en word het doelaantal de afgelopen jaren niet 

gehaald. Deze soort ondervindt bij het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel alleen verstoring als 
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gevolg van de realisatie van de uiterwaardmaatregelen (niet door vergraving zomerbed). Deze 

werkzaamheden duren hoogstens enkele maanden. Werkzaamheden van verschillende projecten 

tegelijkertijd hebben als gevolg dat de vogels uitwijken naar andere foerageergebieden. Binnen het Natura 

2000-gebied Uiterwaarden IJssel heeft dit tot gevolg dat de dichtheid vogels in geschikte gebieden in 

theorie tijdelijk groter wordt. Omdat dit effect slechts maximaal enkele maanden duurt, heeft dit geen 

gevolgen voor de staat van instandhouding van de soort op de lange termijn en het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen. Het betreft geen significante verstoring. (In de praktijk zullen kieviten 

tijdens de werkzaamheden met name uitwijken naar geschikte foerageergebieden in de omgeving, buiten 

het Natura 2000-gebied, en in andere Natura 2000-gebieden. In de IJsseldelta zijn ruim voldoende 

geschikte foerageergebieden. Het project Dijkverleging Westenholte voorziet in de ontwikkeling van 

leefgebied voor kievit en tureluur, die de negatieve verstorende effecten opheft. De te ontwikkelen locaties 

met slik en natte graslanden zijn geschikt voor deze soorten. De inundatieduur blijft hier na 

zomerbedverlaging optimaal. 

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen scholekster, kievit, grutto, tureluur en wulp 

Bij het opmaken van de balans van negatieve en positieve effecten is de omvang en kwaliteit van het 

leefgebied als maat gebruikt voor de draagkracht van het gebied (zie ook bijlage 9).  

Voor steltlopers is vanuit een worst-case benadering gekwantificeerd dat 133 ha (bandbreedte verwachte 

effecten 125-133 ha) foerageergebied van uiteenlopende kwaliteit negatief beïnvloedt wordt. Daar staat 

tegenover dat de uiterwaardmaatregelen door ontwikkeling van nieuwe plas-dras situaties en 

kwaliteitsverbetering van bestaande plas-dras gebieden, leiden tot ruim 49 ha zeer geschikt 

foerageergebied voor steltlopers in de Koppelerwaard, Zalkerbosch, Vreugderijkerwaard en 

Bentinckswelle. De kwaliteit van het bestaande leefgebied is niet overal optimaal. De uitbreiding en 

kwaliteitsverbetering van bestaande leefgebieden voor steltlopers weegt daarom op tegen de negatieve 

effecten van de zomerbedvergraving, ook al betreffen de negatieve effecten een groter areaal (zie bijlage 

9 Methode en resultaten balans vogels). De geschiktheid van de nieuwe en in kwaliteit te verbeteren plas-

dras gebieden wordt middels abiotische omstandigheden gemonitord. Indien de omstandigheden 

onvoldoende geschikt zijn, worden aanpassingen gedaan (waterbeheer, hoogte zomerkade e.d.), zie 

bijlage 15, monitoring.  

Tijdens de werkzaamheden voor de zomerbedvergraving en de uiterwaardmaatregelen is sprake van 

tijdelijke verstoring van steltlopers. Omdat de uitvoering van de Zomerbedverlaging samenvalt met de 

uitvoeringswerkzaamheden voor enkele ander Ruimte voor de Rivier projecten waarbij verstoring van 

steltlopers aan de orde is, is sprake van cumulatie van effecten. Een afname van de draagkracht voor 

steltlopers van het gebied in de nabijheid van de verdiepingswerkzaamheden treedt hoogstens twee 

seizoenen op en nabij de uiterwaardmaatregelen enkele maanden. In het ergste geval zullen de vogels 

binnen het effectgebied van beide projecten tijdelijk moeten uitwijken naar andere gebieden. Deze 

gebieden zijn binnen (en buiten) het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel voorhanden.  

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft verstoring van scholekster, kievit, grutto, 

tureluur en wulp tot gevolg, maar dat heeft geen gevolgen voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelstelling. De effecten zijn niet significant. Ook wanneer de effecten van het 

project Zomerbedverlaging in samenhang met effecten van andere projecten wordt bezien, komt 

het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de scholekster, kievit, grutto, tureluur en 

wulp niet in gevaar. 
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8.4.2 Grasetende overwinterende watervogels (kolgans, grauwe gans, smient, wilde zwaan, kleine 

zwaan) 

A041 Kolgans 

Het gebied heeft voor de soort onder andere een functie als slaapplaats en als foerageergebied 

(ontwerp-aanwijzingsbesluit). De kolgans heeft voorkeur voor open landschappen in het agrarisch gebied. 

Van belang zijn rustige en roofdiervrije slaapplaatsen op grotere wateren en terreinen met voldoende 

voedselaanbod binnen een straal van maximaal 20 km (meestal <10 km) rond de slaapplaatsen. De soort 

is overwegend te zien in open agrarisch gebied, vooral in cultuurgrasland en concentreert zich daar in 

groepen, soms gemengd met brandgans en kleine rietgans. Na aankomst in het najaar verblijft de soort 

ook bij akkers met oogstresten voor zover die niet zijn ondergeploegd. Plaatselijk, of tijdens streng 

winterweer, foerageert de kolgans ook op andere akkers. De soort gebruikt deels vaste ‘traditionele’ 

pleisterplaatsen, maar hij verplaatst zich veelvuldig over verschillende pleisterplaatsen gedurende de 

winter, zowel binnen de regio als daarbuiten (profielendocument) Op Atlas Groen Gelderland zijn de 

belangrijkste slaapgebieden voor ganzen weergegeven. Binnen het effectgebied zijn de plassen in de 

uiterwaard Waarden Windesheim als slaapgebied aangegeven. Ganzen maken ook gebruik van andere 

plassen, deze zijn echter van minder belang.  

De kolgans is een planteneter die foerageert op een verscheidenheid aan planten, zaden en wortels. 

Gedurende een korte periode in november-december voedt hij zich ook van oogstresten van vooral 

suikerbiet. In de overwinteringsgebieden eet de kolgans veel grassen en incidenteel ook ingezaaid 

wintergraan, vaak tijdens vorst. In ondergelopen uiterwaarden of grasland foerageert de soort ook op 

worteldelen. Vanwege de hogere biomassaproductie zoekt de kolgans zijn voedsel vooral in 

cultuurgrasland en in veel mindere mate in extensief beheerde graslandreservaten. (profielendocument) 

Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels gehaald. Hieruit blijkt dat 

er in de huidige situatie genoeg foerageergebied aanwezig is voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de kolgans. Er is de laatste jaren geen sprake van een duidelijke trend 

in aantallen aanwezige vogels. 

 

A043 Grauwe Gans 

Het gebied heeft voor de soort onder andere een functie als slaapplaats en als foerageergebied 

(ontwerp-aanwijzingsbesluit). 

De grauwe gans verblijft overwegend in agrarisch gebied. Meer dan andere ganzensoorten is de grauwe 

gans ook in moerassen en estuaria te zien. De soort is minder gebonden aan open landschappen. In de 

winter, in december en januari, leeft de soort zelfs overwegend in moerassen of ‘wetlands’. 

Voedselterreinen en slaapplaatsen liggen traditioneel vast, net als bij andere ganzen. In het najaar, 

augustus-november, verblijven de grauwe ganzen in de akkergebieden en in november verhuizen ze naar 

de wetlands en graslanden. Grauwe ganzen zijn planteneters. Ze leven gedurende het grootste deel van 

het jaar voornamelijk van gras. Ook oogstresten van bieten en aardappelen staan op het menu. In de 

ruiperiode eten grauwe ganzen voornamelijk riet, maar kort voor en na de ruiperiode zijn ze soms ook 

afhankelijk van gras of akkergewassen zoals zomergraan. (profielendocument) 

Eiwitrijke productiegraslanden hebben de voorkeur, maar meer dan kleinere ganzensoorten kan de 

grauwe gans ook met wat ruigere graslanden soorten uit de voeten. Doordat hij een relatief zware snavel 

heeft is de grauwe gans minder dan andere ganzensoorten gebonden aan cultuurgrasland. De grauwe 

ganzen zoeken vooral in de winter en in het vroege voorjaar ook voedsel in ruige graslanden met vezelige 

grassoorten en kruiden in bijvoorbeeld natuurreservaten, of in minder intensief benutte agrarische 

percelen. Ze rusten op beschut gelegen open water, binnen een dagelijks haalbare vliegafstand (tot 30 à 

40 km) vanaf geschikte voedselgronden. Op Atlas Groen Gelderland zijn de belangrijkste slaapgebieden 

voor ganzen weergegeven. Binnen het effectgebied zijn de plassen in de uiterwaard Waarden 
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Windesheim als slaapgebied aangegeven. Ganzen maken ook gebruik van andere plassen, deze zijn 

echter van minder belang.  

Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels ruim gehaald (in 

2008/2009 zelfs ruim 200% van het doelaantal). Hieruit blijkt dat er in de huidige situatie meer dan genoeg 

foerageergebied aanwezig is voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de grauwe. Er is 

de sprake van een duidelijk positieve trend in aantallen aanwezige vogels. 

 

A050 Smient 

Het gebied heeft voor de soort onder andere een functie als slaapplaats en als foerageergebied 

(ontwerp-aanwijzingsbesluit). 

Smienten verblijven in ‘wetlands’ en graslanden die in de nabijheid van vaarten, plassen en meren liggen. 

Vooral in het eerste deel van het najaar/winterseizoen is hij veel te zien in estuaria en getijdengebieden. 

Daarna zoekt de soort steeds meer het open agrarische gebied in het binnenland op. Smienten rusten 

daar overdag op plassen en vliegen dan ‘s avonds naar de voedselgebieden in cultuurgrasland 

(profielendocument). In de Uiterwaarden IJssel zijn smienten vooral in december t/m maart aanwezig 

(SOVON). De smient vertoont voorkeur voor eiwitrijke en goed verteerbare grassoorten (of jonge 

scheuten), die hij bij graag zoekt op vochtige of deels geïnundeerde graslanden (in verband met frequente 

drinkvluchten). Smienten zijn planteneters die op een grote verscheidenheid aan planten, zaden en 

wortels kunnen foerageren (profielendocument). Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel 

voor het aantal vogels niet gehaald. Na een sterke toename van de aantallen smienten tussen 1975 en 

2000, is er de laatste jaren sprake van een negatieve trend. (SOVON) 

 

A037 Kleine Zwaan 

Het gebied heeft voor de soort onder andere een functie als slaapplaats en als foerageergebied 

(ontwerp-aanwijzingsbesluit). Het doel is behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde). 

Het voorkomen van de kleine zwaan is gebonden aan de aanwezigheid van water (slaapplaats en 

foerageergebied) en uitgestrekte polders of uiterwaarden (foerageergebied). Zijn voedselbiotopen zijn bij 

voorkeur akkers en natte, vaak ondergelopen graslanden met een korte vegetatie. De kleine zwaan zoekt 

zijn voedsel liever in cultuurgrasland dan in extensief beheerd grasland, dat hem meestal te ruig of te 

schraal is. Vooral in het najaar foerageren kleine zwanen ook wel op het water. De slaapplaatsen bestaan 

uit zoete of zoute wateren, ondergelopen boezemlanden en zomerpolders, zand- en modderbanken. De 

plaatsen moeten vrij zijn van verstoring en niet toegankelijk voor roofdieren zoals vossen. Ze kunnen tot op 

enkele tientallen kilometers van de foerageergebieden liggen. (profielendocument) Binnen het effectgebied 

zijn vooral de Koppelerwaard, Aerseltweerde en de Hoenwaard van belang voor de kleine zwaan (Gerrit 

Gerritsen). Op de werkkaarten van het beheerplan Rijntakken is aangegeven dat in het gebied rond 

Kampen (buiten Natura 2000-gebied) relatief veel kleine zwanen voorkomen, evenals in de uiterwaarden 

Zalkerbosch, Vreugderijkerwaard en Bentinckswelle en De Zandjes en Ketelpolder. Daarnaast is 

aangegeven dat in een aantal uiterwaarden bovenstrooms van het effectgebied relatief veel kleine zwanen 

voorkomen. http://geodata2.prvgld.nl/apps/beheerplan_rijntakken/ De kleine zwaan komen alleen voor als 

de uiterwaarden overstroomd zijn, bij normale waterstanden komt de soort (bijna) niet voor (Gerrit 

Gerritsen). 

De meeste kleine zwanen foerageren in Nederland in het begin van het seizoen (oktober) in grote ondiepe 

wateren op de wortelknolletjes van schedefonteinkruid (Lauwersmeer en Randmeren) en op kranswier 

(Randmeren). Als de waterplanten, vooral de fonteinkruidknolletjes, in de loop van de herfst uitgeput 

raken, schakelt de soort in veel gevallen over op oogstresten, vooral suikerbieten en aardappelen. In de 

loop van de winter wordt gras steeds belangrijker, omdat dan de oogstresten in de meeste 

akkerbouwgebieden worden ondergeploegd. (profielendocument) 
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Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels lang niet gehaald, enkele 

jaren zelfs geen enkele kleine zwaan geteld. Er is sprake van een sterk negatieve trend. (SOVON) De 

afname is waarschijnlijk ten dele een gevolg van een afname in de internationale populatieomvang. 

(ontwerp-aanwijzingsbesluit) 

 

A038 Wilde Zwaan 

Het gebied heeft voor de soort onder andere een functie als slaapplaats en als foerageergebied. Het 

gebied Uiterwaarden IJssel levert een van de grootste bijdragen voor de soort. Alleen de slaapplaats 

Fochteloërveen is groter van omvang. (ontwerp-aanwijzingsbesluit) De aantallen worden evenals bij de 

kleine zwaan sterk beïnvloed door inundatiefrequentie en –duur van de uiterwaarden. Behoud van de 

huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd. (ontwerp-

aanwijzingsbesluit) 

De wilde zwanen leven in gebieden met een combinatie van grote wateren (hun slaapplaats) en 

uitgestrekte akkers, graslandpolders of uiterwaarden (hun foerageergebied). De voedselbiotoop bestaat bij 

voorkeur uit akkers en natte, vaak ondergelopen graslanden met een korte vegetatie. Vooral in het najaar 

en in de winter foerageert een klein deel van de wilde zwanen in het water, vooral op wortelstokken van 

oevervegetaties. Zijn rustbiotoop bestaat uit zoete of zoute wateren, ondergelopen boezemlanden en 

zomerpolders, zand- en modderbanken. De plaatsen moeten vrij zijn van verstoring en niet toegankelijk 

voor roofdieren zoals vossen. Ze kunnen tot op enkele tientallen kilometers van de foerageergebieden 

liggen. (profielendocument) 

De wilde zwaan zoekt zijn voedsel graag in cultuurgrasland omdat hij extensief beheerd, meer natuurlijk 

grasland meestal te ruig en te schraal vindt. Vooral in het najaar (november-december) foerageert de wilde 

zwaan in akkergebieden op restanten van de bieten- en aardappeloogst. Koolzaadpercelen worden de 

gehele winter als voedselbron benut. Het voedsel bestaat uit gras of de worteldelen daarvan, koolzaadblad 

en worteldelen van moerasplanten, met name van grote en kleine lisdodde. In de winter foerageren wilde 

zwaan ook wel in ondiepe wateren met een begroeiing fonteinkruid. In de tweede helft van de winter 

foerageren de zwanen meer op graslanden. (profielendocument)  

De wilde zwaan komen alleen voor als de uiterwaarden overstroomd zijn, bij normale waterstanden komt 

de soort (bijna) niet voor (Gerrit Gerritsen). 

Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels lang niet gehaald, er 

werden steeds slechts enkele (max 8 in 2004/2005) wilde zwanen geteld. Er is sprake van een sterk 

negatieve trend. (SOVON) Het aantalsverloop vertoonde een optimum rond 1985, daarna een afnemende 

tendens, maar wel met fluctuaties. (ontwerp-aanwijzingsbesluit) 

 

Effecten op grasetende overwinterende watervogels (kolgans, grauwe gans, smient, wilde zwaan, 

kleine zwaan) 

 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Kolganzen, grauwe ganzen, smienten, wilde zwaan en kleine zwaan zijn vooral afhankelijk van de 

aanwezigheid van cultuurgrasland als foerageergebied en grotere plassen waar ze kunnen slapen. De 

vergraving van het zomerbed heeft hier geen negatief effect op. Grasetende overwinterende watervogels 

zijn niet afhankelijk van specifieke plas-dras situaties langs de IJssel.  

De vergraving van het zomerbed heeft bovendien geen negatieve gevolgen voor de (potentiële) 

slaapplaatsen van deze soorten; de oppervlakte open water zal nauwelijks afnemen.  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

De uiterwaardmaatregelen leiden door omzetting van agrarisch grasland in natuur tot een beperkte 

afname van de draagkracht van het gebied voor deze soorten. De volgende onderdelen van de 

uiterwaardmaatregelen hebben een afname van draagkracht voor grasetende watervogels tot gevolg: 
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Tabel 8-1 Vermindering draagkracht door Zomerbedverlaging 

Relevante verandering landgebruik 

agv uiterwaardmaatregelen 

Mogelijk om evt. 

ten-gunste-van 

formulering te 

gebruiken?
 63

 

Verandering 

draagkracht (aantal 

kolgansdagen per 

hectare)
64

 

Aantal 

hectare  

Vermindering 

draagkracht 

(totaal aantal 

kolgansdagen) 

Cultuurgrasland � hardhoutooibos Ja 1600 � 0 6,2 9.920 

Cultuurgrasland � zachthoutooibos Ja 1600 � 0 2,0 3.200 

Cultuurgrasland � kievitsbloemhooiland Ja 1600 � 600 11 11.000 

Cultuurgrasland � stroomdalgrasland Ja 1600 � 600 5,2 5.200 

Cultuurgrasland � open water Nee 1600 � 0 1 1.600 

Cultuurgrasland � droog grasland Nee 1600 � 600 9,2 9.200 

Cultuurgrasland �graanakker Nee 1600 � 450 1,8 2.070 

TOTAAL    42.190 

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Verstoring: Tijdens de realisatie van de uiterwaardmaatregelen zal de omgeving van de werklocaties niet 

geschikt zijn als foerageergebied door optische verstoring. Het betreft echter een beperkt gebied, 

waardoor er, ook tijdens de werkzaamheden, voldoende foerageergebied in de nabijheid beschikbaar is 

waar geen verstoring optreedt. Daarnaast betreft het een tijdelijk effect dat zeker geen gevolgen zal 

hebben voor de populatie op lange termijn.  

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud hebben geen negatieve effecten op kolgans, grauwe gans, smient, wilde zwaan, 

kleine zwaan.  

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende maatregelen nodig. 

 

Cumulatie 

Behalve de zomerbedverlaging vinden er verschillende projecten plaats die een effect hebben op de 

draagkracht van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel voor overwinterende grasetende 

watervogels. Van de provincies Gelderland en Overijssel en van het ministerie van EZ is een overzicht van 

deze projecten verkregen.  

 

Permanente effecten 

De volgende projecten leiden tot een afname aan draagkracht:  

 

Tabel 8-2 Cumulatie afname draagkracht overwinterende grasetende watervogels 

Project 
Afname draagkracht (aantal 

kolgansdagen) 
bron 

NURG Duursche Waarden 182.400 provincie Gelderland en Overijssel 

Moerasgebied Fraterwaard 24.000 provincie Gelderland en Overijssel 

                                                        
63

 Wanneer de overcapaciteit geheel is verbruikt, is vermindering van de foerageercapaciteit alleen nog mogelijk indien 

gebruik gemaakt wordt van de ten gunste van formulering zoals die geldt voor de doelen van kolgans, grauwe gans en 

smient voor uitbreiding van een aantal habitattypen. 
64

 Voslamber & Liefting, 2011, Standaard Rekenmethodiek grasetende watervogels in de Rijntakken, SOVON 
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Project 
Afname draagkracht (aantal 

kolgansdagen) 
bron 

Jachthaven Hattem 6.240 provincie Gelderland en Overijssel 

Laad- en loswal Fraterwaard 320 provincie Gelderland en Overijssel 

Vergroting ophoging Spaenswaard 320 provincie Gelderland en Overijssel 

RvR Scheller en Oldeneler Buitenwaarden 113.346 ministerie van EZ 

RvR IJsseluiterwaarden Olst/ welsummer en 
fortmonderwaarden 

114.800 ministerie van EZ 

RvR Uiterwaarden Deventer/ keizers- en 
stobbenwaarden 

12.502 ministerie van EZ 

IJsseldelta Zuid 36.072  

RvR Hondsbroekse Pleij geen negatief effect  

RvR Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld geen negatief effect ministerie van EZ 

Natuurontwikkeling Vaalwaard geen negatief effect provincie Gelderland en Overijssel 

RvR Dijkverlegging Westenholte positief effect ministerie van EZ 

Spoorbrug Zwolle positief effect  

TOTAAL 490.000  

 

Tabel 8-3 Overgebleven draagkracht Uiterwaarden IJssel  

Draagkracht Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel (kolgansdagen) 

Aanwezige draagkracht (okt 2005, nulsituatie)
 
 9.708.659 

Afname sinds nulsituatie * 490.000 

Afname als gevolg van zomerbedverlaging: 40.590 

Benodigde draagkracht 8.737.443 

Overcapaciteit na cumulatie en zomerbedverlaging* 440.626 

Beschikbaar voor ten-gunste-van formulering 611.621 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat, ook na uitvoering van de uiterwaardmaatregelen van de 

Zomerbedverlaging en overige projecten, er nog een ruime overcapaciteit is, én dat de ten-gunste-van 

regeling nog niet gebruikt is.  

 

Gelet op de ruime overcapaciteit voor grasetende overwinterende watervogels in het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden IJssel heeft de Zomerbedverlaging, ook in cumulatie met de bovenstaande projecten, door 

afname draagkracht geen gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van deze 

soorten. Er is, ook in cumulatie met alle projecten, sprake van een overcapaciteit.  

 

 

Tijdelijke effecten 

Er is tevens sprake van tijdelijk negatieve effecten die samenhangen met verstoring van de projecten die 

gelijktijdig met de uiterwaardmaatregelen worden uitgevoerd. Het gaat in ieder geval om Dijkverlegging 

Cortenoever (tijdelijke afname met 5.970 kolgansdagen) en de Stroomlijnprojecten van DLG (tijdelijke 

afname niet gekwantificeerd). Gelet op de ruime overcapaciteit voor grasetende overwinterende 

watervogels, opgevangen kunnen worden, waardoor er geen effecten zullen optreden voor de populaties 

en het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen.  

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

De vergraving van het zomerbed heeft geen negatieve effecten op kolgans, grauwe gans, smient, wilde 

zwaan en kleine zwaan. De uiterwaardmaatregelen zorgen voor een beperkte afname van 
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foerageergebied, de draagkracht van het gebied blijft echter, ook in cumulatie met andere projecten, 

voldoende.  

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft verstoring van de kolgans, grauwe gans, 

smient, wilde zwaan en kleine zwaan tot gevolg, maar dat heeft geen gevolgen voor het behalen 

van de instandhoudingsdoelstelling. De effecten zijn niet significant. Ook wanneer de effecten van 

het project Zomerbedverlaging in samenhang met effecten van andere projecten wordt bezien, 

komt het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten niet in gevaar.  

 

8.4.3  Vogels van diep water (tafeleend, kuifeend) 

A059 Tafeleend 

Het gebied heeft voor de tafeleend onder andere een functie als foerageergebied. Aantallen zijn sinds de 

jaren zeventig aanvankelijk toegenomen, waarschijnlijk in samenhang met herstel van de populatie 

driehoeksmosselen (ontwerp-aanwijzingsbesluit). 

In Nederland is de soort het hele jaar door aanwezig. De in Nederland overwinterende vogels komen 

vooral uit Scandinavië, de Baltische staten, Polen en Duitsland en ook een deel van onze eigen 

broedvogels blijven gedeeltelijk ’s winters hier. Deze vormen echter maar een klein deel van de totale 

aantallen tafeleenden in de winter. 

De tafeleend is een duikeend die tot een meter of vier diep duikt. De tafeleend is een zoetwatersoort, met 

voorkeur voor grotere meren en plassen. De tafeleend concentreert zich in veel gebieden op 

dagrustplaatsen, vliegt bij het invallen van de duisternis naar voedselgebieden die meestal tot op 5 km 

(soms tot op 15 km) van de rustplaats vandaan kunnen liggen en keert voor zonsopkomst terug naar de 

dagrustplaats. De dagrustplaatsen bevinden zich vaak op rustige zoete wateren, bijv. in de luwte van 

dijken of eilanden. De tafeleend leeft van zowel plantaardig als dierlijk voedsel al naar gelang het aanbod, 

de tijd van het jaar en de locatie. Ondergedoken waterplanten, kranswieren en fonteinkruiden, evenals 

vlokreeften, zoetwatermollusken, waterinsecten(larven), amfibieënlarven, kikkervisjes en kleine visjes 

vormen de belangrijkste voedselbron. In een aantal gebieden (zoals IJsselmeergebied en Randmeren) is 

de tafeleend daarnaast een belangrijke consument van driehoeksmosselen (vooral ’s nachts, in het 

winterhalfjaar). De tafeleend eet in de ruiperiode ook muggenlarven. 

De aantallen overwinterende tafeleenden namen rond 1970-1975 toe. Daarna zette een afname in die nog 

altijd doorgaat. Ook over de periode 1994-2003 is de populatie matig afgenomen. Dit is vooral veroorzaakt 

door afname in het IJsselmeer en Markermeer, maar ook het aandeel van de rivieren is recent gedaald. 

De timing van afname van zowel IJsselmeer als rivieren valt samen met die van de toename in de 

randmeren, zodat wellicht sprake is van “aanzuiging” vanuit de eerstgenoemde gebieden. De timing van 

de recente nationale afname is gekoppeld aan deze verschuiving in verspreiding. (profielendocument). Het 

is niet bekend waarom de soort een negatieve trend vertoont. (beheerplan Rijntakken, 

achtergronddocument natuur). 

 

A061 Kuifeend 

Het gebied heeft voor de kuifeend onder andere een functie als foerageergebied. Het doel is behoud 

omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 690 vogels 

(seizoensgemiddelde). (ontwerp-aanwijzingsbesluit). 

Kuifeenden zijn het hele jaar door aanwezig in Nederland. Van het einde van augustus neemt het aantal 

kuifeenden in Nederland fors toe als gevolg van aankomst en doortrek vanuit noordelijke en oostelijke 

broedgebieden. Het maximum wordt in november bereikt. Daarna treedt een geleidelijke terugval op tot 

begin mei alleen de Nederlandse broedvogels resten. Van een doortrekpiek in het voorjaar wordt niets 

opgemerkt. Wanneer bij strenge vorst grote delen van het IJsselmeergebied bedekt raken met ijs, kunnen 

langs de rivieren de aantallen toenemen. Voedselbronnen in de rivier blijven hier zelfs bij langdurig strenge 
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vorst bereikbaar. Desondanks zal het gros van de vogels bij een inval van de winter Nederland verlaten; 

naar het westen of zuidwesten, soms ook naar Midden-Europa. 

Het leefgebied van de kuifeend zijn voornamelijk zoete wateren. De grootste concentraties verblijven op 

grote meren en plassen. Kuifeenden zijn verder ook te vinden op zanden grindplassen en 

drinkwaterbekkens. De kuifeenden houden er vaak dagrustplaatsen op na, en vliegen van daaruit 's nachts 

naar voedselgebieden die tot op ongeveer 5 km (met uitschieters tot 15 km) van de rustplaats vandaan 

liggen. Voedselgebieden zijn wateren die tot circa 15 m diep zijn, waar de soort voornamelijk foerageert op 

driehoeksmosselen. Duikdieptes gaan niet verder dan 3-4 m; foerageren op grotere diepte wordt 

energetisch te kostbaar. Alleen bij een voedselaanbod van hoge kwaliteit, kan duiken tot 5 m diepte 

energetisch uit. (Profielen Vogelrichtlijnsoorten, LNV 2008) 

Kuifeenden zijn buiten de broedtijd vooral bentivoor en zijn in Nederland meer dan bijvoorbeeld de 

tafeleend, afhankelijk van driehoeksmosselen. Voedsel wordt onderwater op de tast verzameld.  

Aantallen zijn sinds de jaren zeventig aanvankelijk toegenomen, waarschijnlijk in samenhang met herstel 

van de populatie driehoeksmosselen (ontwerp-aanwijzingsbesluit). 

 

Effecten op vogels van diep water (tafeleend, kuifeend) 

 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Kuifeenden zijn vooral afhankelijk van de aanwezigheid van bereikbare driehoeksmosselen. 

Driehoeksmosselen vestigen zich op hard substraat zoals stenen en schelpen. Ze foerageren door algen 

te filteren uit het water. Hoge slibconcentraties in het water of op de bodem kunnen dit verhinderen en 

zorgen uiteindelijk voor verstikking.
65

 Vanwege het ontbreken van hard substraat in het te verdiepen deel 

van de IJssel, en de aanwezigheid van veel dynamiek en slib, is het onwaarschijnlijk dat er hier 

driehoeksmosselen voorkomen die verloren zouden gaan bij vergraving van het zomerbed. Vanwege de 

dynamische omstandigheden en zachte bodem komen driehoeksmosselen niet voor in het zomerbed van 

de IJssel. Diepe grote plassen in de uiterwaarden bevatten mogelijk driehoeksmosselen. Het vergraven 

van het zomerbed heeft hier geen effecten op.  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

De uiterwaardmaatregelen hebben geen gevolgen voor vogels van diep water. 

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Verstoring: De uiterwaardmaatregelen worden niet gerealiseerd nabij belangrijke wateren in de 

uiterwaarden voor tafeleend en kuifeend. Er vindt geen (optische) verstoring plaats.  

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud hebben geen negatieve effecten hebben op eenden die foerageren in diep 

water. 

  

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende maatregelen nodig.  

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft geen gevolgen voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen van de tafeleend en kuifeend. Cumulatie is niet aan de orde.  

 

                                                        
65

 http://publicwiki.deltares.nl/display/HBTDB/Driehoeksmossel+-+Dreissena+polymorpha 
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8.4.4  Vogels van ondiep water (krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend en meerkoet) 

A051 Krakeend 

Het gebied heeft voor de krakeend onder andere een functie als foerageergebied Het doel is behoud 

omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 100 vogels 

(seizoensgemiddelde). (ontwerp-aanwijzingsbesluit). 

In Nederland is de soort het gehele jaar door aanwezig. De aantallen krakeenden zijn het hoogst in 

september t/m april (SOVON). Het dieet van de krakeend is grotendeels plantaardig. Hij eet vooral loof, 

wortels en zaden van waterplanten zoals krans- en draadwieren en vegetatieve delen van waterplanten, 

soms ook valgraan op stoppelvelden. Daarnaast eet hij ook dierlijk voedsel zoals zoetwaterslakken, 

waterinsecten, wormen en kleine visjes. Hij zoekt zijn voedsel in ondiep zoet water waarin kranswieren en 

andere waterplanten groeien, bij voorkeur langs natuurlijke oevers. Het voedsel vertoont grote 

verscheidenheid. De krakeend is een grondeleend die niet of nauwelijks duikt en als zodanig gebonden is 

aan ondiepten, oevergebieden en aangrenzende landbouwgebieden (profielendocument).  

Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels ruim gehaald (180 – 330% 

van doel draagkracht). Hieruit blijkt dat er in de huidige situatie meer dan genoeg foerageergebied 

aanwezig is voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de krakeend. Daarnaast is er 

sprake van een duidelijke positieve trend in aantallen aanwezige vogels. (SOVON)  

 

A052 Wintertaling 

Het gebied heeft voor de wintertaling onder andere een functie als foerageergebied. Het doel is behoud 

omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 380 vogels 

(seizoensgemiddelde) (ontwerp-aanwijzingsbesluit). 

De aantallen wintertalingen zijn in de Uiterwaarden IJssel het hoogst in september t/m maart. (SOVON) 

De wintertaling is een grondeleend die niet of nauwelijks duikt en als zodanig gebonden is aan ondiep 

water, oevergebieden en aangrenzende landbouwgebieden. Hij verblijft graag in kleinschalige, ondiepe 

wateren in ‘wetlands’ met periodiek terugkerende, of permanent aanwezige pioniervegetaties. Belangrijke 

voorwaarde in het leefgebied van de wintertaling is dynamiek in de water-land overgangen, bijvoorbeeld 

door dynamiek door inundatie in uiterwaarden, door wisselingen in waterpeilen in rivieren en 

moerasgebieden of hevige regenval. Deze voorkeur hangt enerzijds samen met het foerageergedrag: het 

bestaat uit het filteren van slikkig sediment en van ondiep water. Anderzijds is de soort ook afhankelijk van 

de vegetatie van dynamische pioniermilieus. De wintertaling komt nauwelijks voor in agrarisch gebied, 

maar is soms in de nazomer op stoppelvelden te zien. Beteugelen van de dynamiek leidt tot verlies van de 

kwaliteit van zijn leefgebied, zowel in termen van foerageermogelijkheden als vermindering van 

draagkracht door afname van zaadproducerende pioniervegetatie. De wintertaling heeft een brede 

voedselkeuze. In de winter foerageert de soort veel op zaden, vooral op kleine plantenzaden van 

verschillende soorten zeggen en biezen, grassen, fonteinkruiden en zuring. Wintertalingen eten ook 

bulbillen van kranswieren en in de nazomer soms valgraan op stoppelvelden. Verder staat dierlijk voedsel 

eveneens op hun menu, dat bestaat uit ongewervelden zoals slakjes, kleine waterinsecten en 

muggenlarven. (profielendocument) 

Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels ruim gehaald (gemiddeld 

130% van doelaantal). Hieruit blijkt dat er in de huidige situatie meer dan genoeg foerageergebied 

aanwezig is voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de wintertaling. Er is geen sprake 

van een duidelijke trend in aantallen aanwezige vogels. 

 

A053 Wilde eend 

Het gebied heeft voor de wilde eend onder andere een functie als foerageergebied. Het doel is behoud 

omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 2.600 vogels 

(seizoensgemiddelde) (ontwerp-aanwijzingsbesluit). 
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De wilde eend is een grondeleend die niet of nauwelijks duikt en als zodanig gebonden is aan ondiep 

water, oevergebieden en aangrenzende landbouwgebieden. Hij zoekt zijn voedsel op het wateroppervlak, 

al grondelend of lopend, zijn dieet kent een grote verscheidenheid. Zaden, stengels en bladeren van 

waterplanten, eendenkroos, gras en zaden worden dan gegeten, evenals valgraan op stoppelvelden. 

Daarnaast eten de wilde eenden insecten, slakjes, kreeftachtigen muggenlarven, en in stedelijk gebied 

ook brood. Afhankelijk van het leefgebied en het voedselaanbod past de soort zijn verspreiding en 

foerageerwijze aan en foerageert hij ook 's nachts.  

In de nazomer wordt de soort ook in grote aantallen 's nachts op stoppelvelden foeragerend aangetroffen. 

De wilde eenden rusten dan overdag in grotere wateren, die soms 10 km ver of nog verder van de 

akkerpercelen vandaan liggen. (profielendocument) 

De wilde eend is een weinig kritische soort die op veel verschillende plaatsen te vinden is (aanwezigheid 

van water is wel belangrijk). (beheerplan rijntakken, achtergrondrapport natuur) 

Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels niet gehaald. Naar 

verwachting was de reden daarvoor niet een tekort aan foerageergebied. De staat van instandhouding van 

de wilde eend in Nederland is gunstig. In het profielendocument staat dat de populatie sinds 1981 stabiel 

is. Volgens berekeningen van SOVON is de landelijke trend negatief en is voor het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden IJssel over de laatste 10 seizoenen geen betrouwbare trendklassificatie mogelijk (SOVON), 

maar de aantallen lijken vrij stabiel.  

 

A054 Pijlstaart 

Het gebied heeft voor de pijlstaart onder andere een functie als foerageergebied (ontwerp-

aanwijzingsbesluit). 

In Nederland is de pijlstaart het hele jaar aanwezig. Het merendeel van de in ons land overwinterende 

vogels arriveren hier omstreeks september. De aantallen van de pijlstaart zijn in ons land hoog van 

oktober t/m februari en in april vertrekken de laatste vogels.  

De pijlstaart is een grondeleend die weinig duikt en als zodanig gebonden is aan ondiep water, 

oevergebieden en aangrenzende landbouwgebieden. Hij kan echter met zijn lange hals dieper water aan 

dan andere grondeleenden. De pijlstaart is vooral een soort van grote ‘wetlands’ met ondiep water en 

periodiek terugkerende, of permanent aanwezige pioniervegetaties. De soort bezoekt vooral in het najaar 

kwelders, zandplaten en slikken in estuaria, evenals akkerland (stoppelvelden) in het agrarische gebied. 

Het akkerland wordt uitsluitend 's nachts bezocht, waarbij de vogels overdag op open water rusten en 

grotere afstanden afleggen om geschikte akkers te vinden. In het voorjaar zijn ook ondiepe 

zoetwaterplassen en geïnundeerde of vochtige graslanden voor de pijlstaart van belang. Omdat ze graag 

foerageren op pionierplanten en de daarin levende bodemfauna in een vochtige tot natte omgeving, 

vertonen de pijlstaarten voorkeur voor gebieden met dynamiek (door getij of peilfluctuaties). Daarbij 

zwemmen of grondelen ze in ondiep water en duiken ze incidenteel dieper, tot op circa 1 m diepte. 

De pijlstaart eet een grote variatie aan voedsel. Hij voedt zich vooral met zaden en worteldelen van 

(pionier)planten en ondergedoken waterplanten zoals fonteinkruiden en kranswieren, maar ook 

bijvoorbeeld met zaden van zuring en andere landplanten. Ook eet hij dierlijk voedsel, zoals slakken en 

(larven van) aquatische insecten (waterkevers), vliegen, muggen, kokerjuffers, libellen, sprinkhanen en 

krekels. Soms weet hij ook mollusken, bloedzuigers, vlokreeften, amfibielarven en kleine vis te 

bemachtigen. Daarnaast foerageert de pijlstaart ook op valgraan op stoppelvelden. De Nederlandse 

pijlstaartpopulatie is sinds 1981 (1981-2003) stabiel. Over de meest recente periode 1995-2003 is de 

populatie matig toegenomen. (profielendocument). Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het 

doel voor het aantal vogels in 2005/2006 en 2008/2009 gehaald (respectievelijk 108 en 102% van het doel 

draagkracht aantal vogels). Hieruit blijkt dat de huidige draagkracht van het gebied voldoende is.  
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A056 Slobeend 

Het gebied heeft voor de krakeend onder andere een functie als foerageergebied (ontwerp-

aanwijzingsbesluit). 

In Nederland is de soort het hele jaar door aanwezig. Het seizoensverloop vertoont min of meer het 

patroon van een doortrekker, met hoge aantallen in september t/m november en in maart en april, en veel 

lagere aantallen in december t/m februari. 

De slobeend is een grondeleend die niet of nauwelijks duikt en als zodanig gebonden is aan ondiepten, 

oevergebieden en aangrenzende landbouwgebieden. De slobeend komt voornamelijk op zoet water voor. 

De voedselhabitat bestaat uit zoetwatermoerassen, natte natuurgebieden, rivierarmen, plassen en meren. 

De slobeend foerageert bij voorkeur in ondiepere bochten en andere beschutte waterpartijen. De slobeend 

eet een grote verscheidenheid aan voedsel, maar is gespecialiseerd in watervlooien en ander 

zoöplankton. Daarnaast foerageert de soort op kleine (zoetwater)mollusken, insecten en hun larven, maar 

ook op zaden en plantenresten. (profielendocument). De Nederlandse populatie van de slobeend is sinds 

1981 (1981-2003) stabiel. (profielendocument) Over de meest recente periode kon door fluctuaties de 

trend niet goed bepaald worden. Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal 

vogels in 2004/2005 niet gehaald, maar de overige jaren wel ruim gehaald (in 2007/2008 180% van doel 

draagkracht aantal vogels). Hieruit blijkt dat er in de huidige situatie meer dan genoeg foerageergebied 

aanwezig is voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de slobeend. 

 

A125 Meerkoet 

Het gebied heeft voor de meerkoet onder andere een functie als foerageergebied (ontwerp-

aanwijzingsbesluit). 

Het leefgebied van de meerkoet kent een grote verscheidenheid aan waterrijke gebieden. Hij komt zowel 

in grote ‘wetlands’ en moerassen voor als in kanalen, grachten en vaarten in voornamelijk stedelijk gebied. 

De meerkoet heeft voorkeur voor wateren die rijk zijn aan ondergedoken waterplanten of een goede 

bodemfauna hebben. Hij neemt ook genoegen met wateren die omzoomd zijn met een talud van gras of 

met cultuurgrasland. Aquatisch foeragerende meerkoeten duiken niet dieper dan 3 m en ze zijn dus 

gebonden aan ondiepe wateren. In juli-augustus verzamelt een deel van de vogels zich om te ruien. Dan 

moeten het open water en/of aangrenzende moerassen de ruiconcentraties voldoende bescherming en 

rust kunnen bieden. Meerkoet slapen en zoeken voedsel in hetzelfde gebied. De meerkoet is een 

alleseter. Hij eet zowel ondergedoken waterplanten als oevervegetatie en gras en specialiseert zich in 

sommige gebieden zoals in het IJsselmeergebied op driehoeksmosselen. Daarnaast eet de meerkoet 

verschillende zoetwatermollusken en (water)insecten.  

Minder intensief beheren van oevers en taluds leidt tot verruiging en verminderde draagkracht van de 

grasmat als voedselbron. Vermesting van het water resulteert in vermindering van foerageermogelijkheden 

op ondergedoken waterplanten.  

Sinds 1975 is het aantal meerkoeten landelijk min of meer stabiel geweest. Binnen Nederland zijn sterke 

veranderingen opgetreden in de verspreiding van meerkoeten als gevolg van veranderingen in 

voedselbeschikbaarheid. Zo zijn de aantallen in de Veluwerandmeren sterk toegenomen, nadat door 

ecologisch herstel massaal kranswieren als voedsel beschikbaar kwamen en bovendien de 

driehoeksmosselen toenamen. De aantallen in het rivierengebied namen ondertussen af, evenals die in 

het Volkerak, waar de waterkwaliteit en daarmee de beschikbaarheid van waterplanten verslechterde. 

(profielendocument). In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel wordt het doelaantal niet gehaald. 

Landelijk is er over de laatste 10 seizoenen sprake van een postitieve trend. In de uiterwaarden van de 

IJssel  is over de laatste 10 seizoenen geen betrouwbare trendklassificatie mogelijk (SOVON), maar lijken 

de aantallen vrij stabiel. 
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Effecten op vogels van ondiep water (krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend en 

meerkoet) 

 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Het vergraven van het zomerbed leidt tot een kwaliteitsverslechtering van het deel van het 

foerageergebied van deze soorten dat bestaat uit plas-dras situaties (de kwaliteitsverslechtering is vanuit 

een worst-case benadering gekwantificeerd op 133 ha, bandbreedte verwachte effecten: 125-133 ha). Dit 

is echter slechts een van de onderdelen van het foerageergebied van deze soorten, ze zijn niet exclusief 

gebonden aan plas-dras situaties. Mogelijk hebben deze soorten wel een voorkeur voor ondergelopen 

weilanden, maar enige afname van plas-dras zal het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen niet in 

de weg staan. De vergraving van het zomerbed beïnvloedt de andere componenten van het 

foerageergebied niet. 

Daarnaast zijn met name wilde eenden en meerkoeten flexibel qua voedselbron en foerageerlocatie. 

Wel zal de inundatie van de uiterwaarden verminderen en zal de dynamiek afnemen in een deel van het 

Natura 2000-gebied. In het profielendocument is aangegeven dat dit een belangrijke voorwaarde is voor 

het leefgebied van de wintertaling. Vermindering van inundatie en dynamiek vindt echter slechts in een vrij 

beperkt deel van het Natura 2000-gebied plaats, en daarnaast blijft er, zij het in mindere mate, ook in het 

effectgebied sprake van dynamiek en inundatie. De doelstelling voor draagkracht van 380 wintertalingen is 

te behalen bij enige vermindering van draagkracht, omdat de draagkracht in de huidige situatie groter is 

dan nodig voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Er blijft voldoende draagkracht over. 

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

In de uiterwaarden Koppelerwaard, Zalkerbosch en Bentinckswelle wordt nieuw plas-dras gebied 

gecreëerd en de kwaliteit van bestaande plas-dras situaties verbeterd. In totaal ontstaat hierdoor 49 ha 

zeer geschikt plas-dras gebied. De krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart en slobeend en meerkoet 

profiteren hiervan. De uitbreiding en kwaliteitsverbetering van bestaand plas-dras gebied wegen op tegen 

de negatieve effecten van de zomerbedvergraving, ook al betreffen de negatieve effecten een groter 

areaal.  

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Verstoring: Tijdens de realisatie van de uiterwaardmaatregelen zal de omgeving van de werklocaties niet 

geschikt zijn als leefgebied door optische verstoring. Mogelijk geschikt leefgebied bevindt zich in de buurt 

van de werkzaamheden in Scherenwelle, Vreugderijkerwaard en Bentinckswelle, waarbij de 

werkzaamheden met name in Bentinckswelle zeer beperkt zijn. Het betreft in totaal een beperkt gebied, 

waardoor er, ook tijdens de werkzaamheden, voldoende leefgebied beschikbaar is waar geen verstoring 

optreedt. Daarnaast betreft het een tijdelijk effect dat zeker geen gevolgen zal hebben voor de populatie 

op lange termijn en daarmee de instandhoudingsdoelstellingen. 

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud hebben geen negatieve effecten op vogels die foerageren in ondiep water. 

  

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende maatregelen nodig. 

 

Cumulatie 

Ten tijde van de werkzaamheden ten behoeve van de uiterwaardmaatregelen is ook een aantal projecten 

in het overige deel van de IJssel in uitvoering die effect hebben op rust- en foerageerbiotoop van deze 

soorten. Het betreft met name Ruimte voor de Rivier projecten. Van deze projecten blijkt uit tabel 6-6 dat 

de uiterwaardverlaging Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden tijdens de uitvoering tijdelijk 
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negatieve effecten op de kwaliteit van het foerageer- en rustgebied voor steltlopers met zich mee brengt. 

De uitvoering voor dit project is inmiddels gestart en zal uiterlijk duren tot eind 2015. Ook de 

Stroomlijnprojecten ‘Hagen en Singels’ en ‘Rammelwaard, Duursche Waarden en Engelse werk’ worden 

gelijktijdig uitgevoerd en hebben een tijdelijk negatief effect door verstoring.  

Omdat de werkzaamheden ten behoeve van de uiterwaardmaatregelen samenvalt met de 

uitvoeringswerkzaamheden van deze projecten, is sprake van cumulatie van effecten. In het ergste geval 

zullen de vogels binnen het effectgebied van deze projecten tijdelijk moeten uitwijken naar andere 

gebieden. Deze gebieden zijn binnen en buiten het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel voorhanden.  

De maximale draagkracht van de Uiterwaarden IJssel is namelijk aanzienlijk groter dan het aantal vogels 

dat de afgelopen jaren gemiddeld aanwezig was. Het is bovendien gebleken dat jaren met kleinere 

aantallen vogels voor deze soorten niet leidt tot een kleinere populatie op lange termijn. Alleen bij de wilde 

eend is er sprake van een negatieve trend, en wordt het doelaantal niet gehaald. Dit is echter een weinig 

kritische soort, en de reden is niet een tekort aan foerageergebied. Ook voor deze soort geldt dat er 

voldoende uitwijkmogelijkheden zijn. De tijdelijke verstoring bij de uitvoering heeft geen gevolgen voor de 

populaties op de lange termijn.  

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft verstoring van krakeend, wintertaling, wilde 

eend, pijlstaart en slobeend, en meerkoet tot gevolg, maar dat heeft geen gevolgen voor het 

behalen van de instandhoudingsdoelstelling. De effecten zijn niet significant. Ook wanneer de 

effecten van het project Zomerbedverlaging in samenhang met effecten van andere projecten 

wordt bezien, komt het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de krakeend, 

wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobeend en meerkoet niet in gevaar. 

 

 

8.4.5  Visetende vogels (fuut, aalscholver, nonnetje) 

A005 Fuut 

Het gebied heeft voor de soort onder andere een functie als foerageergebied (ontwerp-

aanwijzingsbesluit). 

Buiten de broedtijd is het leefgebied van de fuut vooral geconcentreerd op grote, onbeschutte open 

wateren. Overdag en ’s nachts rusten futen meestal groepsgewijs bij oevers, terwijl ’s ochtends en in de 

namiddag op open water wordt gefoerageerd. De fuut foerageert overdag, op vis. Er wordt bij voorkeur 

gedoken in water met weinig planten. Het doorzicht tot op ca. 4 m diepte is voldoende. Het water mag niet 

te troebel zijn omdat de fuut dan minder goed vis kan vangen. (profielendocument) Op de IJssel is het 

doorzicht doorgaans ongeveer 1 m. De IJssel zelf is daarom waarschijnlijk van minder waarde als 

foerageergebied. Geschikt foerageergebied ligt dan vooral in geïsoleerde plassen of eenzijdig aangetakte 

strangen.  

De fuut is een viseter van vooral kleine vis van 2-10 cm (max 25 cm). De aantallen reageren snel op 

afname van de voedselbeschikbaarheid. Zo’n afname kan bijvoorbeeld optreden als gevolg van 

veranderingen in waterkwaliteit en afname van doorzicht, als gevolg van visserij of klimaatsverandering. 

Over de periode 2004/2005 t/m 2008/2009 werd het doel voor het aantal vogels gemiddeld gehaald, in 

2006/2007 is het seizoensgemiddelde 130% van het doelaantal . Hieruit blijkt dat er in de huidige situatie 

meer dan genoeg foerageergebied aanwezig was voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de fuut. Er is sinds 1980 sprake van een positieve trend, maar de laatste jaren is er geen duidelijke 

verandering van aantallen. (SOVON). 
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A017 Aalscholver 

Het gebied heeft voor de soort onder andere een functie als slaapplaats en als foerageergebied 

(ontwerp-aanwijzingsbesluit). De aalscholver maakt gebruik van gemeenschappelijke rust- en 

slaapplaatsen. In de jaren tachtig is de populatie sterk toegenomen en daarna min of meer stabiel 

geworden. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 

instandhouding.(ontwerp-aanwijzingsbesluit).  

Het voedsel van de aalscholver bestaat vrijwel uitsluitend uit vis. De soort is opportunistisch wat betreft zijn 

prooikeuze en de selectie van de visgrootte, hij past zich aan het lokale voedselaanbod aan voor zo ver 

zijn keel dat toelaat. In zoete wateren wordt voornamelijk in scholen levende vis als spiering, baars, pos, 

blankvoorn en karperachtigen gegeten. De aalscholver jaagt als eenling op individuele vis of groepsgewijs 

op scholen vormende vis. Vaak vissen aalscholvers samen in matig helder water, waarbij de school van 

onderaf tegen het licht gejaagd wordt. Ze duiken tot een minuut lang, het meest in 1-3 m diep water en 

soms dieper, tot op een maximale diepte van ca. 9 m. Het voedselgebied (grote, voedselrijke, visrijke 

binnen- of kustwateren) ligt maximaal 15-20 km van de nestplaats. (profielendocument) 

 

A068 Nonnetje 

Het gebied heeft voor het nonnetje onder andere een functie als foerageergebied (ontwerp-

aanwijzingsbesluit). 

Het nonnetje is in Nederland uitsluitend als wintervogel aanwezig, van november tot april. Het nonnetje 

leeft in Nederland vooral van vis, die duikend bemachtigd wordt. Het nonnetje heeft voorkeur voor een 

open landschap. De soort trekt bij het vallen van de avond vanaf de foerageerplaats naar ongestoorde en 

beschutte wateren om te overnachten.  

Het aantal nonnetjes neemt de afgelopen jaren af. De oorzaken van de negatieve trend liggen buiten het 

gebied en komt voornamelijk door dalende aantallen in Rusland, terwijl populaties in Noorwegen en 

Zweden juist toenemen. In Nederland worden sterk fluctuerende aantallen gevonden maar de landelijke 

trend is dalend. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de afname van spiering en een meer noordelijke 

overwintering. (Profielen Vogelrichtlijnsoorten, LNV 2008; Factsheets Niet-Broedvogels) Er is sprake van 

verminderde kwaliteit van het leefgebied, omdat het voedselaanbod in de vorm van spiering in de 

belangrijkste regio duidelijk is verlaagd. Op grond daarvan is de staat van instandhouding van de populatie 

beoordeeld als matig ongunstig. Herstel van de verminderde kwaliteit van het IJsselmeer als leefgebied 

voor nonnetjes door een herstel van de spieringstand lijkt niet erg waarschijnlijk. (Profielen 

Vogelrichtlijnsoorten, LNV 2008)  

Het nonnetje leeft voornamelijk op visrijke grote zoetwatermeren. Kleinere aantallen nonnetjes komen voor 

op estuariene wateren, rivieren, rivieren, zand- en grindgaten. Estuariene wateren en rivieren fungeren 

vooral als alternatief leefgebied bij strenge vorst en ijsvorming op de zoete meren.  

 

 

Effect op visetende vogels (fuut, aalscholver, nonnetje) 

 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Futen, aalscholvers en nonnetjes zijn vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van visrijke wateren, de 

vergraving van het zomerbed heeft hier geen effect op. De oppervlakte open en visrijk water zal niet 

afnemen.  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

De uiterwaardmaatregelen hebben geen gevolgen voor visetende vogels. 
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Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Waterkwaliteit: Vertroebeling zorgt voor een kortdurende beperking van de foerageermogelijkheden op de 

plek waar het zomerbed op dat moment vergraven wordt, waardoor vogels tijdelijk moeten uitwijken naar 

andere plekken. De IJssel zelf is naar verwachting van beperkt belang als foerageergebied voor visetende 

watervogels, omdat het water in de IJssel, zeker in vergelijking met plassen, strangen en geulen, een 

beperkt doorzicht heeft, waardoor het vissen op zicht wordt bemoeilijkt. Het grootste deel van de visetende 

watervogels foerageert niet op de plek waar gebaggerd wordt. Daarnaast betreft het een tijdelijk effect dat 

zeker geen gevolgen zal hebben voor de populatie op lange termijn en daarmee de 

instandhoudingsdoelstellingen. 

Verstoring: Werkzaamheden ten behoeve van de uiterwaardmaatregelen kunnen kleine aantallen vogels 

optisch verstoren, afhankelijk van de plek van de werkzaamheden en de aan- en afvoerroutes. Het aantal 

vogels dat op eenzelfde moment wordt verstoord is klein en er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden. 

Omdat de effecten zeer tijdelijk en beperkt van omvang zijn, worden er geen gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen verwacht. 

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Zie voor effecten van het op diepte houden van het zomerbed ‘tijdelijke effecten uitvoering realisatie’. De 

effecten zullen echter minder omvangrijk zijn, omdat ook de ingreep minder omvangrijk is. 

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende maatregelen nodig.  

 

Cumulatie 

Ten tijde van de werkzaamheden ten behoeve van de uiterwaardmaatregelen is ook een aantal projecten 

in het overige deel van de IJssel in uitvoering die effect hebben op rust- en foerageerbiotoop van deze 

soorten. Het betreft met name Ruimte voor de Rivier projecten. Van deze projecten blijkt uit tabel 6-6 dat 

de uiterwaardverlaging Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden tijdens de uitvoering tijdelijk 

negatieve effecten op de kwaliteit van het foerageer- en rustgebied voor steltlopers met zich mee brengt. 

De uitvoering voor dit project is inmiddels gestart en zal uiterlijk duren tot eind 2015. Ook de 

Stroomlijnprojecten ‘Hagen en Singels’ en ‘Rammelwaard, Duursche Waarden en Engelse werk’ worden 

gelijktijdig uitgevoerd en hebben een tijdelijk negatief effect door verstoring.  

Omdat de werkzaamheden van het project zomerbedverlaging samenvalt met de 

uitvoeringswerkzaamheden van deze projecten, is sprake van cumulatie van effecten. In het ergste geval 

zullen de vogels binnen het effectgebied van deze projecten tijdelijk moeten uitwijken naar andere 

gebieden. Deze gebieden zijn binnen en buiten het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel voorhanden.  

De maximale draagkracht van de Uiterwaarden IJssel is namelijk aanzienlijk groter dan het aantal vogels 

dat de afgelopen jaren gemiddeld aanwezig was. Het is bovendien gebleken dat jaren met kleinere 

aantallen vogels voor deze soorten niet leidt tot een kleinere populatie op lange termijn. Alleen bij het 

nonnetje is er sprake van een negatieve trend, en wordt het doelaantal niet gehaald. Het doelaantal is voor 

deze soort slechts 20 vogels. Hiervoor zijn zeker voldoende uitwijkmogelijkheden. De tijdelijke verstoring 

bij de uitvoering heeft geen gevolgen voor de populaties op de lange termijn.  

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft verstoring van fuut, aalscholver en nonnetje 

tot gevolg, maar dat heeft geen gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling. De 

effecten zijn niet significant. Ook wanneer de effecten van het project Zomerbedverlaging in 

samenhang met effecten van andere projecten wordt bezien, komt het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de fuut, aalscholver en nonnetje niet in gevaar. 
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8.5  Ketelmeer & Vossenmeer 

Permanente effecten vergraving van het zomerbed 

Er is geen sprake van permanente effecten van vergraving van het zomerbed binnen het Natura 2000-

gebied Ketelmeer en Vossemeer.  

 

Permanente effecten uiterwaardmaatregelen 

De uiterwaardmaatregelen hebben geen gevolgen voor het Natura 2000-gebied Ketelmeer&Vossemeer. 

 

Tijdelijke effecten uitvoering realisatie (vergraving zomerbed en uiterwaardmaatregelen) 

Waterkwaliteit: De werkzaamheden leiden tot vertroebeling waardoor het doorzicht in het Ketelmeer 

vermindert (zie bijlage 11). Dit heeft negatieve effecten op waterplanten. Hiermee kan via het 

voedselspoor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van waterplanten etende vogels worden 

bemoeilijkt.  

 

Tijdelijke effecten beheer en onderhoud 

Waterkwaliteit: Het terugstorten van bodemmateriaal in het meest benedenstroomse deel van de IJssel, 

dat nodig is om erosie tegen te gaan, leidt mogelijk tot een verminderd doorzicht op groeiplaatsen van 

waterplanten (zie bijlage 11). Afhankelijk van de aard en omvang is er een risico dat de 

instandhoudingsdoelstellingen voor vogels die van genoemde voedselbronnen afhankelijk zijn niet wordt 

gehaald. 

 

 

Mitigerende maatregelen 

Hieronder is aangegeven op welke wijze ervoor wordt gezorgd dat de biota in het Ketelmeer geen 

significant negatieve effecten ondervinden van vertroebeling door de werkzaamheden.  

 

Nabij de monding van de IJssel liggen in het Ketelmeer een aantal standplaatsen van ondergedoken 

waterplanten. Deze waterplanten kunnen hier groeien omdat er in de periode april-mei voldoende licht de 

bodem bereikt voor de waterplanten om te kiemen. Op enkele standplaatsen is het doorzicht gedurende 

een aantal jaren in juli gemeten en bedraagt circa 4 dm. Het doorzicht in de meest kritische periode en de 

ontwikkeling van het doorzicht gedurende het jaar is onbekend. Om te weten of vertroebeling door het 

storten van bagger in de IJssel leidt tot onacceptabele vertroebeling ter plaatse van de waterplanten moet 

het doorzicht ten minste gedurende een jaar worden gemonitord op de locaties met de volgende x,y-

coördinaten:  

 

 7-1 7-2 7-3 7-4 11-1 11-2 11-3 11-4 Kattendiep 

x 184237 184151 184349 184339 184997 184997 185200 185198 185483 

y 511011 511161 511207 511082 511897 512102 512096 511900 510941 

 

Op grond van de meetresultaten moet een norm voor het doorzicht worden vastgesteld die niet langer dan 

twee weken mag worden onderschreden. Daartoe moet het doorzicht gedurende de werkzaamheden 

worden gemeten op de dezelfde locaties als hierboven genoemd. Bij twee weken onderschrijding van de 

vastgestelde doorzichtnorm op twee of meer van de bovenstaande meetpunten dienen de 

werkzaamheden te worden stopgezet of op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat verspreiding van de 
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vertroebeling naar het Ketelmeer wordt voorkomen. De norm zal in de door de aannemer aan te vragen 

uitvoeringsvergunning worden opgenomen. 

 

Conclusie mbt instandhoudingsdoelstellingen 

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft, met in achtname van mitigerende 

maatregelen, geen verstorende of verslechterende effecten en is daarmee niet van invloed op het 

behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van het Ketelmeer & Vossemeer.  

 

 

8.6  Beschermde Natuurmonumenten 

Zoals in paragraaf 4.5 beschreven, wordt hieronder nader ingegaan op de wezenlijke kenmerken van dit 

Beschermde Natuurmonument die niet afdoende wordt gedekt door de Natura 2000 

instandhoudingsdoelstellingen, die in voorgaande paragrafen getoetst zijn. 

 

Effecten van de vergraving van het zomerbed 

In lijn met de effecten zoals deze in voorgaande hoofdstukken zijn beschreven, heeft de vergraving van 

het zomerbed met name effecten op abiotische omstandigheden via een verminderde inundatie en 

verlaging van de grondwaterstand en heeft daarmee gevolgen voor de leefgebieden van kenmerkende 

soorten die onderdeel zijn van de wezenlijke kenmerken. Hierop heeft de vergraving van het zomerbed 

directe en blijvende gevolgen De aanwezigheid van groot baggermaterieel tijdens de uitvoering is van 

invloed op de kenmerkende rust. De vergraving van het zomerbed heeft hiermee effecten op de wezenlijke 

kenmerken van het Beschermd Natuurmonument IJsseluiterwaarden. 

 

Effecten uiterwaardmaatregelen 

De uiterwaardmaatregelen beogen het instandhouden of verbeteren van de omstandigheden voor 

rivierkenmerkende natuur, (zowel droge (stroomdal)graslanden en natte graslanden, hard- en 

zachthoutooibos en nevengeulen), en daarmee ook abiotische kenmerken en landschappelijke kwaliteit. 

Hoewel de uitvoeringseffecten tijdelijk gevolgen hebben voor de rust, zullen de effecten op de wezenlijke 

kenmerken op termijn positief zijn. De uiterwaardmaatregelen zijn voldoende robuust zodat zij de kwaliteit 

en omvang van leefgebieden en groeiplaatsen van plantensoorten op peil houden en plaatselijk 

verbeteren. Ook zorgen zij ervoor dat de inundatie op de percelen binnen het Beschermde 

Natuurmonument minstens gelijk blijft aan de huidige situatie. De uiterwaardmaatregelen hebben hiermee 

positieve effecten op de wezenlijke kenmerken van het Beschermd Natuurmonument IJsseluiterwaarden.  

 

Mitigerende maatregelen 

Bovenop de maatregelen die worden genomen om schade aan door de Vogel- en Habitatrichtlijn en de 

Flora- en faunawet beschermde soorten te voorkomen, zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

De reeds voorgestelde maatregelen houden al voldoende rekening met de gevoelige periodes van 

soorten. 

 

Conclusie 

De vergraving van het zomerbed grijpt in op sturende processen in het IJsselbed (inundatie, dynamiek, 

grondwater). De uiterwaardmaatregelen beogen daarnaast een behoud of verbetering van de actuele 

natuurkwaliteit. De balans van negatieve en positieve effecten komt neutraal tot positief uit.  

Omdat tijdens de uitvoering van de zomerbedvergraving en de uiterwaardmaatregelen voldoende rekening 

wordt gehouden met gevoelige periodes van soorten, zal rust als wezenlijk kenmerk slechts tijdelijk en zo 

min mogelijk worden verstoord.  
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Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft daarmee geen significante effecten op de wezenlijke 

kenmerken van het Beschermde Natuurmonument Uiterwaarden IJssel. Een vergunningaanvraag ex 

artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 is daarmee niet aan de orde. 
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9 CONCLUSIE EN SAMENVATTING 

Als gevolg van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel zijn er geen significante effecten op de 

instandhoudingdoelen voor de aangewezen natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 

2000-gebied. Weliswaar heeft vergraving van het zomerbed een negatief effect op een aantal 

habitattypen, maar de positieve effecten van de uiterwaardmaatregelen wegen hier tegen op. Deze 

effectbeoordeling is ingestoken vanuit een worst-case benadering. De verwachte positieve en negatieve 

effecten van het project worden gemonitord, en indien de positieve effecten niet voldoende opwegen tegen 

de negatieve effecten worden bijsturingsmaatregelen genomen, zodat geborgd wordt dat het totale effect 

minimaal neutraal is. Als de onzekerheden en ontwikkelingen positief uitvallen zal er sprake zijn van 

positieve effecten  

Daarnaast is er bij de uitvoering en het beheer en onderhoud sprake van verstoring. Deze wordt 

grotendeels voorkómen door mitigerende maatregelen met betrekking tot de wijze/periode van uitvoering. 

Overblijvende effecten zijn dermate beperkt dat er geen sprake is van significante effecten.  

 

Habitattypen 

Door de zomerbedvergraving verslechteren de habitattypen stroomdalgrasland en hardhoutooibos naar 

verwachting op termijn (naar schatting 10-20 jaar) in kwaliteit als gevolg van een lagere 

overstromingsfrequentie en -duur, en daarmee een verminderde aanvoer van (basenrijk) zand en water. 

De kwaliteitsverslechtering is vanuit een worst-case benadering gekwantificeerd op 5 ha voor 

stroomdalgrasland en 4 ha voor hardhoutooibos. Daartegenover staat dat in Zalkerbosch een uitbreiding 

van het areaal stroomdalgrasland met 5 hectare in 10-15 jaar en het areaal hardhoutooibos met 6 hectare 

over een langere periode gerealiseerd wordt. Naast de maatregelen in Zalkerbosch, wordt het bestaande 

rivierduin in de Vreugderijkerwaard plaatselijk verlaagd, zodat het achterliggende stroomdalgrasland weer 

regelmatiger zal overstromen. Per saldo is het effect op deze habitattypen neutraal. 

 

De zomerbedvergraving zal naar verwachting op termijn (5-10 jaar) leiden tot een verslechtering van de 

kwaliteit van het habitattype glanshaver- en vossenstaarthooilanden (subtype grote vossenstaart, ook 

wel aangeduid als kievitsbloemhooiland) in Scherenwelle, dat gekwantificeerd is als 12 ha. De 

uiterwaardmaatregelen in Scherenwelle zijn enerzijds gericht op behoud van het bestaande areaal 

kievitsbloemhooiland (13 hectare), en anderzijds op de uitbreiding van het areaal kievitsbloemhooiland 

met ca 11 hectare in ca 10 jaar. De maatregelen bestaan uit aanpassing van het waterbeheer, het 

plaatselijk verlagen van de zomerkade, het lokaal open plekken creëren voor betere kiemingskansen en 

het voeren van bijpassend natuurbeheer. Met het monitoren van het bestaande en nieuw te ontwikkelen 

kievitsbloemhooiland en het bij onvoldoende resultaat bijsturen met (beheer)maatregelen, wordt het 

behoud en de ontwikkeling nieuw kievitsbloemhooiland geborgd. De uiterwaardmaatregelen zijn in areaal 

ruim toereikend om de negatieve gevolgen van de zomerbedvergraving voor kievitsbloemhooiland op te 

vangen. Per saldo is het effect op dit habitattype als neutraal beoordeeld. 

 

De vermindering van overstroming heeft ook beperkte kwaliteitsvermindering tot gevolg voor kleine 

stukken zachthoutooibos verspreid over het gehele effectgebied. De kwaliteitsvermindering is 

gekwantificeerd op 2 hectare en betreft met name veranderingen in de ondergroei. Veranderingen zullen 

langzaam, en over een lange periode optreden (10-20 jaar). Omdat de bomen zelf diep geworteld zijn, 

waardoor ze voldoende vocht kunnen blijven opnemen, en een lange levensduur hebben, zal het 

habitattype niet verdwijnen. Hier staat tegenover dat in Scherenwelle 2 ha nieuw zachthoutooibos 

ontwikkeld wordt. Door het beheer aan te passen, kan zachthoutooibos uit zichzelf tot ontwikkeling komen. 
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Door de inzet van baggerschepen en graafmaterieel leiden de aanlegwerkzaamheden voor de 

zomerbedvergraving en de inrichting van de uiterwaarden tot een tijdelijke verhoging van de 

stikstofdepositie. Vanwege het tijdelijke karakter en de beperkte omvang zijn er geen gevolgen voor het 

behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de gevoelige habitattypen binnen het invloedsgebied: 

stroomdalgrasland, hardhoutooibos en glanshaver- en vossenstaarthooiland. 

Ook worden geen effecten op waterplanten (habitattype rivieren met waterplanten) verwacht van de 

tijdelijke vertroebeling als gevolg van de vergraving van het zomerbed.  

 

De periodieke effecten als gevolg van beheer en onderhoud zijn vergelijkbaar met de effecten van de 

aanlegwerkzaamheden van de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, maar zijn vanwege de kortere 

uitvoeringsduur minder omvangrijk.  

Het terugstorten van bodemmateriaal in het meest benedenstroomse deel van de IJssel, dat nodig is om 

erosie tegen te gaan, leidt tot een verminderd doorzicht en een hoge sedimentvracht in het Ketelmeer. 

Door aan de uitvoerend aannemer voorwaarden met betrekking tot doorzicht en sedimentatie mee te 

geven worden negatieve gevolgen voor voorkomen op waterplanten en driehoeksmosselen als 

voedselbronnen voor vogels. Er is geen effect op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van 

het Ketelmeer&Vossemeer. De voorwaarden worden in de door de aannemer aan te vragen 

uitvoeringsvergunning opgenomen. 

 

 

Habitatrichtlijnsoorten 

Voor de Habitatrichtlijnsoorten is er geen sprake van permanente negatieve effecten. Verstoring door 

trillingen en onderwatergeluid leidt wel tot tijdelijke negatieve effecten op rivierdonderpadden ter plaatse 

van de vergraving. Er worden geen gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling voor rivierdonderpadden 

verwacht. Daarnaast worden negatieve effecten van de inrichtingswerkzaamheden in de uiterwaarden op 

bittervoorn, kleine modderkruiper en bever voorkómen door mitigerende maatregelen met betrekking tot de 

periode/wijze van uitvoering. De nieuwe geul in Scherenwelle heeft positieve effecten door uitbreiding 

leefgebied van de bittervoorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad.  

 

Vogelrichtlijnsoorten 

De vergraving van het zomerbed heeft daarnaast invloed op de leefgebieden van vogels. De effecten 

houden verband met verdroging van foerageergebied voor steltlopers en broedbiotoop van het 

porseleinhoen (broedvogel van (riet)moeras) door vermindering van inundatie en verlaging van de 

grondwaterstand. Het gaat om de natste plas-dras plekken en (riet)moerassen) in ondermeer de Polder de 

Pijperstaart, Uiterwijkseweg Kampen, Scherenwelle, Koppelerwaard, Zalkerbosch, Vreugderijkerwaard, 

Bentinckswelle en Hoenwaard. 

Gekwantificeerd is dat 20 tot 35 hectare broedbiotoop van matig tot redelijke kwaliteit van het 

porseleinhoen door de zomerbedvergraving negatief wordt beïnvloed. In Bentinckswelle, Scherenwelle en 

de Vreugderijkerwaard wordt bestaand (riet)moeras in kwaliteit verbeterd. In totaal leiden de 

uiterwaardmaatregelen tot ca 21 ha zeer geschikt broedbiotoop voor het porseleinhoen. 

Voor steltlopers is gekwantificeerd dat 133 hectare foerageergebied van uiteenlopende kwaliteit negatief 

beïnvloed wordt. Daar staat tegenover dat de uiterwaardmaatregelen door ontwikkeling van nieuwe plas-

dras situaties en kwaliteitsverbetering van bestaande plas-dras gebieden, leiden tot ruim 49 hectare zeer 

geschikt foerageergebied voor steltlopers in Koppelerwaard, Zalkerbosch en Bentinckswelle.  

De kwaliteit van de te ontwikkelen en in kwaliteit te verbeteren leefgebieden voor vogels, wordt beter dan 

de kwaliteit van het door de zomerbedvergraving negatief beïnvloede leefgebied. De uitbreiding en 

kwaliteitsverbetering van bestaande leefgebieden voor het porseleinhoen en steltlopers wegen daarom op 

tegen de negatieve effecten van de zomerbedvergraving, ook al betreffen de negatieve effecten een groter 

areaal.  
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Tijdens de uitvoering is van het transport over water geen verstorend effect voor soorten te verwachten, 

omdat deze effecten wegvallen ten opzichte van de dagelijkse vaarbewegingen. De werkzaamheden voor 

de vergraving van het zomerbed en de inrichtingsmaatregelen leiden wel tot tijdelijke verstoring van niet-

broedvogels. Omdat het een tijdelijk effect betreft en er alternatieve leefgebieden aanwezig zijn, betreft het 

geen significant verstorend effect.  

Bij de uitvoering van de uiterwaardmaatregelen wordt door mitigerende maatregelen met betrekking tot de 

periode/wijze van uitvoering voorkómen dat broedvogels verstoord worden.  

 

Tenslotte hebben de uiterwaardmaatregelen tot gevolg dat een beperkt areaal agrarisch grasland, dat nu 

deel uitmaakt van foerageergebied voor overwinterende grasetende watervogels, wordt omgezet in natuur. 

Voor deze soorten is er echter in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel een overcapaciteit aan 

geschikt foerageergebied, zodat dit geen gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelstellingen.  

 

Tabel 9-1 Samenvatting van de totale effecten van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 

op Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel 

Instandhoudingsdoelstellingen Uiterwaarden IJssel Samenvatting effect 

Habitattypen  

Meren met krabbenscheer  Niet gevoelig voor effecten die optreden 

Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) Niet gevoelig voor effecten die optreden 

Slikkige rivieroevers Schuiven met waterlijn mee, geen effecten 

*Stroomdalgraslanden Positieve effecten uiterwaardmaatregelen wegen op tegen negatieve 

effecten 

Ruigten en zomen (moerasspirea) Niet gevoelig voor effecten die optreden 

Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) Komt niet voor in studiegebied 

Ruigten en zomen (droge bosranden) Komt niet voor in studiegebied 

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) Niet gevoelig voor effecten die optreden 

Uitbreiding areaal 

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote 

vossenstaart) 

Positieve effecten uiterwaardmaatregelen wegen op tegen negatieve 

effecten 

*Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) Positieve effecten uiterwaardmaatregelen wegen op tegen negatieve 

effecten 

*Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) Komt niet voor in studiegebied 

Droge hardhoutooibossen Positieve effecten uiterwaardmaatregelen wegen op tegen negatieve 

effecten 

Habitatrichtlijnsoorten  

Bittervoorn Tijdelijke aantasting leefgebied. Voorkómen verstoring tijdens 

voortplantingsseizoen, zorg dragen voor vluchtmogelijkheden.  

Uitbreiding leefgebied 

Grote modderkruiper Komt niet voor in studiegebied 

Kleine modderkruiper Tijdelijke aantasting leefgebied. Voorkómen verstoring tijdens 

voortplantingsseizoen, zorg dragen voor vluchtmogelijkheden.  

Uitbreiding leefgebied 

Rivierdonderpad Tijdelijk verstoring door onderwatergeluid tijdens vergraving 

zomerbed. 

Uitbreiding leefgebied 
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Kamsalamander Niet gevoelig voor effecten die optreden, komt niet voor ter plaatse 

van uiterwaardmaatregelen 

Bever Voorkómen verstoring tijdens voortplantingsseizoen 

Instandhoudingsdoelstellingen Uiterwaarden IJssel Samenvatting effect 

Broedvogels  

Aalscholver Broedt niet voor in studiegebied 

Porseleinhoen Voorkómen verstoren broedende vogels 

Kwartelkoning Voorkómen verstoren broedende vogels 

Zwarte Stern Voorkómen verstoren broedende vogels 

IJsvogel Voorkómen verstoren broedende vogels 

En uitbreiding leefgebied 

Niet-Broedvogels  

Fuut Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen 

Aalscholver Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen 

Kleine Zwaan Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen en 

beperkte afname draagkracht foerageergebied 

Wilde Zwaan Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen en 

beperkte afname draagkracht foerageergebied 

Kolgans Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen en 

beperkte afname draagkracht foerageergebied 

Grauwe Gans Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen en 

beperkte afname draagkracht foerageergebied 

Smient Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen en 

beperkte afname draagkracht foerageergebied 

Krakeend Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen 

Wintertaling Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen 

Wilde eend Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen 

Pijlstaart Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen 

Slobeend Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen 

Tafeleend Geen belangrijk leefgebied nabij verstorende werkzaamheden 

Kuifeend Geen belangrijk leefgebied nabij verstorende werkzaamheden 

Nonnetje Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen 

Meerkoet Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen 

Scholekster Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen 

Kievit Lokaal en tijdelijk verstoring bij uitvoering uiterwaardmaatregelen 

Grutto Lokaal en tijdelijk verstoring bij vergraving zomerbed en uitvoering 

uiterwaardmaatregelen 

Wulp Lokaal en tijdelijk verstoring bij vergraving zomerbed en uitvoering 

uiterwaardmaatregelen 

Tureluur Lokaal en tijdelijk verstoring bij vergraving zomerbed en uitvoering 

uiterwaardmaatregelen 

 

 Geen negatief effect 

 Geen negatief effect dankzij mitigatie 

 Negatief effect, niet significant 

 Significant negatief effect (treedt niet op) 
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Tabel 9-2 Samenvatting van de totale effecten van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 

op Natura 2000-gebied Ketelmeer&Vossemeer 

Instandhoudingsdoelstellingen Ketelmeer&Vossemeer Samenvatting effect 

Broedvogels  

Roerdomp Niet gevoelig voor effecten die optreden 

Porseleinhoen Niet gevoelig voor effecten die optreden 

Grote karekiet Niet gevoelig voor effecten die optreden 

Niet-Broedvogels  

A005 - Fuut Voorkómen teveel vertroebeling, bij vergraving zomerbed en beheer 

en onderhoud 

A017 - Aalscholver Voorkómen teveel vertroebeling, bij vergraving zomerbed en beheer 

en onderhoud 

A034 - Lepelaar Niet gevoelig voor effecten die optreden 

A037 - Kleine Zwaan Voorkómen teveel vertroebeling, bij vergraving zomerbed en beheer 

en onderhoud 

A039 - Toendrarietgans Niet gevoelig voor effecten die optreden 

A041 - Kolgans Niet gevoelig voor effecten die optreden 

A043 - Grauwe Gans Niet gevoelig voor effecten die optreden 

A051 - Krakeend Voorkómen teveel vertroebeling, bij vergraving zomerbed en beheer 

en onderhoud 

A052 - Wintertaling Niet gevoelig voor effecten die optreden 

A054 - Pijlstaart Niet gevoelig voor effecten die optreden 

A059 - Tafeleend Voorkómen teveel vertroebeling, bij vergraving zomerbed en beheer 

en onderhoud 

A061 - Kuifeend Voorkómen teveel vertroebeling, bij vergraving zomerbed en beheer 

en onderhoud 

A068 - Nonnetje Voorkómen teveel vertroebeling, bij vergraving zomerbed en beheer 

en onderhoud 

A070 - Grote Zaagbek Voorkómen teveel vertroebeling, bij vergraving zomerbed en beheer 

en onderhoud 

A094 - Visarend Voorkómen teveel vertroebeling, bij vergraving zomerbed en beheer 

en onderhoud 

A125 - Meerkoet Voorkómen teveel vertroebeling, bij vergraving zomerbed en beheer 

en onderhoud 

A156 - Grutto Niet gevoelig voor effecten die optreden 

A190 - Reuzenstern Voorkómen teveel vertroebeling, bij vergraving zomerbed en beheer 

en onderhoud 

 

 Geen negatief effect 

 Geen negatief effect dankzij mitigatie 

 Negatief effect, niet significant 

 Significant negatief effect (treedt niet op) 
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Mitigerende maatregelen 

In hoofdstuk 8 is per instandhoudingsdoelstelling waar dit aan de orde is, aangegeven welke mitigerende 

maatregelen getroffen worden. Tabel 9-3 geeft daarvan een overzicht.  

 

Het basisprincipe voor de mitigerende maatregelen is dat er randvoorwaarden aan de uitvoerend 

aannemer worden meegegeven, waarmee wordt gewaarborgd dat effecten worden voorkómen of 

voldoende worden verzacht. Binnen deze randvoorwaarden mag de uitvoerend aannemer zelf bepalen 

hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd (bijvoorbeeld met een alternatieve methode/werkperiode die 

leidt tot een vergelijkbaar resultaat). Als een aannemer in een ‘gevoelige’ periode aan slag wil, dient hij 

aan te tonen dat hij aan de randvoorwaarden voldoet. In een ecologisch risicodossier/werkprotocol zal de 

aannemer (al in de aanbesteding) aangeven hoe hij aan de voorwaarden zal voldoen.  

 

Voor de zomerbedvergraving en het beheer en onderhoud van het zomerbed worden mitigerende 

maatregelen genomen ter voorkoming van de verstoring door onderwatergeluid tijdens de kwetsbare 

periode van de rivierdonderpad. Effecten van het terugstorten van sediment, in het geval dat 

bovenstroomse of benedenstroomse erosie optreedt, worden voorkomen door een combinatie van 

monitoring van het daadwerkelijke effect (vertroebeling) en waar nodig aanpassen en/of stoppen van de 

werkzaamheden.  

 

De overige mitigerende maatregelen worden genomen tijdens de uitvoering van de 

uiterwaardmaatregelen. Hierbij gaat het met name om het voorkomen van verstoring van broedvogels. De 

broedperiode is geen vaste periode, het gaat er om of er broedende vogels aanwezig zijn. De meeste 

vogels broeden tussen 15 maart en 15 juli. Voor een aantal vogels in het gebied loopt de broedperiode, 

waarin soorten niet verstoord mogen worden, echter langer door. In Tabel 9-3 en Tabel 9-4 is onderscheid 

gemaakt in de broedvogels, waarvoor instandhoudingsdoelstellingen vanuit Natura 2000 gelden en 

broedvogels in het algemeen. Indien kan worden aangetoond dat de werkzaamheden geen verstoring 

opleveren (omdat er geen broedende vogels zijn en/of werkzaamheden op voldoende afstand 

plaatsvinden) kan er ook binnen de met rood en grijs gemarkeerde maanden gewerkt worden. In 

Scherenwelle en Vreugdenrijkerwaard zullen die mogelijkheden beperkt zijn vanwege de aard en locatie 

van de werkzaamheden en het voorkomen van porseleinhoen en kwartelkoning. De ijsvogel is in 2012 

alleen aangetroffen in Bentickswelle. Scherenwelle en Vreugdenrijkerwaard bieden geschikte 

broedgebieden. Door inventarisatie van broedparen in deze drie uiterwaarden kan bepaald worden of 

maatregelen voor de ijsvogel nodig zijn. Bij het vergraven van de geul in Scherenwelle moet rekening 

gehouden worden met de kwetsbare periode van bittervoorn en kleine modderkruiper en broedperiode van 

de zwarte stern.  
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Tabel 9-3 Overzicht mitigerende maatregelen 
ten behoeve 
van soorten/ 
habitattypen 

Werkzaamheden Locatie tijd van het jaar dat 
mitigatie nodig is* 

Mitigerende maatregel 

rivierdonderpa
d 

zomerbedvergraving 
beheer en onderhoud 
zomerbed 

zomerbed maart-april Werkzaamheden in voortplantingsperiode maart en 
april niet ’s nachts uitvoeren. Dan is deze 
nachtactieve soort gevoelig voor geluidsverstoring. 

habitattype 
rivieren met 
waterplanten 

vertroebeling  in 
geval van 
bovenstrooms 
terugstorten 
sediment bij 
terugschrijdende 
erosie (wordt niet 
verwacht). 

kribvakken met 
habitattype rivieren 
met waterplanten in 
de IJssel 
bovenstrooms van 
Eilandbrug bij 
Scherenwelle 

april t/m september Ter plaatse van de uitstroming van de geul van 
Scherenwelle monitoren of het terugstorten niet leidt 
tot onacceptabele vertroebeling. Indien een vast te 
stellen doorzichtnorm gedurende twee weken wordt 
onderschreden, dan moet de aannemer zijn 
werkzaamheden aanpassen zodat de vertroebeling 
afneemt. De norm wordt in de door de aannemer 
aan te vragen uitvoeringsvergunning opgenomen. 

waterplanten 
als 
voedselbron 
voor vogels in 
Ketelmeer& 
Vossemeer) 

vertroebeling 
Ketelmeer ten 
gevolge van 
terugstorten bij 
benedenstroomse 
erosie 

Bedekkingsper-
centage >15% in 
Ketelmeer& 
Vossemeer, zie afb. 
4.6 en 
www.natura2000ijss
elmeergebied.nl) 

april t/m september Tijdens werkzaamheden doorzicht meten op 
representatieve locaties (zie bijlage 15 
monitoringsplan). Bij twee weken onderschrijding 
van de vastgestelde doorzichtnorm op twee of meer 
van de meetpunten dienen de werkzaamheden te 
worden stopgezet of op een zodanige wijze worden 
uitgevoerd dat verspreiding van de vertroebeling 
naar het Ketelmeer wordt voorkomen. De norm 
wordt in de door de aannemer aan te vragen 
uitvoeringsvergunning opgenomen. 

broedvogels 
muv jaarrond 
beschermde 
nesten (vanuit 
FFwet) 

verstorende 
werkzaamheden 
uiterwaard-
maatregelen 

Scherenwelle, 
Koppelerwaard, 
Zalkerbosch, 
Vreugderijker-waard, 
Bentinckswelle 

Broedseizoen,  
maart-sept*  
  
 

Geen verstorende werkzaamheden in de buurt van 
broedende vogels. Eventueel voorafgaand aan 
werkzaamheden gebied ongeschikt maken. Dit mag 
niet voor zwarte stern, porseleinhoen en 
kwartelkoning en vogels met vaste verblijfplaatsen.   

kwartelkoning verstorende 
werkzaamheden 
uiterwaard-
maatregelen 

Scherenwelle, 
Vreugderijker-waard 

mei t/m september* Uitvoering werkzaamheden buiten de periode dat 
kwartelkoningen aanwezig zijn. Als wordt 
aangetoond ** dat er geen broedende exemplaren 
aanwezig zijn, kunnen de werkzaamheden ook in de 
gevoelige periode plaatsvinden. 

zwarte stern Werkzaamheden 
aan/in hank 
Scherenwelle 

Scherenwelle, 
Vreugderijkerwaard, 
Bentickswelle 

15 april t/m september* Uitvoering werkzaamheden in omgeving van 
broedplaats zwarte sterns buiten broedseizoen 

ijsvogel verstorende 
werkzaamheden 
uiterwaard-
maatregelen 

Scherenwelle, 
Vreugderijkerwaard, 
Bentinckswelle 

april t/m oktober* Uitvoering werkzaamheden buiten broedseizoen. 
Als wordt aangetoond** dat er dat jaar geen 
broedende exemplaren aanwezig zijn, kunnen de 
werkzaamheden ook in de gevoelige periode 
plaatsvinden. 

porseleinhoen  Werkzaamheden 
rietmoeras 

Scherenwelle, 
Vreugderijker-waard, 
(Bentickswelle) 

april t/m augustus* Uitvoering werkzaamheden aan (riet)moeras buiten 
de periode dat het porseleinhoen in ons land 
aanwezig is. Als wordt aangetoond** dat er dat jaar 
geen broedende exemplaren aanwezig zijn, kunnen 
de werkzaamheden ook in de gevoelige periode 
plaatsvinden. 

bittervoorn en 
kleine 
modderkruiper 

Werkzaamheden 
aan/in watergangen 
en (riet)moeras 

Scherenwelle, 
Zalkerbosch, 
Bentickswelle 

april t/m augustus Uitvoering buiten het voortplantingsseizoen van 
vissen (en amfibieën) 

winter, variabel Werkzaamheden worden alleen uitgevoerd bij een 
lucht/watertemperatuur hoger dan 10 graden. Bij 
lage temperaturen zijn de dieren inactief en 
kunnen/zullen niet vluchten.  

- Er wordt richting open water gewerkt, zodat dieren 
kunnen vluchten naar een deel van het leefgebied 
dat niet aangetast wordt.  

bever verstorende 
werkzaamheden 

Vreugderijker-waard februari t/m september Uitvoering van werkzaamheden buiten de 
voortplantingsperiode van bevers, tenzij 
voorafgaand wordt aangetoond dat in de omgeving 
van de werkzaamheden geen bevers aanwezig zijn 

* periode broedseizoen verschillende soorten is ontleend aan Natuurkalender broedvogels, DR-loket. Dit is 

geen vaste periode, het gaat er om of er broedende vogels aanwezig zijn. 

**  aantonen of een soort aan- of afwezig is dient te gebeuren door een ter zake kundige 
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Tabel 9-4 Overzicht periodes randvoorwaarden 
ten behoeve van 
soorten/habitattyp
en 

Werkzaamheden locatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

rivierdonderpad 
(vanuit FFwet) 

Zomerbedvergraving
, beheer en 
onderhoud 

zomerbed 

    a a a a                 

waterplanten  vertroebeling bij 
terugstorten 

Ketelmeer/ 
kribvak thv 
Scherenwelle 

    

        b b b b b b b b b b b b           

broedvogels muv 
jaarrond 
beschermde nesten 
(vanuit FFwet) 

verstoring S, K, Z, V, B 

          c c c c c c c c c c c c c c c         

kwartelkoning verstoring S, V, B 
                                                

zwarte stern verstoring S, V, B 
                                                

ijsvogel verstoring S, V, B 
                                             

porseleinhoen  verstoring S, V, (B) 
                                                

bittervoorn en kleine 
modderkruiper 

aantasting 
watergang 

S, Z, B  
d d d d d d                     

 
d 

 
d d d d d d d 

bever verstoring V 
                                                

 

  
Werkzaamheden zijn niet mogelijk in deze periode, tenzij door een ter zake kundige wordt 
aangetoond dat er geen verstoring optreedt of de soort niet aanwezig is 
 

S: Scherenwelle 
K: Koppelerwaard 
Z: Zalkerbosch 
V: Vreugderijkerwaard 

B: Bentinckswelle 

 

  
Werkzaamheden zijn mogelijk, mits de volgende voorwaarden/maatregelen worden 
gehanteerd:  
a. buiten de nacht van 19-7 uur 
b. monitoren van vertroebeling Ketelmeer / kribvak bij uitstroming geul Scherenwelle en 

zo nodig uitvoering aanpassen  
c. geen verstorende werkzaamheden in de buurt van broedende vogels, evt 

voorafgaand gebied ongeschikt maken (geldt niet voor zwarte stern, porseleinhoen, 
kwartelkoning en vogels met vaste verblijfplaatsen) 

d. laten wegvluchten van vissen, utvoering bij een lucht- en watertemperatuur boven het 
vriespunt en indien nodig wegvangen 
  

Randvoorwaarden per locatie  

 

Zomerbed  
ten behoeve van 
soorten/habitattypen 

Werkzaamheden jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov Dec 

rivierdonderpad  zomerbedvergraving 
beheer en 
onderhoud 

    

    a  a  a a                                  

 

Groeiplaatsen waterplanten in kribvakken IJssel bij Scherenwelle 
ten behoeve van 
soorten/habitattypen 

Werkzaamheden jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov Dec 

waterplanten  vertroebeling     
        b b b b b b b b b b b b             

 

Ketelmeer, groeiplaatsen waterplanten 
ten behoeve van 
soorten/habitattypen 

Werkzaamheden jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov Dec 

waterplanten  vertroebeling     
        b b b b b b b b b b b b             
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Scherenwelle 
ten behoeve van 
soorten/habitattypen 

Werkzaam- 
heden 

jan feb mrt apr mei jun jul Aug sep okt nov dec 

broedvogels muv 
jaarrond beschermde 
nesten (vanuit FFwet) 

verstoring 

          c c c c c c c c c c c c c c c         

kwartelkoning verstoring 
                                                

zwarte stern verstoring 
                                                

ijsvogel verstoring 
                                              

porseleinhoen  verstoring 
                                                

bittervoorn en kleine 
modderkruiper 

aantasting 
watergang  d d d d d d                      d  d d d d d d d 

 

Koppelerwaard 
ten behoeve van 
soorten/habitattypen 

Werkzaam-
heden 

jan feb mrt apr mei jun jul Aug sep okt nov dec 

broedvogels muv 
jaarrond beschermde 
nesten (vanuit FFwet) 

verstoring 

          c c c c c c c c c c c c c           

 

Zalkerbosch 
ten behoeve van 
soorten/habitattypen 

Werkzaam-
heden jan feb mrt apr mei 

 
jun 

 
jul aug 

 
sep 

 
okt nov dec 

broedvogels muv 
jaarrond beschermde 
nesten (vanuit FFwet) 

verstoring 

          c c c c c c c c c c c c c             

bittervoorn en kleine 
modderkruiper 

aantasting 
watergang d d d d d d           d d d d d d d d 

 

Bentinckswelle 
ten behoeve van 
soorten/habitattypen 

Werkzaam-
heden 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

broedvogels muv 
jaarrond beschermde 
nesten (vanuit FFwet) 

verstoring 

               c c c c c c c c c c c c c c c         

ijsvogel verstoring 
                                                      

bittervoorn en kleine 
modderkruiper 

aantasting 
watergang d d d d d d           d d d d d d d d 

 

Vreugderijkerwaard 
ten behoeve van 
soorten/habitattypen 

Werkzaam-
heden 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

broedvogels muv 
jaarrond beschermde 
nesten (vanuit FFwet) 

verstoring 

          c c c c c c c c c c c c c c c         

ijsvogel verstoring 
                                                

kwartelkoning verstoring 
                                                

zwarte stern verstoring 
                                                

porseleinhoen  verstoring 
                                                

bever verstoring 
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BIJLAGE 1 Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Uiterwaarden 
IJssel en Ketelmeer&Vossemeer 

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 gebied Uiterwaarden IJssel (Ministerie van 

Economische zaken, Landbouw en Innovatie, 2011a) 
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Habitattypen        

H3150  Meren met krabbenscheer  - > >       3.06 

H3150  Meren met krabbenscheer - > >         

H3260B Beken en rivieren met waterplanten 

(grote fonteinkruiden) 

- > =       3.02,W 

H3270  Slikkige rivieroevers - > >         

H3270  Slikkige rivieroevers - > >         

H6120  *Stroomdalgraslanden -- > >       3.13,֠ 

H6120  *Stroomdalgraslanden -- > >       3.13,֠ 

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) + = =         

H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) - = =         

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) - > >         

H6510A Glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden (glanshaver) 

- > >       3.13,֠ 

H6510B Glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden (grote 

vossenstaart) 

-- > >       3.09,W 

H91E0A *Vochtige alluviale bossen 

(zachthoutooibossen) 

- = =         

H91E0A *Vochtige alluviale bossen 

(zachthoutooibossen) 

- > >       3.07,W 

H91E0B *Vochtige alluviale bossen (essen-

iepenbossen) 

-- > >       3.07,W 

H91F0  Droge hardhoutooibossen -- > >       3.14 

H91F0  Droge hardhoutooibossen -- > >       3.14 

Habitatrichtlijnsoorten        

H1134 Bittervoorn - = = =    

H1145 Grote modderkruiper - > > >    

H1145 Grote modderkruiper - > > >    

H1149 Kleine modderkruiper + = = =    

H1163 Rivierdonderpad - = = =    

H1166 Kamsalamander - > > >    

H1166 Kamsalamander - > > >    

H1337 Bever - > > >   3.07,W 

H1337 Bever - > > >    
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Broedvogels        

A017 Aalscholver + = =     280   

A119 Porseleinhoen -- > >     20 3.12,W 

A122 Kwartelkoning - > >     60 3.12,W 

A197 Zwarte Stern -- = =     50 3.06 

A229 IJsvogel + = =     10   

Niet broedvogels        

A005 Fuut - = =   220     

A017 Aalscholver + = =   550     

A037 Kleine Zwaan - = =   70   3.10 

A038 Wilde Zwaan - = =   30   3.10 

A041 Kolgans + = (<) =   16700   3.10 

A043 Grauwe Gans + = (<) =   2600   3.10 

A050 Smient + = (<) =   8300   3.10, 3.12,W 

A051 Krakeend + = =   100   3.12,W 

A052 Wintertaling - = =   380   3.12,W 

A053 Wilde eend + = =   2600   3.12,W 

A054 Pijlstaart - = =   50   3.12,W 

A056 Slobeend + = =   90   3.12,W 

A059 Tafeleend -- = =   450   3.12,W 

A061 Kuifeend - = =   690   3.12,W 

A068 Nonnetje - = =   20   3.12,W 

A125 Meerkoet - = =   3600     

A130 Scholekster -- = =   210   3.12,W 

A142 Kievit - = =   3400   3.12,W 

A156 Grutto -- = =   490   3.12,W 

A160 Wulp + = =   230   3.12,W 

A162 Tureluur - = =   30   3.12,W 

         

 

 

* Prioritair habitattype/soort 

cursief Complementair doel 

  

W Kernopgave met wateropgave 

֠ Sense of urgency: beheeropgave 

֠ Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 

SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 
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Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 gebied Ketelmeer&Vossemeer (Ministerie van 

Economische zaken, Landbouw en Innovatie, 2011a) 
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Broedvogels        

A021 - Roerdomp -- > > 5   4.03,֠,W 

A119 - Porseleinhoen -- > > 4    

A298 - Grote karekiet -- > > 40   4.03,֠,W 

Niet broedvogels        

A005 - Fuut - = = 350   4.02 

A017 - Aalscholver + = = 870    

A034 - Lepelaar + = = 8    

A037 - Kleine Zwaan - = = 5   4.01,W 

A039 - Toendrarietgans + = =    4.02 

A041 - Kolgans + = = 220   4.02 

A043 - Grauwe Gans + = = 680   4.02 

A051 - Krakeend + = = 160    

A052 - Wintertaling - = = 360    

A054 - Pijlstaart - = = 50    

A059 - Tafeleend -- = = 350   4.01,W 

A061 - Kuifeend - = = 4500   4.01,W, 4.02 

A068 - Nonnetje - = = 30   4.01,W 

A070 - Grote Zaagbek -- = = 70    

A094 - Visarend + = = 3    

A125 - Meerkoet - = = 1700    

A156 - Grutto -- = = 20    

A190 - Reuzenstern + = = 10    

 

* Prioritair habitattype/soort 

cursief Complementair doel 

  

W Kernopgave met wateropgave 

֠ Sense of urgency: beheeropgave 

֠ Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 

SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 
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Kernopgaven van de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden IJssel en Ketelmeer&Vossemeer 

3.02   Behoud beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) H3260_B.  

3.06   Behoud en uitbreiding van meren met krabbenscheer en fonteinkruiden H3150, in de vorm van 

strangen, in het bijzonder herstel van krabbenscheerbegroeiingen, ook als broedbiotoop van 

zwarte stern A197.  

3.07   Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en essen-iepenbossen) *H91E0_A en *H91E0_B 

uitbreiden mede ten behoeve van bever H1337.  

3.09   Herstel glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H6510_B en 

blauwgraslanden H6410.  

3.12   Behoud en uitbreiding areaal van plas-dras situaties en ondiep water voor eenden, kwartelkoning 

A122, porseleinhoen A119 en steltlopers.  

3.13   Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden *H6120, glanshaver- en 

vossestaarthooilanden (glanshaver) H6510_A.  

3.14   Ontwikkeling droge hardhoutooibossen H91F0: groter oppervlakte en kwaliteitsverbetering. 

 

4.01   Nastreven van een meer evenwichtig systeem met goede waterkwaliteit voor waterplanten, 

vissen en schelpdieren (met name in kranswierwateren H3140 en meren met krabbescheer en 

fonteinkruiden H3150), mede t.b.v. vogels zoals kleine zwaan A037, tafeleend A059, kuifeend 

A061 en nonnetje A068.   

4.02   Voldoende open water met ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals fuut A005, 

ganzen, slobeend A056 en kuifeend A061.  

4.03   Moerasvorming aan de randen van de meren voor land-water interactie, paaigebied vis, noordse 

woelmuis *H1340 en voor moerasvogels als roerdomp A021 en grote karekiet A298.
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BIJLAGE 2 Aantallen (broed)vogels in Natura 2000-gebied Uiterwaarden 
IJssel en belang uiterwaarden in studiegebied voor Natura 2000 
vogelsoorten 

Aantallen broedvogels in Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel (SOVON) 

Soort  2005 2006 2007 2008 2009 
Start 

trend 

Trend 

sinds 

start 

Trend 

sinds 

2000 

Doel 
draagkracht 
aantal 
broedpaar 

Aalscholver 294 217 253 210 - 1990 + ? 280 

IJsvogel 8 - 20 - - 1990 + ? 10 

Kwartelkoning 23 23 51 64 18 1990 ++ - 60 

Porseleinhoen - - 2 - - 1990 - -- 20 

Zwarte Stern 44 37 38 - 32 1990 + ? 50 

© Netwerk Ecologische Monitoring (SOVON, RWS, CBS) 

           

Toelichting: 

Aantallen in seizoensgemiddelden (aantal paren) 

Alle hier getoonde gegevens zijn ontleend aan het broedvogelmeetnet en het watervogelmeetnet dat door SOVON 
Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring wordt georganiseerd. 

           

Trends worden weergegeven voor de lange termijn (startjaar aangegeven) en voor de laatste tien jaar 

Gebruikte trend-symbolen: 

++ significante sterke toename van >5% per jaar - matige significante afname van < 5% per jaar 

+ significante matige toename van < 5% per jaar -- sterke significante afname van >5% per jaar 

0 stabiel, geen significante trend ? onzeker, geen betrouwbare trendindicatie mogelijk 

            

 : Seizoensgemiddelde ≥ doel draagkracht aantal broedpaar  

           

Disclaimer 
SOVON Vogelonderzoek Nederland besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gepubliceerde gegevens en informatie. 
Deze kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en onjuistheden kunnen voorkomen. Uit discrepanties met eerder door SOVON 
geleverde gegevens en informatie ter uitvoering van natuurbeleid - of bewerkingen daarvan - kunnen geen conclusies worden 
getrokken. Aan de op de website gepresenteerde gegevens en informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SOVON en haar 
directe bronhouders (aanleveraars van de gegevens) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het 
gebruik van gegevens of informatie zoals vermeld op deze website.  
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Aantallen niet-broedvogels in Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel (SOVON) 

Soort  Functie  04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 
Start 

trend 

Trend 
sinds 

start 

Trend 
sinds 

99/00 

Doel 

draagkracht 

aantal vogels 

Aalscholver f 484 413 581 384 363 1980 ++ ? 550 

Fuut f 239 211 285 226 175 1980 + 0 220 

Grauwe gans f 4058 3958 4493 5347 5276 1980 ++ ++ 2600 

Grutto f 76 351 439 165 280 1980 0 0 490 

Kievit f 1287 2104 2806 1334 1343 1980 - - 3400 

Kleine zwaan f 2 0 3 23 - 1980 -- -- 70 

Kolgans f 18414 18368 18674 20530 18551 1980 ++ ? 16700 

Krakeend f 222 182 308 302 332 1980 ++ ++ 100 

Kuifeend f 688 619 626 545 589 1980 0 0 690 

Meerkoet f 1990 1886 1969 1988 2275 1980 - - 3600 

Nonnetje f 15 17 7 11 8 1980 - - 20 

Pijlstaart f 39 54 37 30 51 1980 ? ? 50 

Scholekster f 106 150 175 104 166 1980 0 - 210 

Slobeend f 84 141 122 161 120 1980 + ? 90 

Smient s 4765 3558 4806 4699 3921 1980 ++ - 8300 

Tafeleend f 199 179 205 151 122 1980 - - 450 

Tureluur f 8 24 22 22 29 1980 0 0 30 

Wilde eend f 1668 1832 1784 1752 1688 1980 - - 2600 

Wilde zwaan f 8 5 2 4 3 1980 -- -- 30 

Wintertaling f 499 636 465 442 403 1980 0 ? 380 

Wulp f 191 298 357 253 239 1980 ++ + 230 

© Netwerk Ecologische Monitoring (SOVON, RWS, CBS) 

           

Toelichting:           

Functie: b broeden, f foerageren, s slapen (slaapplaats)      

Aantallen in seizoensgemiddelden         

Alle hier getoonde gegevens zijn ontleend aan het broedvogelmeetnet en het watervogelmeetnet dat door SOVON 
Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring wordt georganiseerd. 

           

Trends worden weergegeven voor de lange termijn (startjaar aangegeven) en voor de laatste tien jaar (broedvogels), 
resp. laatste tien seizoenen (winter- en trekvogels). 

Gebruikte trend-symbolen:         

++ significante sterke toename van >5% per jaar - matige significante afname van < 5% per jaar 

+ significante matige toename van < 5% per jaar -- sterke significante afname van >5% per jaar 

0 stabiel, geen significante trend   ? onzeker, geen betrouwbare trendindicatie mogelijk 

            

 : Seizoensgemiddelde ≥ doel draagkracht aantal vogels  

           

Disclaimer           
SOVON Vogelonderzoek Nederland besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gepubliceerde gegevens en informatie. 
Deze kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en onjuistheden kunnen voorkomen. Uit discrepanties met eerder door SOVON geleverde 
gegevens en informatie ter uitvoering van natuurbeleid - of bewerkingen daarvan - kunnen geen conclusies worden getrokken. Aan de op 
de website gepresenteerde gegevens en informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SOVON en haar directe bronhouders 
(aanleveraars van de gegevens) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van gegevens of 
informatie zoals vermeld op deze website.  
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SOVON telgegevens steltlopers 
 

Telgebieden binnen studiegebied 

 
 

Karakteristieken telgebieden binnen studiegebied 

Telgebied opp telgebied (ha) % van opp N2000-gebied Uiterwaarden IJssel plas dras per telgebied (ha) 

RG2370 509,4 6,3% 106 

RG2410 475,3 5,9% 71 

RG2420 745,9 9,2% 103 

RG2430 363,7 4,5% 22 

 

Maandgemiddelden maart (gemiddeld over periode 1999-2009), aantal vogels per ha plas-dras 

gebied 

 Telgebied RG2370 RG2410 RG2420 RG2430 

 Aantal ha plas-dras 106 71 103 22 

grutto maart 33 695 244 - 

 vogels/ha plas-dras 0,31 9,74 2,36 - 

      

kievit maart 59 232 55 110 

 vogels/ha plas-dras 0,55 3,25 0,54 4,99 

      

scholekster maart 1 85 150 55 

 vogels/ha plas-dras 0,01 1,20 1,45 2,52 

      

tureluur maart - 24 14 4 

 vogels/ha plas-dras - 0,33 0,14 0,17 
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Seizoensgemiddelden steltlopers 1999-2009 

Soort telgebied 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

Gemid-

delde max 

Grutto RG2370 0 10 13 5 0 3 12 0 0 0 4 13 

Grutto RG2410 108 188 148 69 5 22 217 98 22 86 96 217 

Grutto RG2420 100 64 155 42 17 1 1 77 11 18 49 155 

Grutto RG2430 22   4 6 3 1  1  6 22 

Kievit RG2370 273 117 223 16 130 92 179 20 12 65 113 273 

Kievit RG2410 213 106 149 223 436 202 358 286 83 151 221 436 

Kievit RG2420 56 65 122 290 144 32 4 167 29 10 92 290 

Kievit RG2430 58 35 62 73 84 55 90 69 23 10 56 90 

Scholekster RG2370 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Scholekster RG2410 15 24 19 23 12 10 10 13 7 14 15 24 

Scholekster RG2420 26 37 23 12 16 14 18 21 12 21 20 37 

Scholekster RG2430 28  18 8 14 9 10 26 5 12 14 28 

Tureluur RG2370 0,25 0,08 0,08 0,25 0,17 0,08 0,17 0 0 0,5 0 1 

Tureluur RG2410 5,75 6 3,76 1 1,5 0,83 7,25 2,58 2,83 4,83 4 7 

Tureluur RG2420 7,92 6,25 8,25 1,92 1 0,33 1,08 2,67 2,17 2,67 3 8 

Tureluur RG2430 7,25  5,11 1,42 2,43 1,58 1,01 2,29 0,67  3 7 

Wulp RG2370 0,58 0 0,08 0 2 0,02 0,17 0 0,5 0,17 0 2 

Wulp RG2410 3,83 0,33  0,33 22,67 0,58 0,42 6,25 2,67 0,42 4 23 

Wulp RG2420 2,17 1,92 47,5 23,25 50,58 9,08 6 21,67 13,25 5,83 18 51 

Wulp RG2430 10,75 19,45 21,08 30,47  43,58 31,79 21,73 0,83  22 44 
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Inventarisatiegegevens zwarte stern Staatsbosbeheer 
 

Broedparen zwarte sterns, geteld door Staatsbosbeheer 
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Scherenwelle        4 2    1 7 15 16 5 

Bentinckswelle     8 0 16    5 7 5 4   3 

Oldeneel      4   3 3 2 2 2 5 6 6  

De Enk      15 17    15 11 12 12 20 25 23 

Totaal 0 0 0 0 8 19 33 4 5 3 22 20 20 28 41 47 31 
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Scherenwelle 16 20 23 43 28 25 10 28 25 20 21 23 22 28 38 40  

Bentinckswelle 4 3 2 6 7 6 26 15 6 5 5  1 12 4 5  

Oldeneel 6 5 8 6 6 5 4 5 6 5 5  12 10 18 15  

De Enk 20 14 15 15 15 12 10 5          

Totaal 46 42 48 70 56 48 50 53 37 30 31 23 35 50 60 60  

 

 
Aantalsontwikkeling zwarte stern binnen studiegebied 
 

Gegevens nestvlotjes 2012 

Locatie Aantal vlotjes Aantal vlotjes 

bezet 

Aantal jongen 

Scherenwelle 50 40 45 

Oldeneel 18 15 18 

Bentinckswelle 17 3 * 4 * 

* Wel waargenomen in Bentinckswelle: 2 broedgevallen langs de rand van de plas in vegetatie met 3 jongen 
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Locatie nestvlotjes zwarte stern Scherenwelle 
 

 
Locatie nestvlotjes zwarte stern Bentinckswelle 
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Belang uiterwaarden in effectgebied voor Natura 2000 vogelsoorten (Gerrit Gerritsen) 
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  Zomerbed    0       3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 

2 Ketelpolder   0       0 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1 

3 Kattendiep   0                                               

4 De Zandjes   0       1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Polder de Pijperstraat   0       0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 

6 Uiterwijkseweg Kampen   0       2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 2 1 1 

7 Onderdijkse Waard   0 1     1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 

8 Scherenwelle   3 3 3   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

9 Koppelerwaard   0 2     1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

  
Koppelerwaard, 
deelgebied Veecaterdijk 

  0       0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 

10 De Welle   0       2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

11 Zalkerbosch   0 2     0 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

12 Vreugderijkerwaard   3 3 3   3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 

13/14 
Aerselt Weerde en 
Bentinckswelle 

  0 2 2   0 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 

15 Uiterwaard Spoolde   0                                               

16 Gelderdijkse Waard   0 3     0 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 

17 Het Engelse Werk   0 1     2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 0 2 
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18 
Oldeneler 
buitenwaarden 

  0   2   1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 

19 Hoenwaard   3 3     2 3 3 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 

20 IJsselcentrale   0                                               

21 Waarden Windesheim   0 2     2 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

22 
Herxer uiterwaarden 
(niet kerker uiterw) 

  0 2     1 2 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 

* niet ingevuld omdat deze zo algemeen voorkomt 

** aanvulling op G. Gerritsen                          

Legenda:  

3 Heel belangrijk foerageergebied: bijna elk jaar grote aantallen aanwezig 

2 Belangrijk gebied: soort maakt in redelijke aantallen gebruik van de uiterwaard 

1 matig belangrijk: soort maakt in kleine aantallen gebruik van de uiterwaard 

0 wintergasten maken geen of slechts sporadisch gebruik van de uiterwaard 

 Geen informatie 
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BIJLAGE 3   Stikstofdepositie en ontwikkelkansen natuur in Zalkerbosch 

Inleiding  

Binnen het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel zijn inrichtingsmaatregelen voorzien die uitbreiding 

van een aantal natuurtypen mogelijk maken (zie afbeelding 1). Door het verder verlagen van het meest 

noordelijke deel zullen plas-dras situaties ontstaan. Het uitrasteren en aanpassen van het beheer van een 

zone grenzend aan het bestaande hardhoutooibos biedt mogelijkheden voor uitbreiding. In het noordoostelijk 

deel van de uiterwaard zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland. Deze locaties zijn 

gekozen omdat de bodemsamenstelling, het grondwaterregime en de mate van rivierdynamiek in lijn zijn met 

de standplaatseisen voor deze typen. Voor zowel het type hardhoutooibos als stroomdalgrasland is uit de 

literatuur een gevoeligheid voor stikstofdepositie bekend. Bij de ontwikkeling van deze typen moet hiermee 

rekening worden gehouden. In deze bijlage staan de resultaten van het literatuuronderzoek en de 

modelberekeningen die zijn uitgevoerd rond de stikstofdepositie. Hiernaast is door Arcadis een ecologisch 

bodemonderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelkansen van stroomdalgrasland en noodzakelijke maatregelen 

in relatie tot de bodemopbouw en -kwaliteit
66

. De resultaten van het bodemonderzoek zijn meegenomen in 

de conclusies.  

 

Centrale vraag 

Belemmeren de aanwezige stikstofbelasting en het huidige agrarisch gebruik in Zalkerbosch de 

mogelijkheden voor ontwikkeling van hardhoutooibos en stroomdalgrasland?  

 

Agrarisch gebruik van percelen voor ontwikkeling van stroomdalgrasland en hardhoutooibos 

De percelen waar de ontwikkeling van stroomdalgrasland en hardhoutooibos is voorzien (zie afbeelding 1), 

kennen in de huidige situatie een intensief agrarisch gebruik. Er vindt beweiding plaats en er is mogelijk ook 

sprake van bemesting door het uitrijden van drijfmest of het toepassen van kunstmest. Het agrarisch gebruik 

in de huidige vorm is niet verenigbaar met de doelstelling voor stroomdalgrasland en hardhoutooibos. Voor 

goede ontwikkelmogelijkheden is het een voorwaarde dat de bemesting stopt en het beheer wordt aangepast 

gericht op het ontwikkelen en behouden van natuur.  
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 B. Overkamp&M. Gerlach, 2012. Error! Reference source not found. 
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Afbeelding 1: maatregelen Zalkerbosch 
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Stikstofdepositie in Zalkerbosch 

 

Achtergronddepositie stikstof in Zalkerbosch 

Naast bemesting en beweiding wordt ook via de lucht stikstof toegevoerd. Deze stikstofdepositie is het 

gevolg van uitstoot van agrarische bedrijven, industrie en wegverkeer op lokaal, regionaal en boven 

regionaal niveau. De stikstofdepositie in Zalkerbosch is dus maar voor een deel afkomstig van de drie 

bedrijven in het Zalkerbosch zelf. Het overige deel komt van elders. De achtergronddepositie ligt in het 

Zalkerbosch tussen de 1800 en 1880 mol N/ha/jr.  

 

Stikstofgevoeligheid van Stroomdalgrasland en Hardhoutooibos 

Van Dobben en Van Hinsberg
67

 hebben onderzocht welke relatie er is tussen stikstofdepositie en de kans op 

verslechtering van Natura 2000-habitattypen. Voor alle habitattypen is een kritische depositiewaarde 

bepaald. Wanneer de depositie de kritische depositiewaarde overschrijdt is er een kans op significante 

verslechtering van dat habitattype. De kritische depositiewaarde (KDW) is geen absolute norm maar een 

indicatie en geeft daarmee houvast bij het beoordelen van de gevolgen van stikstof voor Natura 2000-

habitattypen. Voor het habitattype hardhoutooibos geldt een KDW van 2080 mol N/ha/jr voor 

stroomdalgrasland is de KDW 1250 mol N/ha/jr. De actuele achtergronddepositie in Zalkerbosch ligt tussen 

de 1800 en 1880 mol N/ha/jr (appendix 1 van deze bijlage). De achtergronddepositie ligt daarmee niet hoger 

dan de KDW van hardhoutooibos. Het is niet uitgesloten dat de actuele depositie dichtbij de agrarische 

bedrijven wel hoger is dan de KDW van hardhoutooibos. De achtergronddepositie voor het habitattype 

stroomdalgrasland is hoger dan de KDW. De gevolgen van een hoge depositie voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor stroomdalgrasland en hardhoutooibos bespreken we in de navolgende 

paragrafen. 

 

Tabel 1 Overzicht KDW en achtergond van gevoelige habitattypes in het gebied Zalkerbosch 

Habitattype Achtergrond 

(mol/ha/jr) 2011 

KDW (mol ha
-1
 jr

-1
) 

Hardhoutooibos 1800 – 1880 2080 

Stroomdalgrasland 1800 1250 

 

Bijdrage stikstofdepositie agrarische bedrijven 

De achtergronddepositie wordt jaarlijks modelmatig berekend per kilometerhok. Binnen het kilometerhok kan 

de werkelijke stikstofdepositie lokaal hoger of lager zijn. Zo is het waarschijnlijk dat in de nabijheid van de 

stallen van de agrarische bedrijven de werkelijke stikstofdepositie hoger zal zijn dan de 

achtergronddepositiewaarde, terwijl verder weg van de stallen de werkelijke stikstofdepositie lager is. Omdat 

de achtergronddepositie hoger is dan de KDW van stroomdalgrasland en in de nabijheid ligt van de KDW 

voor hardhoutooibos is nader berekend wat de lokale stikstofdepositiebijdrage is van de huidige agrarische 

bedrijven in Zalkerbosch (zie afbeelding 2). Op basis van deze berekeningen kan beoordeeld worden of er 

voldoende kansen zijn voor behoud en ontwikkeling van hardhoutooibos en stroomdalgrasland in 

Zalkerbosch.  

Met behulp van het programma OPS pro 4.3 is de stikstofdepositie bepaald van een scenario waarbij een 

deel van de gronden van bedrijf C wordt aangekocht, maar het bedrijf behouden blijft. De effecten van dit 

scenario zijn afgezet tegen de huidige situatie.  

 

                                                        
67

 Dobben, van H. & A. van Hinsberg, 2008. Overzicht van kritische depositiewaarden van stikstof, toegepast op 

habitattypen en Natura 2000-gebieden. Wageningen Alterra, Alterra-rapport 1654. 
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Scenario 1: een deel van de grond van bedrijf C wordt aangekocht en de aantallen koeien blijven gelijk. De 

koeien blijven daardoor langer op stal. Er moet mest worden afgevoerd omdat niet alles op de resterende 

grond kan worden uitgereden. De overige twee bedrijven (A en B) blijven ongewijzigd. 

 

De bijbehorende figuur met uitkomsten is weergegeven in appendix 2. 

 

 

Afbeelding 2 Gevoelige habitattypes en veehouderijen in Zalkerbosch 
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Huidige situatie 

De bijdrage van de veehouderijen aan de stikstofdepositie in het gebied is verdisconteerd in de 

achtergronddepositie
68

. Binnen het kilometerhok waarvoor de achtergronddepositie bepaald is, kan de 

werkelijke stikstofdepositie lokaal hoger of lager zijn.   

Modelberekeningen laten zien dat de stikstofdepositiebijdrage van de veehouderijen in de huidige situatie 

voor het grootste deel van het bestaande (ca 98 %) en te ontwikkelen ooibos (ca 92 %) enkele tientallen 

molen tot 500 mol/ha/jr bedraagt. Gelet op de beperkte stikstofdepositiebijdrage van de veehouderijen in 

relatie tot de berekende achtergronddepositie van 1800-1880 mol/ha/jr, kan er voor dit deel vanuit gegaan 

worden dat de achtergronddepositie een goede benadering geeft van de werkelijke stikstofdepositie. 

Omdat de achtergronddepositie lager is dan de KDW, zijn de kansen voor behoud en ontwikkeling van het 

overgrote deel van het areaal hardhoutooibos goed. Voor het resterende deel gelden 

stikstofdepositiebijdragen van 500 tot meer dan 2000 mol/ha/ja (max 2654 mol/ha/jr, 2 % areaal bestaand 

en 8 % areaal nieuw te ontwikkelen hardhoutooibos) ligt. Voor dit deel geeft de 

achtergronddepositiewaarde waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke stikstofdepositie. Met de 

daling van de achtergronddepositie in de toekomst en het feit dat het bestaande hardhoutooibos ook bij 

hoge stikstofdeposities in het verleden stand heeft gehouden, is de verwachting dat de kansen voor 

behoud van het hardhoutooibos goed zijn. Een klein deel van het nieuw te ontwikkelen hardhoutooibos 

nabij bedrijf C ondervindt een zeer hoge stikstofdepositiebijdrage: 2 % areaal 500-1000, 1 % areaal 1000-

2000 en 0,4 % areaal 2000-2654 mol/ha/jr (in totaal 0,2 ha van de beoogde 6 ha nieuw te ontwikkelen 

hardhoutooibos). De kansen voor ontwikkeling van nieuw hardhoutooibos op deze plek zijn minder goed.  

 

Voor het nieuw te ontwikkelen stroomdalgrasland is de stikstofdepositiebijdrage afkomstig van de 

naastgelegen agrarische bedrijven als volgt (zie appendix 2): 

• 50-100 mol N/ha/jr op grofweg 50% van het areaal te ontwikkelen stroomdalgrasland 

• tussen 100 en 200 mol N/ha/jr op grofweg 25% van het areaal 

• tussen 200 en 500 mol N/ha/jr op grofweg 25% van het areaal 

De achtergronddepositie is in het geval van de stroomdalgraslanden 550 mol/ha/jaar hoger dan de KDW.  

 

Scenario 1 

In het geval van scenario 1 wordt een deel van het land van bedrijf C opgekocht voor de ontwikkeling van 

natuur. Dit heeft tot gevolg dat de dieren vaker opgestald moeten worden en dat de beweidingduur 

vermindert. Grofweg zal de emissie vanuit de stal dus iets toenemen en zal de emissie gedurende het 

beweidingseizoen afnemen. De totale emissie zal dus gelijk blijven of iets lager komen te liggen, omdat 

een groter aandeel van de emissie nu vanuit de stal zal komen en daar mogelijk maatregelen worden 

getroffen om de emissie te reduceren. Er valt te verwachten dat de depositiebijdrage vanuit de 

veehouderijen op de habitattypen over het hele gebied niet erg veel zal afwijken van de huidige situatie. 

Op de locaties dicht bij het weiland waar minder tot niet beweid zal worden zal de depositiebijdrage 

waarschijnlijk afnemen. De gebieden dicht bij de stal van bedrijf C zullen in dit scenario naar verwachting 

te maken krijgen met een toename van de depositie. Hoe groot de af- of toename is kan zonder nader 

onderzoek niet bepaald worden. 

 

Indien de activiteiten van bedrijf C beëindigd worden, levert dit wel een bijdrage aan de verlaging van de 

stikstofdepositie en wordt de kritische waarde voor het stroomdalrasland dichter benadert. 

                                                        
68

 In de berekening van de achtergronddepositie zijn de veehouderijen in de omgeving in veel minder detail 

meegenomen dan in de huidige berekeningen van de bijdrage van de veehouderijen en wordt er gerekend op 1 x 1 km 

vlakken. De depositie wordt als het ware uitgesmeerd over 1 x 1 km. Hierdoor is lokaal de huidig berekende bijdrage 

van de veehouderijen hoger dan de achtergrondconcentratie laat zien. 
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Trends  

 

Behoud en ontwikkeling stroomdalgrasland  

Stroomdalgraslanden zijn primair afhankelijk van abiotische factoren als de rivierdynamiek (overstroming, 

opzanding), de bodemopbouw en de voedselrijkdom. Een zandige en kalkrijke bodem is een essentiële 

standplaatsfactor voor stroomdalgrasland en daarnaast een lage voedselrijkdom (waarbij fosfor vaak de 

beperkende factor is). Voor de stroomdalgraslanden is aanrijking met basenrijk grondwater of substraat 

van essentieel belang voor de instandhouding of ontwikkeling. Deze aanrijking kan plaatsvinden middels 

opzanding, overstroming en/of hoge grondwaterstanden. Stroomdalgrasland is afhankelijk van een goed 

beheer en afwezigheid van bemesting. Voor de stroomdalgraslanden is aanrijking met basenrijk 

grondwater of substraat van essentieel belang voor de instandhouding of ontwikkeling. Deze aanrijking 

kan plaatsvinden middels opzanding, overstroming en/of hoge grondwaterstanden (bron: Ecologisch 

bodemonderzoek
69

). 

 

In de afgelopen eeuw is het stroomdalgrasland sterk achteruitgegaan in oppervlakte en kwaliteit. 

Belangrijkste oorzaken zijn habitatvernietiging (dijkverzwaring, zandwinning), bemesting, omploegen (voor 

maïsakkers), recreatie en achterstallig beheer. Andere factoren zijn de afname van dynamiek 

(winteroverstroming en zandafzetting) en mogelijk ook atmosferische depositie van nutriënten. De 

oppervlakte stroomdalgrasland is afgenomen van circa 200 ha in de periode 1930-1950 naar hoogstens 30 

hectare nu. Een aantal soorten kwam voorheen wel voor, maar is nu als soort van het typische 

stroomdalgrasland verdwenen. Tegenover de afname van het typische stroomdalgraslandareaal staat een 

toename van pionierbegroeiingen in de laatste jaren, als gevolg van natuurontwikkeling langs de rivieren. Die 

toename gaat nog door, maar weegt vooralsnog niet op tegen de achteruitgang van het typische 

stroomdalgrasland. Ook is het nog de vraag of zich vanuit deze pionierstadia ‘volwassen’ soortenrijke 

stroomdalgraslanden ontwikkelen. Ondanks de sterke bedreigingen zijn er lokaal gunstige ontwikkelingen. Er 

is tegenwoordig op enkele plaatsen ruimte voor natuurlijke rivierprocessen, waardoor zich in verschillende 

natuurontwikkelingsgebieden pionierstadia van stroomdalgraslanden hebben kunnen vestigen. Om van 

hieruit naar het ‘volwassen’ stroomdalgrasland te komen, is een lange tijd nodig, waarbij een hooibeheer 

en/of niet te extensieve begrazing noodzakelijk is (bron: Profieldocument Stroomdalgrasland
70

). 

 

Net bovenstrooms van het Zalkerbosch ligt in de Vreugderijkerwaard een belangrijke verspreidingsplek van 

stroomdalgrasland. Het gaat zowel om het typische stroomdalgrasland op de oude oeverwal als een 

pioniersvorm op de dynamisch jonge oeverwal die door het aanzanden van oude kribvakken in de periode tot 

1933 is ontstaan. De oeverwal is al sinds 1962 in beheer van Natuurmonumenten waardoor de intensivering 

van de landouw na 1950 geen vat heeft gekregen op de stroomdalflora in de Vreugderijkerwaard. De 

nevengeul en komgronden kwamen in 2000 in eigendom van Natuurmonumenten en zijn in de periode 2002-

2004 heringericht. Het beheer van de oeverwal is steeds gericht geweest op het behoud en ontwikkeling van 

stroomdalgrasland. Tot 1965 werd de oeverwal extensief beheer en alleen bemest met wat stalmest. Daarna 

intensiveerde het beheer onder een andere pachter. Er werd meer en vaker beweid en gemaaid en ook vond 

er bemesting plaats met stal- en drijfmest. Dit ging ten koste van de botanische kwaliteit, waardoor in 1982 

een beheerregime werd ingesteld dat alleen gericht was op beweiding (relatief hoge dichtheden) en mesten 

achterwege bleef. Een onderzoek uitgevoerd in 1985 wees uit dat met dit beheerregime de botanische 

kwaliteit ten opzichte van 1980 behouden is gebleven en dat enkele soorten zich hebben uitgebreid. Nu vindt 

                                                        
69

 Overkamp&Gerlach, 2012. Ecologische bodemonderzoek Zalkerbosch. ARCADIS iov Rijkswaterstaat 
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70

 Profieldocument Stroomdalgrasland. September 2008. 
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op de oeverwal alleen beweiding in lage dichtheden plaats. De meeste soorten houden nu ook stand, 

verschillende soorten breiden zich uit en een kleiner deel is sinds 1991 achteruitgegaan. Veel van de 

typische soorten zijn voor uitbreiding gebaat bij grind- of zandbodems en de daarmee verbandhoudende 

morfodynamiek (door rivier of menselijk handelen). Deze dynamiek is momenteel nauwelijks meer aanwezig. 

De flora van de oude oeverwal handhaven zich goed. De uitbreidingskansen voor pionierssoorten zijn op de 

oude oeverwal beperkt vanwege het ontbreken van nieuwe open vestigingsplekken. De botanische kwaliteit 

van de jonge oeverwal neemt toe, mede door de aanwezige invloed van de rivier (bron: Rijn in Beeld
71

). 

 

Trends behoud en ontwikkeling hardhoutooibos 

Toen het rivierengebied in de vroege Middeleeuwen dichter bevolkt raakte, werden juist de groeiplaatsen 

van het droge hardhoutooibos (stroomruggen, oeverwallen, rivierduinen) gebruikt voor bewoning en als 

landbouwgrond. Restanten oud hardhoutooibos zijn bewaard gebleven omdat ze onderdeel uitmaakten 

van groot grondbezit of in gebruik waren als hakhout, maar ook daarvan zijn in de 19e eeuw tot en met de 

eerste helft van de 20e eeuw nog aanzienlijke stukken verdwenen. Het type is momenteel uiterst 

zeldzaam en vrijwel nergens nog van grote omvang.  

Over de periode 1994-2004 lijken de perspectieven voor uitbreiding van het droge hardhoutooibos iets 

verbeterd door de omzet van landbouwgronden in natuur. Daarbij is plaatselijk (in de vorm van 

‘hardhoutstruweel’ een eerste aanzet tot het habitattype ontstaan. Ook de omvorming van aanplant naar 

meer natuurlijk bos in hooggelegen delen van de uiterwaard (Fortmond) draagt bij aan een lichte verbetering 

van het toekomstperspectief. 

 

Een mogelijke belemmering voor de uitbreiding van het habitattype is dat vanwege de invloed op de 

rivierafvoer er maar weinig plaatsen zijn waar nieuwvorming van hoge oeverwallen en rivierduinen wordt 

toegelaten en ook aan bosvorming duidelijke grenzen worden gesteld. Dit is te meer een probleem 

aangezien de ontwikkeling van een goed ontwikkeld bos van dit type een zeer traag proces is (bron: 

profieldocument Droge hardhoutooibossen
72

).  

 

Trends in stikstofdepositie  

Na de Tweede Wereldoorlog is als gevolg van de mechanisatie, schaalvergroting in de landbouw en opmars 

van kunstmest de stikstofemissie toegenomen. Ook de industrialisatie en toename van het wegverkeer heeft 

voor een toename van emissie van stikstofgassen geleid. In de periode daarna zijn vanuit overheidswege 

regels gesteld voor het beperken van stikstofemissie. Zo verbeterden technieken voor industriële productie, 

werden verbrandingsmotoren schoner en werd de emmissie uit de landbouw bijvoorbeeld teruggedrongen 

door het toepassen van andere methoden voor het uitrijden van mest. Sinds 1974 wordt via de 

emissieregistratie de emissie van verontreinigende stoffen bijgehouden. Door het treffen van maatregelen is 

de emissie en daarmee de depositie teruggedrongen. Zo laat een overzicht op emissieregistratie.nl zien dat 

de stikstofemissie voor heel Nederland sinds 1990 substantieel is afgenomen.  

 

De verwachting is dat de stikstofemissie, en daarmee de achtergronddepositie, ook de komende jaren nog 

zal blijven afnemen. Voor Zalkerbosch is de verwachting dat de achtergronddepositie zal dalen van 1800-

1880 mol/ha/jaar nu, naar 1520-1570 mol/ha/jaar in 2015 en 1400-1450 mol/ha/jaar in 2030 (zie appendix 2).   

 

 

 

                                                        
71

 Peters, B en G. Kurstjens. Rijn in Beeld. Natuurontwikkeling langs de grote rivieren. Deel 3 De IJssel. 

Vreugderijkerwaard 
72

 Profieldocument Droge hardhoutooibossen. September 2008 
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Stikstofemissie in Nederland
73

  

Zichtjaar Ammoniak [kg] % t.o.v. 1990 Stikstofoxyden [kg] % t.o.v. 1990 

1990 355100000 0% 696100000 0% 

1995 207800000 -41% 602900000 -13% 

2000 161500000 -55% 542100000 -22% 

2005 140500000 -60% 497300000 -29% 

2009 125100000 -65% 411000000 -41% 

2010 121800000 -66% 404800000 -42% 

 

Conclusie 

Om op een aantal percelen stroomdalgrasland en hardhoutooibos te kunnen ontwikkelen moet het huidige 

agrarisch gebruik geheel ten dienste worden gesteld van het natuurdoel. Bemesting zal moeten worden 

gestaakt en beweiding kan alleen onder strikte voorwaarden worden voortgezet. Hiermee wordt de 

hoeveelheid stikstof die direct op de percelen terecht komt verminderd.  

De totale emissie van stikstof zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met de huidige situatie indien de 

agrarische bedrijven in de directe omgeving in omvang gelijk blijven. De gebieden dicht bij de stallen 

zullen in dat geval naar verwachting te maken krijgen met een toename van de depositie via de lucht. Voor 

hardhoutooibos vormt de stikstofdepositie voor het grootste deel geen belemmering en ligt onder de 

kritische depositiewaarde. Uitzondering vormt een klein deel rond bedrijf C. Voor stroomdalgrasland geldt 

dat de huidige stikstofdepositie hoger is dan de voor het habitattype bepaalde kritische depositiewaarde. 

Het stoppen van de agrarische bedrijvigheid in de omgeving zorgt dat de stikstofdepositie dichter de 

kritische depositiewaarde voor het stroomdalgrasland nadert en vergroot daarmee de ontwikkelkansen 

van het stroomdalgrasland.  

 

De resultaten van het ecologisch bodemonderzoek laten zien dat vanuit de morfologie, hoogteligging en 

bodemopbouw de aangewezen gebieden geschikt zijn voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland. 

Belangrijke beperkende factoren zijn de te hoge concentraties aan plantbeschikbaar fosfor en het lage 

kalkgehalte in met name de bovenste 30 cm. Voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland zijn daarom 

aanvullende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk. Na afweging van verschillende maatregelen is gekozen 

voor het reliëfvolgend afgraven van de 30 cm dikke toplaag en een beheer van maaien en afvoeren. Dit 

levert bijna 5 ha potentieel geschikt tot zeer geschikt areaal voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland 

op, omdat de kalkrijke C-horizont aan de oppervlakte komt. De hoeveelheid plantbeschikbaar fosfor is 

weliswaar veelal nog te hoog voor ontwikkeling van stroomdalgrasland, maar is wel geschikt voor 

ontwikkeling van glanshaverhooiland. Met een ontwikkelingsbeheer van maaien en afvoeren kan de 

hoeveelheid plantbeschikbaar fosfor verder gereduceerd worden. Op korte termijn zorgt dit over grote 

oppervlakten voor een ontwikkeling richting glanshaverhooiland en op middellange termijn lokaal ook 

soortenrijk stroomdalgrasland. Om de ontwikkeling en vestiging van stroomdalsoorten extra te stimuleren 

worden zoden uit de Vreugderijkerwaard geïmplanteerd op de ingerichte delen van de Zalkerwaard. Deze 

zoden komen vrij bij het cyclisch verjongen van het rivierduin in de Vreugderijkerwaard en creeren van 

zandige pioniermilieus.  

 

                                                        
73

 www.emissieregistratie.nl 
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Appendix 1  Achtergronddepositie huidige situatie en autonome ontwikkeling 
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Appendix 2  stikstof Depositie van drie bedrijven in Zalkerbosch 

   Huidige situatie/scenario 1 
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Appendix 3  Uitgangspunten modelberekeningen  

 

Uitgangspunten stikstofdepositieberekening 

De berekening van de stikstofdepositie, als gevolg van agrarische activiteiten, is gedaan met het 

rekenprogramma OPS pro 4.3, op een grid van 10*10 meter. Er is gerekend met meerjarige meteorologie 

waarbij het 2012 als zichtjaar is aangehouden. Het berekeningslogboek is bijgevoegd in appendix 1 van 

deze bijlage. 

 

De huidige situatie is doorgerekend op hun effect op de stikstofdepositie. Scenario 1 is alleen kwalitatief 

besproken. Op basis van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) worden namelijk alleen de emissies 

vanuit de stal meegenomen en worden de emissies, veroorzaakt gedurende het beweiden, normaliter 

buiten beschouwing gelaten. Ten aanzien van de emissies tijdens beweiding en de effecten hiervan op de 

stikstofdepositie is te weinig informatie beschikbaar om hier kwantitatieve uitspraken over te doen.  

 

NH3 emissies vanuit de stal 

Voor de depositieberekening van de huidige situatie is uitgegaan van de emissiefactoren uit de Rav. Op 

basis van het aantal dieren per bedrijf (feitelijk aanwezig op 9 februari 2009) is de totale NH3 emissie per 

scenario bepaald. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal dieren per bedrijf. 

 

Tabel 3 Overzicht aantal dieren per bedrijf 

Bedrijf C (meest oostelijk) 

Rav code Diersoort Aantal  emissiefactor [kg/NH3/jr/dier] Emissie [kg/NH3/jr] 

A 1.100.1 Melkkoeien (met beweiding) 54 9.5 513.0 

A3 Jongvee 50 3.9 195.0 

A7 Fokstieren > 2 jaar 1 9.5 9.5 

A2 Zoogkoeien 17 5.3 90.1 

A6 Vleesstieren en ov. > 8mnd 10 7.2 72.0 

B1 Schapen 41 0.7 28.7 

     

Totaal    908.3 

Bedrijf B
* 

Rav code Diersoort Aantal  emissiefactor [kg/NH3/jr/dier] Emissie [kg/NH3/jr] 

nvt nvt nvt Nvt 454.15 

     

Bedrijf A (meest westelijk) 

Rav code Diersoort Aantal  emissiefactor [kg/NH3/jr/dier] Emissie [kg/NH3/jr] 

A 1.100.1 Melkkoeien (met beweiding) 20 9.5 190.0 

A3 Jongvee 15 3.9 58.5 

C1 Geiten 600 1.9 1140.0 

C2 Opfokgeiten 238 0.8 190.4 

     

Totaal    1578.9 

* Voor het aantal dieren van Bedrijf B is uitgegaan van de helft van het aantal van bedrijf C 

 

Voor bedrijf C en B is uitgegaan van een emissiehoogte van 3.0 meter. Voor bedrijf A is dit 1.5 meter. 
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Emissies bij beweiding 

In de berekeningen zijn alleen de ammoniakemissies meegenomen die plaatsvinden vanuit de stal. Er is 

echter ook een deel van de totale emissie die plaatsvindt gedurende het beweiden. Deze emissie vindt 

plaats vanuit de weide, waar de dieren lopen. Modelmatig is de emissie en depositie van het 

beweidingsdeel zeer complex en wordt dus alleen gerekend met het deel van de emissie vanuit de stal. 

Dit levert wel een kleine onderschatting van de totale (werkelijke) emissie en dus depositie op. Om 

weidemelk te mogen leveren zijn de veehouders verplicht gedurende minimaal 4 maanden dagelijks 

minimaal 6 uur te weiden. Op jaarbasis is dat 8% van de tijd. Vanwege de complexiteit van de emissie 

gedurende het beweiden kan er echter niet gesteld worden dat er dus sprake is van een onderschatting 

van de depositie van 8%. De maximale onderschatting zal inderdaad rond de 8% liggen, maar de 

onderschatting op de locatie van de gevoelige habitattypen is met name afhankelijk van de locatie van de 

weide ten opzichte van de gevoelige habitats en zal afhankelijk van die afstand lager dan 8% zijn. 
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BIJLAGE 4 Nadere analyse watersysteem Hoenwaard 

Deze bijlage heeft tot doel de effecten van de zomerbedverlaging op de Hoenwaard te beschrijven. 

Hiertoe wordt eerst het huidige systeem in de uiterwaard beschreven, daarna de effecten van de 

zomerbedverlaging en tot slot hoe deze effecten invloed hebben op het systeem in de uiterwaard.  

 

 

1 Beschrijving watersysteem uiterwaard Hoenwaard 
Het watersysteem van de Hoenwaard bestaat uit drie onderdelen: 

– Drie zomerpolders: polder Hoenwaard, polder Opbroek en polder de Belt 

– Onbekade (wei-)landen; 

– Veluwsche Wetering en Apeldoornsch Kanaal. 

 

Het systeem zorgt er voor dat agrariërs in het gebied vee kunnen weiden. In de zomerpolders wordt door 

bemaling een streefpeil gehandhaafd. In de winter overstromen de zomerpolders. De graslanden van de 

onbekade gebieden en de zomerpolders vormen een geschikte habitat voor vogels (waaronder 

steltlopers), die het gebied gebruiken om te foerageren.  

 

Hieronder wordt de waterhuishouding en het grondwaterregime van het gebied beschreven voor drie 

situaties. Het gaat om de reguliere waterhuishouding in perioden waarin de polders droog staan, de 

situatie bij inundatie door hoogwater en de afvoer van inundatiewater na hoogwater.  

 

1.1 Reguliere waterhuishouding in perioden waarin de zomerpolders droog 
staan 
Zomerpolders 

De zomerpolders Hoenwaard, Opbroek en de Belt hebben een gereguleerd peil. Dit streefpeil wordt met 

één gemaal (gemaal Hoenwaard) gehandhaafd (zie afbeelding 0-1). De polder Hoenwaard ligt ten westen 

van de Veluwsche Wetering. Polder Opbroek en de Belt liggen ten oosten van de Veluwsche Wetering 

(zie afbeelding  0-2). Het oppervlaktewater van Polder Opbroek en dat van polder de Belt is met polder 

Hoenwaard verbonden door middel van sifons.  

 

  

Afbeelding 0-1: Gemaal Hoenwaard verhoogd in de uiterwaard (hoogwater vrij) en naamgeving 

watergangen  tbv peilbeheer polder Hoenwaard 
 

Veluwsche

wetering

Hoenwaartse

wetering

‘aanvoer’

Wapenvelder

broek

Polder 

Opbroek

sifon

‘aanvoer’

Hoenwaard

noord
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Gemaal Hoenwaard loost op de Veluwsche Wetering, die in open verbinding staat met de IJssel. In de 

middelste figuur in afbeelding  0-2 is de naamgeving en de afvoerrichting van de waterwegen in polder 

Hoenwaard weergegeven.  

 

Polder Hoenwaard is opgedeeld in verschillende peilvakken: 

– Polder Hoenwaard: zomerpeil NAP+0,4 m, winterpeil NAP+0,2 m; 

– Zuidelijk deel van polder Hoenwaard: zomerpeil NAP+0,6 m, winterpeil NAP+0,4 m; 

– Polder Opbroek: zomerpeil NAP+0,4 m, winterpeil NAP+0,2 m; 

– Polder de Belt: zomer- en winterpeil NAP+0,6 m. 

(PM cijfers nog te bevestigen door WS Veluwe) 

 

Onbekade gebieden 

Binnen de uiterwaarden van de Hoenwaard zijn er ook gebieden met oppervlaktewater dat permanent in 

open verbinding staat  met de Veluwsche Wetering (en dus met de IJssel). Deze gebieden kunnen worden 

omschreven als onbekade (wei-)landen. In de laatste figuur in afbeelding  0-2 zijn deze weergegeven in 

turquoise.  
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  Polder met peilbeheer 
  Afvoer richting peilbeheer  
  Directe verbinding met IJssel 

 Uitstroom duiker/sluis (vrij verval) 

  
 

1.2 Inundatie van zomerpolders bij hoogwater 
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Afbeelding 0-2: Luchtfoto van de uiterwaarden Hoenwaard. Polders binnen de uiterwaard Hoenwaard 

(rechts) 



 

 

Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bijlage 4 

LW-AF20122223 - 4 - 

 

De uiterwaarden van de Hoenwaard lopen bij hoogwater op de IJssel onder water. Het water loopt de 

polders Hoenwaard en Opbroek in over het laagste punt van de kade bij een peil van NAP+2,50 m. Het 

inundatiepeil van polder de Belt is ook NAP2,5 m, of iets hoger.  

 

Onderstaande afbeelding toont de waterstand op de IJssel bij Hattem (km 978).  Deze waterstanden zijn 

berekend op de gemeten waterstand bij Katerveer (km 981), gecombineerd met de met Waqua berekende 

verhangen bij verschillende afvoeren.  

 

De waterstand in de Veluwsche Wetering wordt behalve door het IJsselpeil ook bepaald door de afvoer 

van gemaal Veluwe (bij Wapenveld) en de afvoer van gemaal Hoenwaard. In de afbeelding zijn de 

waterstanden in de Veluwsche Wetering bij gemaal Hoenwaard (beschikbaar vanaf 2007) toegevoegd. 

Daaruit blijkt dat in perioden met hoge waterstanden op de IJssel de waterstanden in de Veluwsche 

Wetering circa 10-15 cm worden verhoogd als gevolg van de afvoer van de gemalen. 

 

Verder valt uit de grafiek af te lezen dat Hoenwaard in de jaren 2005, 2008 en 2009 niet geïnundeerd was. 

Op basis van de grondwaterstandsmetingen (zie verderop in deze memo) stellen wij vast dat in 2010 de 

dijk wel is overgelopen, maar dit zo kort duurde dat slechts een deel van de polder tot NAP+1,5 m is 

ondergelopen. In 2006 is mogelijk iets vergelijkbaars gebeurd. De kans op inundatie is in de huidige 

situatie dus circa 70% per jaar. 

 

Afbeelding 0-3: waterstanden IJssel en Veluwsche Wetering 2000-2012 
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Hoogwaters worden ook gedefinieerd aan de hand van de duurlijnen met overschrijdingsduren. Het niveau 

van de waterstand op de IJssel is daarbij gekoppeld aan een frequentie. Rekening houdend met de 

verhoging in de Veluwsche Wetering volgt voor de Hoenwaard een gemiddelde overschrijdingsduur van 

13 dagen per jaar op basis van de meetreeks 2000-2012, en een overschrijdingsduur van 8 dagen per jaar 

op basis van de Waqua modelberekeningen. 

 

 

 

Afbeelding 0-4: Duurlijn waterstand bij Hattem (IJssel km 978) op basis van meetreeks 2000-2012 

en Waqua model 

 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft aangegeven dat de Hoenwaard vrijwel elk jaar overstroomt, en dan 

vervolgens gemiddeld ongeveer 25 dagen per jaar onder water staat. Na een hoogwater kan het 

lozen/wegpompen beginnen. Afbeelding 0-5 geeft een beeld van de geïnundeerde uiterwaarden. 
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Inundatiediepte varieert afhankelijk van niveau maaiveld Bij hoogwater lopen de zomerpolders vol kade op 
NAP+2,5m 

Delen van de uiterwaard blijven droog, afhankelijk van 
hoe hoog het water in de IJssel komt 

Na het hoogwater blijft het water lokaal (greppels) langer 
staan, dit vormt plas-dras situaties 

Afbeelding 0-5: Indruk van de inundatie binnen de uiterwaard Hoenwaard in 4 afbeeldingen 
 

 

1.3 Afvoer van water na hoogwater 
Wanneer het IJsselwater weer is gezakt na de hoogwatergolf, wordt het wordt eerst onder vrij verval 

geloosd door middel van duikers in de zomerkade. In onderstaande afbeelding zijn twee duikers 

weergegeven. Op afbeelding  0-2 zijn deze kunstwerken met een ster weergegeven. Als het IJsselwater 

niet verder meer zakt dan worden de kleppen/schuiven gesloten en wordt de rest weggepompt door 

gemaal Hoenwaard. Het streefpeil van de zomerpolders ligt volgens het peilbesluit op ZP NAP+0,4m en 

WP NAP+0,2 m. Handhaven van het peil in de polders gebeurt door bij afwijking zo snel mogelijk weer 

terug te keren naar het streefpeil. 

 

  
Uitlaatsluisje onder Hertog Willempad van polder Hoenwaard Uitlaatduiker polder Opbroek 

Afbeelding 0-6: Twee uitlaten (sluis en duiker) voor afwatering zomerpolders na hoogwater. 

1.4 Bodem in de Hoenwaard 
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Afbeelding 0-7: Bodemkaart 

 

In de Hoenwaard komen de volgende bodemtypes voor (beschrijving vanaf de IJssel naar het westen): 

− De bodem op de hoge oeverwal langs de IJssel is opgebouwd fijn zand (uit Zb20A: Kalkhoudende 

vorstvaaggronden); 

− De komgronden van de Hoenwaard bestaat uit zware zavel en lichte klei (Rn95A (Kalkhoudende 

poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei; profielverloop 5) en uit zware klei op veen (Rn44C 

Kalkloze poldervaaggronden; zware klei; profielverloop 4). De totale dikte van slecht doorlatende 

deklagen is tenminste 2 m, maar veelal meer dan 3 m; 

− Aan de westzijde van de Veluwsche Wetering is er een overgang naar grof zand en grof zand met 

daarop fijne dekzanden (Hd30 en cHd30). Dit zijn afspoelingswaaiers van de Veluwe. Aan de 

westelijke rand daarvan liggen er dunne kleidekken van enkele decimeters op dat zand, namelijk 

bodemtypes A0 (Overslaggronden) en Hn30 (zavel of kleidek 15-40 cm); 

− Ingesloten tussen de dekzanden ligt een kleine kom met klei op veen (Rv01C Kalkloze 

drechtvaaggronden; profielverloop 1).  
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1.5 Grondwaterregime in Hoenwaard 
In Hoenwaard staan een aantal peilbuizen die informatie opleveren over het huidige grondwaterregime.  

 

 

Afbeelding 0-8: Locaties peilbuizen 

 

De peilbuizen staan in de volgende typen gebieden: 

− B27E0577 staat op de oeverwal tussen de IJssel en de Hoenwaard, Het maaiveld ligt hier hoog 

(NAP+3,5 m); 

− B27E0576 en B27E0575 staan in de kom van polder Hoenwaard, in het gebied met een dikke slecht 

doorlatende kleilaag. Maaiveldhoogten zijn NAP+1,5 en NAP+1,25 m. De peilbuizen staan in een 

gebied met een vast polderpeil. In het noordelijk deel van Hoenwaard wordt een zomerpeil van 

NAP+0,4 en een winterpeil van NAP+0,2 m gehandhaafd. De peilbuizen staan in een deel van 

Hoenwaard met hogere polderpeilen (zomerpeil NAP+0,6 en winterpeil NAP+0,4 m); 

− B27E260 staat op een hoge standplaats (dekzandrug, NAP+3,3 m), juist ten zuiden van polder de 

Belt. De Belt is een laaggelegen de kom met klei op veen. In de Belt wordt een polderpeil 

gehandhaafd van NAP+0,6 m. De Belt loopt onder bij waterstanden in de Veluwsche Wetering van 

NAP+2,5 m. We hebben ook mondelinge informatie dat de Belt tegenwoordig ivm natuurbeheer ook al 

bij lagere peilen onderloopt.  

 

De gemeten tijdreeksen van de grondwaterstand staan in onderstaande afbeeldingen.  
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Afbeelding 0-9: Gemeten grondwaterstanden B27E0577 (Oeverwal tussen de IJssel en Hoenwaard) 

 

 

Afbeelding 0-10: Gemeten grondwaterstanden B27E0576 (Hoenwaard) 
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Afbeelding 0-11: Gemeten grondwaterstanden B27E0575 (Hoenwaard) 

 

 

Afbeelding 0-12: Gemeten grondwaterstanden B27E0260 (de Belt) 
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2 plas-dras omstandigheden voor weidevogels in de hoenwaard 
 
Onderstaand tekstkader geeft criteria voor gunstige plas-dras omstandigheden voor weidevogels 

 

Communicatieproject Rijk Weidevogellandschap (Informatiebladen, Opgesteld door 

Landschapsbeheer Nederland, DE LANDSCHAPPEN, Natuurplatteland Nederland/ Groenkracht, CLM 

Onderzoek & Advies en Communicatiebureau de Lynx, in opdracht van het ministerie van LNV) 

 

Informatieblad Weidevogels en peilbeheer, 2009  

Een weidevogelgebied, dat een thuis biedt aan zowel algemene (kievit en grutto) als zeer kritische 

weidevogels (o.a. kemphaan), heeft een voorjaargrondwaterstand (eind maart/begin april) van 0-20 cm 

beneden het maaiveld (–mv), met hier en daar plas-dras. Goede gruttogebieden hebben in diezelfde 

periode een voorjaarsgrondwaterstand van 20-40 cm –mv. In de loop van het voorjaar mag het 

grondwater niet verder wegzakken dan zo’n 50-60 cm –mv. 

 

Doelsoorten  Grondwaterstand april  Grondwaterstand mei/juni  

grutto, kievit, tureluur, scholekster  20-40  25-45  

zeer kritische soorten  0-20 + plas-dras  maximaal 50-60 

 

Informatieblad Plas dras ,2009 

Subsidieregeling voor kunstmatig plas-dras:  

Land dat tussen 15 februari en 15 april of 15 mei deels onder water staat. De minimale grootte van het 

plas-dras perceel bedraagt 0,1 ha en de maximale grootte 1 ha. Op minimaal 60% van het perceel staat 

het waterpeil 5 tot 20 centimeter boven het maaiveld. 

 

Criterium gehanteerd in de Passende Beoordeling Zomerbedverlaging 

Kenmerken kwaliteitsklasse plas-dras situaties ontstaan als gevolg van inundatie in het winterhalfjaar 

(alles wat niet plas-dras is wordt ongeschikt geacht) 

Kwaliteitsklasse Inundatieklasse (dgn/jr) Voorjaarsgrondwaterstand (m –mv) Relatief belang vogels  

Matig geschikt 5-20  Lager dan 0,5 Klein 

Redelijk geschikt 20-50 Tussen 0,4 – 0,5 Redelijk groot 

Zeer geschikt 50-150 Hoger dan 0,4 Zeer groot 
 

 

Karakterisering van verschillende deelgebied in Hoenwaard, in termen van aanwezigheid van 

gunstige plas-dras omstandigheden 

Uit wat bekend is over het waterbeheer en uit de gemeten grondwaterstanden kunnen de volgende 

conclusies worden getrokken over de aanwezigheid van plas-dras omstandigheden: 

− In polder Hoenwaard (B27E0575 en B27E0576), polder Opbroek en polder de Belt (B27E260) 

worden polderpeilen gehandhaafd. Omdat de ondergrond bestaat uit een relatief dikke kleilaag 

worden grondwaterstanden vooral bepaald door het polderpeil en door neerslag en verdamping. De 

stijghoogte in het watervoerende pakket heeft een relatief kleine invloed op de grondwaterstand. In 

perioden zonder inundatie, maar met een hoog neerslagoverschot (winter 2009, winter 2010, zomer 

2011) staat de grondwaterspiegel regelmatig aan of vlak onder maaiveld. Dan is er sprake van 

gunstige plas-dras omstandigheden. Als in het voorjaar er een verdampingsoverschot ontstaat, daalt 

de grondwaterspiegel vrij snel naar 0,5 tot 0,7 m onder maaiveld in april en mei. In jaren met inundatie 

(2011 en 2012) is dit niet anders. Er is onmiddellijk na inundatie nog wel sprake van een verhoogde 

grondwaterstand en plas-dras omstandigheden. Mede doordat inundaties al in januari optraden daalt 
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de grondwaterspiegel in maart al naar 70 cm onder maaiveld. Als inundaties nog in maart of april 

voorkomen leveren ze waarschijnlijk nog een bijdrage aan plas-dras situaties. Dat was het geval in de 

jaren 2000, 2001, 2002 en 2007. In alle andere gevallen wordt het voorkomen van plas-dras 

omstandigheden hier dus vooral bepaald door het polderpeil en het neerslagoverschot in het voorjaar.  

− In de gebieden waar geen polderpeilen worden gehandhaafd, maar die in open verbinding staan met 

de Veluwsche Wetering (de met turqoise aangeduide gebieden in de middelste figuur van afbeelding 

2) is de situatie anders. Om te beginnen is er veelal geen slecht doorlatende en worden 

grondwaterstanden beïnvloed door de omgeving. Grondwaterstanden bewegen dus mee met 

bewegende oppervlaktewaterpeilen. Peilbuis B27E0260 staat op een dekzandrug aan de rand van 

deze gebieden. Maaiveldhoogten liggen in de kom nabij B27E260 tussen NAP+1,2 en NAP+2 m. De 

inundatiefrequentie van de laagste delen is er circa 70 dagen per jaar, en van de hoogste delen circa 

20 dagen per jaar. 

 

 

3 Effecten van zomerbedverlaging op de hoenwaard 
 
Door Zomerbedverlaging treedt verlaging op van de waterstanden in de IJssel. Bij Hattem worden 

waterstanden met een kans van voorkomen van 10 dagen per jaar of minder ongeveer 10 cm verlaagd. 

Waterstanden met een kans van voorkomen van 100 tot 350 dagen per jaar worden 2 tot 5 cm verlaagd 

(zie onderstaande afbeelding). 

 

Afbeelding 0-13: Effect Zomerbedverlaging op waterstand in de IJssel bij Hattem (km 978) 
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Effecten in de zomerpolders 

In de zomerpolders van de Hoenwaard met een vast polderpeil neemt de kans op inundatie af. Deze kans 

is nu circa 70%. Naar schatting leidt een daling van de hoge waterstanden met 10 cm tot een afname van 

de kans op inundatie met orde 5%. Dat leidt alleen tot een vermindering van de plas-dras situatie in het 

voorjaar als het een hoogwater in de maanden maart of april betreft. In alle andere gevallen wordt de 

grondwatersituatie in de maanden maart, april en mei vooral bepaald door het polderpeil en de 

grondwateraanvulling. Daarop heeft Zomerbedverlaging geen invloed. Conclusie is dus dat de effecten 

van Zomerbedverlaging op plas-dras situaties in de polders van de Hoenwaard met een vast peil zeer 

klein zijn. Alleen in het uitzonderlijke geval van een hoogwater van NAP+2,5 m die valt in de periode maart 

of april is er sprake van een lagere voorjaargrondwaterstanden en effecten op plas-dras situaties. In alle 

andere gevallen is er geen effect. 

 

Effecten in de onbekade gebieden 

In de delen van de Hoenwaard waar geen vast polderpeil wordt gehandhaafd, maar 

oppervlaktewaterpeilen meebewegen met het peil in de Veluwsche Wetering wordt de waterstand 5 tot 10 

cm verlaagd. Deze verlaging treedt elke winter en voorjaar op. Daardoor neemt de inundatiekans af. Het 

totale areaal dat hierdoor wordt beïnvloed is als volgt: 

– Laaggelegen kom 1, circa 14 ha. Maaiveld NAP+1 tot NAP+1,5 m. Verlaging van de waterstanden 

boven maaiveld met 5 tot 10 cm. De huidige inundatiefrequentie is 45 tot 90 dagen per jaar, 

hetgeen wordt geclassificeerd als “zeer geschikt” voor weidevogels. In de toekomstige situatie 

neemt de inundatiefrequentie af met 5 á 10 dagen per jaar naar 40 tot 80 dagen. Dit is een afname, 

maar het gebied wordt nog steeds geclassificeerd als “zeer geschikt”. Daarom wordt dit 

geclassificeerd als geen effect; 

– Laaggelegen kom 2, circa 40 ha. Daarvan is circa 5 ha bos. Maaiveldhoogte is grotendeels 

NAP+1,9 tot 2,2 m. De huidige inundatiefrequentie is 15 tot 20 dagen per jaar. Dit wordt beoordeeld 

als matig geschikt voor weidevogels. De verlaging van de waterstanden boven maaiveld is circa 10 

cm. Daardoor neemt de inundatiefrequentie af met 2 à 5 dagen per jaar naar 13 tot 15 dagen per 

jaar. Het effect is dus dat circa 35 ha grasland dat qua voorjaarsgrondwaterstand en plas-dras 

omstandigheden matig geschikt is voor weidevogels, de kwaliteit voor weidevogels enigszins 

afneemt. 

Bovenstaand effect op plas-dras omstandigheden betekent een beperkte kwaliteitsvermindering van plas-

dras gebieden op circa 35 ha in de Hoenwaard. 
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Afbeelding 0-14: Hoogtekaart met gebieden waarbinnen oppervlaktewater in open verbinding staat 

met de Veluwsche Wetering. Daar kan een beperkte kwaliteitsvermindering van plas-dras gebieden 

ontstaan. 

 

1

2
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BIJLAGE 5 Second opinion 

 



1  Audit zomerbedverdieping Benedenijssel 

Project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 
Audit Bert Overkamp en Bart Peters op deelrapport Natuur  
Eindversie 17 september 2012 

 

Deze notitie omvat een beoordeling en overblijvende vragen van Bart Peters en Bert Overkamp op 

het deelrapport Natuur, opgesteld als onderdeel van een second opinion van het natuuronderzoek 

van het project Zomerbedverdieping IJssel. 

Deze audit is opgedeeld in 4 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk van voorliggende notitie gaan we 

in op de gehanteerde methode van de effectbepaling. De hiaten die we constateren en opmerkingen 

die we bij de effectbeschrijving plaatsen, bespreken we in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 gaan in op de 

mogelijkheden voor herstel en ontwikkeling. We sluiten hierbij aan bij het voorgestelde 

maatregelenpakket uiterwaarden Beneden-IJssel. Hoofdstuk 4 benutten we tot slot voor het plaatsen 

van opmerkingen en aanvullende vragen bij overige thema’s.  

 

Naar aanleiding van deze audit heeft op 14 juni 2012 een overleg plaatsgevonden met 

Rijkswaterstaat (opdrachtgever), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer (beide betrokken 

natuurbeheerorganisaties) en het uitvoerende bureau voor de onderzoeken rond de 

zomerbedverdieping (DHV). 

Hierin is op enkele onderdelen van de audit aanvullende commentaren en informatie verstrekt. Er is 

voor gekozen om de oorspronkelijke tekst van de auditoren overeind te houden en aanvullende 

commentaren vanuit dit overleg als voetnoot aan deze notitie toe te voegen. 

 

 
De Vreugderijkerwaard (foto Bart Peters). 
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1. Beoordeling methode  
 

Algemeen 

Op hoofdlijnen ervaren wij het deelrapport natuur als een goed onderbouwde effectenanalyse, met 

een brede kijk op mogelijk optredende effecten. Wel wordt naar onze mening erg veel teruggevallen 

op de uitkomsten van de rekenkundige modellen. Dit is op zich niet erg, als daarnaast de 

beperkingen van het werken met modellen wordt  aangevuld met specifieke gebiedskennis. We 

komen daar later, met name in H2, nog op terug. 

Er is voldoende aandacht in het rapport voor modelmatige veranderingen van de grondwaterstanden 

(GVG en GLG). Daarbij geldt wel als kanttekening dat de GVG en GLG in uiterwaarden erg instabiel 

zijn en daarmee een niet erg betrouwbare input voor het Waternoodmodel bieden. Voorts gaat 

Waternood niet in op morfologische veranderingen zoals het proces van opzanding. Deze 

beperkingen vragen eigenlijk om een verdere aanvulling op de modelmatige effectenanalyse, dit in 

de vorm van een goede vegetatiebeschrijving en systeemanalyse op lokaal niveau. Wel geeft DHV op 

pag 27, voorlaatste alinea, al een nuancering op de toepassingsmogelijkheden van de modellen, 

echter zonder dat deze nuancering leidt tot het leveren van maatwerk middels een systeemanalyse 

van de ecologische hotspots. 

Voorts vinden wij dat de effecten op bepaalde habitats, zoals de nevengeul en vegetaties van  

stagnante wateren onderbelicht blijven of wat gemakkelijk worden weggeschreven. Het gaat daarbij 

om zowel het habitattype wateren met krabbenscheer als kwelvegetaties.  

Het zelfde geldt voor de kansen van oeverwalvorming middels opzandingsprocessen. Ook hier komen 

we in het vervolg nader op terug. 

 

Bandbreedtes en detailniveau 

Zoals al opgemerkt omvat de gehanteerde aanpak een brede beschouwing op de voorgenomen 

maatregelen. Daarbij wordt een ruimhartige kijk op de effecten en de “compensatie” daarvan 

geboden. De auditoren hebben waardering voor de worst-case-benadering die duidelijk in de analyse 

verwerkt zit: de effectenanalyse focust met name op het verslechterende effect en de eventuele 

ecologische winst is doorgaans op nul gezet. In termen van oppervlakte lijken ons de gekozen 

bandbreedtes van de arealen ruim voldoende.  

Uitzondering op deze constatering vormt de omgang/analyse van kwelmilieus en stagnante en 

stromende wateren. Hiervoor zijn geen bandbreedtes geformuleerd omdat er vanuit gegaan wordt 

dat hierop geen negatieve effecten plaatsvinden. De onderbouwing hiervan vinden wij, gelet op de 

geconstateerde veranderingen in grondwaterstanden en kweldruk, slechts beperkt van aard en 

weinig toegespitst op concrete locaties in het veld (zie verderop in H2). 

 

De auditoren hebben de indruk dat de gebruikte bandbreedtes en ecologische marges waarbinnen 

habitats en vegetaties voorkomen betrekkelijk goed kloppen (voor ooibos zie verderop in H4). 

Verdere detaillering van de input voor de modelleringen lijkt ons niet erg doelmatig. Belangrijker dan 

een discussie over exacte bandbreedtes en tolerantiemarges van habitats is naar onze mening de 

aanvulling met concrete beschrijvingen van veldsituaties (zie H2) en de precieze detaillering van de 

uiterwaardmaatregelen in het project.  

De doorvertaling van theorie naar praktijk en maatwerk voor concrete situaties in het veld ontbreekt 

te vaak. Met nadere woorden: probeer de stap te maken van de theoretische data en output van de 

Waternoodmodellering  en literatuur, naar specifieke veld- en terreinkennis uit de betrokken 

gebieden. Dit geldt naar ons idee met name voor (stagnante) wateren en kwelvegetaties, maar soms 

ook voor  de nevengeul en het rivierduin van de Vreugderijkerwaard en het Kievitsbloemgrasland in 

Scherenwelle (zie H2).  

Wel willen we daarbij de kanttekening plaatsen dat de uitkomsten van de werkwijze mogelijk niet 

veel zullen verschillen met de toegepast modelmatige benadering, maar voor enkele habitats is dat 

nu niet goed te beoordelen. 
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Aanvulling n.a.v. overleg 14 juni 2012 

Tijdens het overleg bleek dat er nog discussie bestond over het optimum van het type 

stroomdalgrasland in de Vreugderijkerwaard. Het optimum is in de berekeningen van het deelrapport 

gelegd op een overstromingsduur van gemiddeld 1 (bovengrens) tot 10 dagen per jaar (ondergrens). 

Deze range  komt overeen met ca. 40% van de oppervlakte aan stroomdalgrasland in de 

Vreugderijkerwaard. Vanuit Natuurmonumenten kwam de vraag of een overstromingsduur van 5 tot 

10 dagen per jaar niet beter het optimum beschrijft (dus  langduriger overstromen. 

Naar het oordeel van het auditteam omvat een  gemiddelde overstromingsduur van 10 tot 1 dagen 

per jaar redelijk goed het optimum. Mogelijk ligt het ware optimum van het type in de 

Vreugderijkerwaard) nog wat hoger in de zone en meer binnen een overstromingszone van 1 (of zelfs 

0,5) tot 5 dagen gemiddelde overstromingsduur per jaar. 10 dagen lijkt zelfs wat aan de hoge kant 

voor het echte optimum.  

Gelet op de gebruikte worst case benadering lijkt de door DHV gebruikt marge voldoende 

nauwkeurig. 

 

Structuur effectbeschrijving 

De in de figuur op pag. 24 gepresenteerde structuur van de effectbeschrijving is incompleet. Zo  

wordt in deze tabel gesproken van “modellen” (kop van kolom 2); deze term zou naar ons idee 

vervangen moeten worden door “effecten”. Vervolgens dient onderscheid gemaakt te worden in 

tijdelijke effecten (uitvoeringsfase) en permanente effecten.  Bij de permanente effecten ontbreekt 

het  aspect waterdiepte. Overigens wordt in hoofdstuk 5 tabel 5-2 wel een complete weergave van 

de effecten gegeven.  

Voorts: het zijn niet de lagere rivierstanden die leiden tot een afname van de stroomsnelheid, het is 

het verruimde profiel van het zomerbed dat dit effect teweeg brengt.  

 

Mitigatie/compensatie via uiterwaardmaatregelen 

Mogelijke negatieve effecten op met name de stroomdalgraslanden, de hardhoutooibossen en de 

kievitsbloemhooilanden worden naar het idee van de auditors voldoende “gecompenseerd ” middels 

het programma voor het bereiken van ruimtelijke kwaliteit (uiterwaardmaatregelen).  

Wel valt op dat ter plekke van de bijzondere locaties (bijv. het rivierduin in de Vreugderijkerwaard) 

geen mitigatie wordt voorgesteld, terwijl dat zonder ingewikkelde ingrepen naar ons idee wel kan. 

We stellen in H3 enkele aanvullende maatregelen voor.  

 

Conclusie modelmethode 

Zoals al aangegeven: op hoofdlijnen een goede aanpak, maar dan wel met kanttekeningen waar 

het gaat om de benadering en effectenanalyse van enkele specifieke ecologische locaties en 

biotopen. Deze kanttekeningen zullen we hieronder verder toelichten. 

 

Begripdefinitie 

● De gemiddeld jaarlijkse overstromingsfrequentie geeft het aantal momenten aan waarbij 

overstroming plaatsvindt.  

● De overstromingsduur is de absolute tijd dat een gebied overstroomd is. Beide begrippen 

worden uitgedrukt in aantal  dagen per jaar. 

 In het volgende stuk hanteren we, conform de benadering door DHV, het begrip 

overstromingsduur.   
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2. Hiaten  
 

We constateren voor enkele habitats/deelgebieden hiaten en vragen van onze kant in de 

effectbeschrijving. Onderstaand belichten we deze hiaten en vragen en geven we zo mogelijk 

aanbevelingen voor het completeren van het beeld.  

 

 
Kwelsloot met Waterviolier aan de buitenteen van de bandijk (foto Bart Peters). 

 

Beoordeling van effecten op kwelnatuur 

Zoals in het voorgaande ook al is opgemerkt besteedt het rapport naar ons idee voldoende aandacht 

aan de modelmatige veranderingen van de grondwaterstanden (GVG en GLG). Veel minder 

gedetailleerd is echter de daadwerkelijke effectbeschrijving van veranderingen in kweldruk op 

specifieke kwelnatuur. Juist aan het optreden van kwel zijn waardevolle en moeilijk vervangbare 

natuurwaarden gekoppeld.  

Wij missen bijvoorbeeld een simpel kaartje met daarop het voorkomen van kenmerkende 

kwelsoorten en (al dan niet kwelgestimuleerde) waterplanten in het IJsseldal en haar flanken. 

Het daadwerkelijk optreden van kwel (lange kwel of rivierkwel) is doorgaans niet goed uit 

modelstudies te herleiden (te grofmazig, geeft eerder de kans op kwel aan). Kwel hangt in het veld 

vaak sterk samen met specifieke, vaak heel lokale omstandigheden in de bodem en 

grondwaterstroming. Er is daarbij vaak sprake van een complex samenspel tussen 

grondwaterstroming van lokale of regionale herkomst, aanwezige kleilenzen en algehele 

bodemtextuur. Of zich ergens daadwerkelijk kwelnatuur bevindt kan dus alleen in het veld worden 

bepaald: waar staan kwelsoorten? (evt. waterkwaliteitmetingen). Pas dan kun je goed beoordelen of 

veranderingen in kweldruk daadwerkelijk ergens een probleem vormen.  

Kwellocaties die wij kennen zijn bijvoorbeeld de sloten van de Vreugderijkerwaard en achtergelegen 

polder (Waterviolier, Holpijp) en lokaal zones langs het Veluwemassief (Hoenwaard) bij Hattum, 

maar er zijn er mogelijk plekken met kwelnatuur (Windesheim?).  

Vermoedelijk is het aantal locaties met kwelgebonden natuur beperkt, maar dit kan nu niet 

beoordeeld worden. Het advies is om in een velddag, na wat voorstudie, gericht kansrijke en 

bekende locaties waar kweldrukveranderingen mogelijk zijn (zie modelkaartje) door een deskundig 

(hydro)ecoloog te laten aflopen.  
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Advies: maak een kaartje met het voorkomen van concrete kwelsituaties en kwelplanten in dit 

deel van de IJssel en beoordeel of er op die locaties iets met de kweldruk gebeurt. Leer deze 

locaties in het veld kennen. 

 

Aanvulling n.a.v. overleg 14 juni 2012 

In het overleg bleek dat er in het verleden al een studie en een expertdag rond het thema kwel is 

georganiseerd, maar dat de verslaglegging hiervan nog niet in de rapportages waren verwerkt. DHV 

zal de info en uitkomsten van de expertdag alsnog verwerken en de effecten op kwel sterker 

onderbouwen. 

 

Beoordeling van effecten op stagnante wateren en poelen 

Een vergelijkbaar verhaal gaat op voor de omgang met stagnante wateren, oude strangen en poelen. 

Er is sprake van een hele algemene beschouwing aan de hand van modeluitkomsten, maar niet 

vertaald naar concrete wateren in het veld. 

Er wordt algemeen gesteld dat op stagnante wateren geen grote veranderingen optreden (bijv.: "De 

daling van maximaal x cm zou het areaal aan open water niet wezenlijk veranderen"). Dit wordt 

verder niet voor concrete wateren onderbouwd. Wellicht belangrijker dan het areaal aan open water 

is de kans dat wateren door de daling van (grondwater)standen eerder gaan droogvallen; dit hangt 

sterk af van de diepte die ze op dit moment nog hebben. Hierover vinden we geen informatie. Bij 

wateren die nu al te snel droogvallen kan het negatief uitpakken, maar onduidelijk is of die wateren 

er zijn en waar ze liggen.  

In het verlengde hiervan vinden we in het rapport niet duidelijk terug waar nu bijzondere of 

potentieel bijzondere wateren voorkomen en wat de kwaliteit daarvan is. De habitattypenkaart 

N2000 Rijntakken geeft daar ook onvoldoende uitsluitsel over.  

Onderdeel van de stagnante wateren is het habitattype "Wateren met krabbenscheer", waarvan de 

verspreiding onvoldoende inzichtelijk is. Waarom zijn hierop geen ongunstige effecten te verwachten 

als gevolg van het dalen van de waterspiegel? De omstandigheden voor de kwalificerende 

fonteinkruiden worden immers minder gunstig, mogelijk mede als gevolg van snellere opwarming, 

areaalverlies, vraat en toenemende concurrentie door moerasplanten. Het mogelijk optreden van 

een positief effect op het habitattype "Meren met Krabbescheer" (tabel pag. 76 ) is ons niet duidelijk.  

Hiermee samenhangend vindt ook voor amfibieën (een belangrijke diergroep in deze wateren) geen 

vertaalslag naar concrete wateren plaats. In welke wateren komen ze nu voor en zijn daar effecten te 

verwachten? Naar ons idee is hierover al vrij veel bekend, wat ook in kaartjes opgenomen kan 

worden, zie ook hierna bij “effectbeschrijvingen van soorten”. Misschien zijn er geen problemen, 

maar maak dit voor belangrijke wateren inzichtelijk. 

 

Advies: Maak een kaart van relevante wateren in het winterbed en omgeving, beschrijf welke 

waarden er nu zijn en beoordeel of er iets veranderd in deze wateren met waterstanden en 

versnelde droogval. Leer deze situaties in het veld kennen. Bronnen en modelonderzoek zijn 

doorgaans onvoldoende. 

 

Aanvulling n.a.v. overleg 14 juni 2012 

Tijdens het overleg bleek dat er wel wateren buiten bekeken waren, maar dat resultaten hiervan 

(nog) niet in de documenten waren verwerkt. Dit gebeurt als nog. DHV zal de redenatielijn over het al 

dan niet optreden van effecten op stagnante wateren versterken/verder onderbouwen. 
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Stagnant water met rijke onderwatervegetatie (foto Bart Peters). 

 

Oeverwalvorming en opzandingsprocessen 

Hoewel er een korte beschrijving is opgenomen van veranderingen in het zomerbed, missen we een 

bespiegeling op de effecten van de zomerbedverlaging op de morfologische processen en 

zandbeschikbaarheid op oeverwallen en langs oevers. In het kader van het opstellen van het 

"Beheerplan N2000-Rijntakken" zijn locaties met (matig) sterke opzanding in beeld gebracht (zie 

bijlage 1). Het proces van actief zand op de oevers bepaalt in hoge mate de kansrijkdom van 

stroomdalgrasland en andere droogteminnende natuur zich te vestigen en te ontwikkelen, op een 

traject waar de kansen door steenbestorting en baggerwerk toch al wat beperkter zijn. Is er 

bijvoorbeeld een effect op de zandbeschikbaarheid op het kleine (nieuwe) oeverwalletje van de 

Vreugderijkerwaard? 

Als bouwsteen bij de totstandkoming van het "Beheerplan N2000-Rijntakken" zijn, op basis van 

bodemkundige patronen en hydro- en morfologische processen, gebieden geselecteerd die  als 

kansrijk betiteld kunnen worden voor de uitbreidingsopgave van stroomdalgraslanden, 

kievitsbloemhooilanden en hardhoutooibos. Bij de hanteerde werkwijze is onderscheid gemaakt in 

bekade (zie bijlage 2) en onbekade situaties (bijlage 3). In het laatste geval is er wel een kade 

aanwezig maar is deze niet functioneel.  Zijn deze kansrijke gebieden nog steeds even kansrijk door 

gewijzigde hydro- en morfodynamiek?  

 

Advies: Vul een effectbeschrijving op de morfologisch processen van oeverwallen en kansrijkdom 

van zandafzetting (in relatie tot stroomdalgrasland) aan. Betrek hierbij ook effecten van het 

periodiek terugstorten van zand in de bedding (zie "erosiefront" hierna). 

 

De nevengeul in de Vreugderijkerwaard 

Het rapport gaat naar ons idee wat snel voorbij aan het effect van een dalende waterstand op de 

natuur in de nevengeul van de Vreugderijkerwaard. Weliswaar betreft de daling van de gemiddelde 

waterstand bij laagwater (belangrijkste) slechts ca. 2 cm en bij gemiddelde waterstand ca. 6 cm, 

maar er treedt een stapelingseffect op met andere zaken.  

Zo slibt de geul momenteel al redelijk snel vol, mede door een overdimensionering van het brede 

middendeel. In droge jaren is ze al zeer ondiep. Grote delen zijn daardoor al relatief ongeschikt voor 

waterplanten van stromend water en mogelijk andere rheofiele soorten. Het proces van opslibbing 



7  Audit zomerbedverdieping Benedenijssel 

zal de komende jaren naar verwachting doorgaan, zeker omdat het PDR-project Dijkverlegging 

Westenholte voor een nog verder overgedimensioneerde situatie zorgt. Of 2 cm daling dan een 

effect heeft op het areaal stromend water en de kwaliteit ervan, hangt niet alleen af van deze 

absolute waarde (kleine daling), maar vooral van wat er vervolgens in droge jaren aan diepte 

overblijft (een verschilkaartje zou handig zijn). 

Opvallend in dit verband zijn de GVG en GLG-kaartjes in bijlage 7 en 8. Hierop is de ligging van de 

nevengeul niet zichtbaar en het lijkt erop alsof de nevengeul niet in het grondwatermodel is 

opgenomen....?! Als dat zo is zou dit gecorrigeerd moeten worden. 

De bijzondere waterplantenvegetatie met o.a. Rivierfonteinkruid, Doorgroeid fonteinkruid en 

Aarvederkruid (zie www.rijninbeeld.nl, gebiedsrapportage Vreugderijkerwaard) blijkt optimaal voor 

te komen in een zone die tijdens het groeiseizoen (juli, augustus) ca. 70 cm tot 1 m diep is en stroomt 

(ervaringen project Rijn in Beeld). Verwacht mag worden dat de geul in de komende decennia lokaal 

moet worden uitgebaggerd om niet alleen de hydraulische taakstelling op peil te houden, maar ook 

het biotoop van een stromende geul. 

Overigens zijn wij het wel eens met de conclusie dat de geconstateerde daling niet direct 

problematisch hoeft te zijn voor de delen waar nu waterplantenvegetaties met rivierfonteinkruid 

thans groeien (zuidelijk van de duiker; zie pag. 71), maar die conclusie zou voor de visfauna wat 

versterkt mogen worden. Beschouw de effecten in relatie met thans optredende processen 

(opslibbing) en effecten van nieuwe projecten (overdimensionering Westenholte). Stel vervolgens als 

voorwaarde dat er geen erosiefront in de bedding van de IJssel ontstaat, waardoor op termijn nog 

grotere dalingen gaan optreden. 

 

Vervolgens het aspect vertroebeling:  in tabel 5.2 wordt voor de nevengeul aangeven dat er geen 

beïnvloeding is als gevolg van vertroebeling, terwijl bij het bespreken van de effecten van het 

bewuste habitattype op pag. 81 de mogelijkheid van vertroebeling wel wordt genoemd. Hoe zit dat?  

Uiteindelijk wordt pas in par. 9.2: effecten op KRW-doelen, de uitspraak gedaan dat er wel degelijk 

effecten op nevengeulen (in algemene zin of specifiek?) te verwachten zijn. 

 

 
De nevengeul in de Vreugderijkerwaard (foto Bart Peters). 
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Omgang met het erosiefront 

De verdieping van een (waterstaatkundig versmald) zomerbed leidt vermoedelijk tot een erosiefront 

op de plek waar de verdieping bovenstrooms ophoudt. De rivier zal immers de neiging hebben door 

terugschrijdende erosie het verdiepte deel in bovenstrooms richting steeds verder uit te eroderen en 

te verlengen. Het uitgeerodeerde materiaal wordt vervolgens verder benedenstrooms in luwere 

trajecten weer afgezet. Het gevolg van het ongeremd plaats laten vinden van dit proces is dat de 

zomerbedverdieping in feite steeds verder bovenstrooms gaat doorwerken. 

 

In het document Natuur wordt slechts heel summier en buiten de projectbeschrijving van H2 om 

ingegaan op dit fenomeen en hoe ermee om te gaan. Wij begrijpen dat dit proces door terugkerend 

baggerwerk en terugstorten wordt gestabiliseerd. Is er een visie op de plek van terugstorten? Waar 

kan het bijv. oeverwalprocessen bevorderen? De effecten van dit onderhoud (morfologische 

effecten, vertroebelingseffecten) worden slechts zijdelings en ad hoc meegenomen, terwijl de 

maatregel naar ons idee een inherent onderdeel van het project zou moeten zijn. 

 

Een andere optie die overwogen zou kunnen worden is het vastleggen van het erosiefront met harde 

materialen, zoals in de Waal en Grensmaas ook toegepast. Dit heeft andere, maar misschien minder 

schadelijke effecten en zou mee beschouwd kunnen worden. 

 

Advies:  

• zie het tegengaan of het omgaan met terugschrijdende erosie in het zomerbed als 

onlosmakelijk onderdeel van het project. Maak het dus onderdeel van de 

projectbeschrijving in H2 en laat het consequenter terugkeren in effectbeschrijvingen;  

• beargumenteer waarom voor baggeren en terugstorten gekozen wordt en niet voor bijv. 

het vastleggen van de beddingbodem; 

• ontwikkel een visie op waar en hoe het sediment teruggestort wordt, zomogelijk om 

daarmee morfologische processen op oeverwallen te bevorderen. 

 

Aanvulling n.a.v. overleg 14 juni 2012 

Er is meer bekend over het erosiefront dan in de stukken is opgenomen. Naar verwachting zal de 

neiging tot terugschrijdende erosie zeer beperkt zijn. Dit is tevens de reden waarom gekozen is voor 

terugstorten van zand (indien nodig) in plaats van kostbare constructies op de rivierbodem. De 

auditoren gaan er vanuit dat deze kennis alsnog toegevoegd zal worden aan de rapportages. 

 

Effectbeschrijving van soorten (H6 en 8 Natuurdocument) 

In hoofdstuk 6 en 8 staan beschrijvingen van veel soorten die in het kader van N2000 en de FF-Wet 

beschermd zijn. In sommige gevallen zijn beschrijvingen erg algemeen van aard (wat is hun toestand 

in Nederland of het rivierengebied), en weinig toegespitst op concrete locaties of biotopen langs de 

Beneden-IJssel. Hierdoor zijn ook de effectbeschrijvingen vaak algemeen van aard en niet goed te 

relateren aan situaties in het veld. Belangrijker dan een algemene biotoopbeschrijving is een beeld 

van waar ze thans langs de Beneden-IJssel voorkomen. Voor moerasvogels als Slobeend en amfibieën 

geldt bijvoorbeeld in dit verband hetzelfde als voor de beschouwing van stagnante wateren 

hierboven. 

 

In zijn algemeenheid bestaat het idee dat niet alle bronnen gebruikt zijn om de bestaande situatie 

van soorten te beschrijven. Zo ontbreken mogelijk bepaalde monitoringsrapporten van de NB-

organisaties. Zijn hun digitale bestanden geraadpleegd? Rijn in Beeld heeft sinds 2009 veel nieuwe 

informatie opgeleverd, zeker over een gebied als de Vreugderijkerwaard. Zo zijn bepaalde data 

(amfibieën, flora) niet helemaal compleet of verouderd. 

 

De ecologische beschrijving van Weidegeelster klopt niet. De Weidegeelster is geen soort van de 

vloedlijn maar van hooggelegen, zandige stroomruggen, die weinig overstromen 
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(stroomdalgrasland). De soort komt wel degelijk nog ten noorden van Zwolle voor, namelijk in de  

Vreugderijkerwaard, zie rijninbeeld.nl. 

 

Zijn de vier genoemde vaatplanten de enige die voorkomen en beschermd zijn vanuit de FF-Wet? 

Wat te denken van Veldsalie of Wilde marjolein 

 

Advies:  

• spits het voorkomen en de effectbeschrijvingen van soorten toe op de concrete terreinen 

en locaties in het veld; 

• om te voorkomen dat je vaak hetzelfde verhaal over meerdere soorten (met name vogels) 

moet vertellen is het handig ze in groepen in te delen (bijv. moerasvogels, ooibossoorten, 

oever- en pioniersoorten). Scheelt veel tekst en dubbele conclusies; 

• voorkom de noodzaak voor veel aanvullend veldwerk door gebruik te maken van alle 

bestaande databases en van de kennis van individuele personen die bekend zijn met de 

terreinen en soorten aldaar. 

 

Aanvulling n.a.v. overleg 14 juni 2012 

DHV is reeds begonnen extra actie te ondernemen rond soortinventarisaties en extra veldwerk ter 

plekke.  

 

 
De stroomdalsoort Smal fakkelgras op het rivierduin in de Vreugderijkerwaard (foto Bart Peters). 
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3. Kwaliteit mitigerende en compenserende 

maatregelen (o.a. uiterwaardmaatregelen). 
 

Pakket Uiterwaardmaatregelen 

Er is naar het oordeel van de auditoren een huldenswaardig programma voor het bereiken van extra 

ruimtelijke kwaliteit opgesteld. De in dit kader voorgestelde maatregelen in Scherenwelle, 

Zalkerwaard, Bentickswelle en Aersoltweerde lijken kansrijk en effectief. Zeker de keuze voor de 

verdere ontwikkeling van de Zalkerwaard is een schot in de roos. 

 

Wel is de effectiviteit van de maatregelen nog afhankelijk van de kwaliteit van uitvoering. We gaan er 

vanuit dat verdere detaillering en verdieping nog volgen. Hierbij is onder meer aandacht voor de 

volgende aspecten belangrijk:  

• landschapsecologische begeleiding van de planvorming en de uitvoering door mensen die 

goed thuis zijn in het IJsselsysteem; 

• de manier waarop hardhoutooibos wordt aangeplant en de locatie hiervan. In dit verband: 

waarom geen opvulling van de graslandkern in het Zalkerbosch met nieuw ooibos? 

• de locatiekeuze, bodemopbouw, het eventueel afplaggen van kleiige of verrijkte bovengrond 

en het beheer van de nieuwe terreinen voor stroomdalgrasland; 

• het toepassen van maaisel afkomstig van stroomdalgraslanden elders langs de IJssel.  

 

Aanvullende maatregelen 

 

Mitigatie op het rivierduin Vreugderijkerwaard  

De daling van de overstromingsfrequentie op het rivierduin van de Vreugderijkerwaard is een 

verslechtering op een thans al lage overstromingsfrequentie. Het verdient waardering dat dit 

"gecompenseerd" zal worden met de ontwikkeling van nieuw stroomdalgrasland in de Zalkerwaard; 

verbreding van de huidige populaties naar nieuwe gebieden is misschien nog wel belangrijker dan de 

exacte omstandigheden op het huidige rivierduin. 

Toch adviseert het auditteam ook op het rivierduin zelf mitigerende maatregelen te nemen. Het is 

ook zonder zomerbedverdieping aan te bevelen lokaal bepaalde plekken op het rivierduin te openen, 

bijv. door ze met enkele decimeters te verlagen. Sterker nog: een belangrijk probleem van dit 

stroomdalgrasland is momenteel het volledig ontbreken van elke morfologische dynamiek. Er 

ontstaan geen nieuwe open gaten en zandige milieus meer die zo van belang zijn voor het duurzaam 

voorkomen van veel stroomdalplanten. Soorten als Tripmadam, Kleine pimpernel en Duifkruid zijn 

hierdoor al bijna verdwenen (Peters & Kurstjens, 2011, www.rijninbeeld.nl). Een goed beheer is naar 

verwachting onvoldoende om deze soorten te behouden. Het kleinschalig openen van de vervilte en 

verzuurde toplaag kan als belangrijke beheermaatregel voor dit rivierduin gezien worden, zie ook de 

ontwikkeling van de zandkuil waar de rivier in 1993/95 nog voor enige dynamiek zorgde.  

 

Vervolgens kan de toplaag/maaisel van deze locaties met veel bijzonder plantenmateriaal gebruikt 

worden in de afwerking van de nieuwe stroomdalgraslanden in de Zalkerwaard. Hierdoor treedt 

meteen verspreiding op van deze soorten en daarmee een bredere verspreidingsbasis langs de 

Beneden-IJssel. Uiteraard moeten locaties waar klein graafwerk verricht wordt zorgvuldig uitgezocht 

worden; de meest zeldzame populaties moeten natuurlijk niet weggegraven worden. Er blijven 

daarbuiten echter voldoende plekken over waar dit wel kan.  

 

Advies: Neem het lokaal verlagen en openen van het stroomdalgrasland in de Vreugderijkerwaard 

mee als maatregel in het maatregelenpakket. 
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Het rivierduin in de Vreugderijkerwaard met o.a. Veldsalie en Echte kruisdistel (foto Bart Peters).  

 

 

Verwijderen steenbestorting IJsseloever 

Ondanks de politieke gevoeligheden en moeizame discussies met de scheepvaart adviseren wij om 

mitigatie van de stroomdalflora in de Vreugderijkerwaard ook uit te voeren door het verwijderen van 

harde bestorting van de IJsseloever. Hierdoor kunnen weer zandige rivierstrandjes ontstaan en wordt 

de beschikbaarheid van zand voor oeverwalvorming gestimuleerd (zie www.rijninbeeld.nl). Het 

ontbreken van voldoende zand is een belangrijke remmende factor voor verdere ophoging en 

verbetering van het kleine (nieuwe) oeverwalletje in de Vreugderijkerwaard.  

Oevertrajecten die voor “ontstening” in aanmerking komen, moeten met zorg worden gekozen, 

enerzijds om geen onacceptabele aanzanding van het zomerbed (de vaargeul) te veroorzaken, 

anderzijds om waardevolle ecologische situaties op de oever te ontzien. Het  is aan te raden om te 

beginnen met enkele pilots ter plekke van ecologisch oninteressante situaties in binnenbochten  van 

de IJssel.   
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IJsseloever in de steen (foto Bart Peters) 
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4. Overige opmerkingen en losse thema’s  
 

Relatie met N2000-beheerplan 

Wij vinden de “verrijkte habitatkaart” (bijlagerapport) een waardevolle aanvulling op de 

habitattypenkaart N2000 uit het Beheerplan Rijntakken. Wel missen we een overzichtelijk 

beschrijving van de systeemeisen voor de kernopgaven (combi van habitattypen en –soorten). Nu 

wordt er vooral geciteerd uit de profielendocumenten (bijvoorbeeld overstromingsduren), waarbij 

andere specifieke abiotische factoren als kwel, bodemopbouw, opzanding, (grond) waterkwaliteit 

vaak ontbreken of onbesproken blijven. 

Zoals in het voorgaande ook al is opgemerkt, zijn in het kader van het opstellen van het beheerplan 

N2000, kansrijke locaties voor de ontwikkeling van kernopgaven in beeld gebracht, e.e.a. op basis 

van systeemeisen en gebiedskenmerken (zie bijlagen 2 en 3). Het rapport besteedt geen aandacht 

aan mogelijke kwaliteitsvermindering van deze kansrijke locaties. Vooral relevant zijn in dit verband 

de habitattypen waarvoor een uitbreidingsopgave geldt, zoals stroomdalgraslanden en 

hardhoutooibossen.  

 

Bewaken verknoping kwaliteitsmaatregelen en hoogwaterveiligheidsmaatregelen 

Het auditteam heeft de volgende vraag: Hoe wordt de samenhang tussen de zomerbedverdieping en 

de uiterwaardmaatregelen gegarandeerd? Het zou immers niet het eerste project zijn waarbij 

hoogwaterdoelen onveranderd worden uitgevoerd, maar waarbij 'kwaliteitsonderdelen' in een late 

fase van het project alsnog sneuvelen vanuit kostenoptiek of vanuit politieke overwegingen.  

 

Advies: organiseer een gedegen verknoping van beide onderdelen van het project en laat dit 

bestuurlijk vastleggen. Organiseer bewaking van de kwaliteitskant zowel in de planvormingsfase 

als tijdens de uitvoering en maak een andere partij dan de PDR/rivierbeheerder 

(mede)verantwoordelijk hiervoor. 

 

Omgang met ooibossen 

Het rapport spreekt ervan dat zachthoutooibos in het gebied, landschapsecologisch bezien, vaak 

hoger voorkomt dan de theoretisch beschreven overstromingsfrequentie in literatuur en Waternood. 

Hiervoor zijn naar ons idee enkele duidelijke redenen: 

• vooral op klei kan de vestiging van wilgen veel hoger optreden, omdat deze bodems nat 

kunnen blijven. Belangrijker dan de precieze hoogteligging is de aanwezigheid van een 

vochtige open bodem in de kiemingsperiode van wilgen (mei/juni). Zo kan wilgenbos prima 

kiemen in allerlei vochtige kommen, die toevallig veel regen vasthouden of die bij een 

langzaam terugtrekkende waterstand lang nat blijven. Om die reden kunnen er dan ook hele 

goede wilgenkiemingsjaren naast hele slechte jaren voorkomen. De theorie gaat vaak uit van 

een simpeler plaatje, waarbij een bepaalde zone langs een gradiënt in een bepaald 

jaargetijde wordt gekoppeld aan de waterstand op de rivier; 

• soms hogen delen met wilgenbos door de jaren heen snel op met slib (of zand). Hierdoor 

staan deze bossen nu op een hoger niveau dan tijdens de kieming ervan. 

En wat betreft de grondwatersituatie bij zachthoutooibossen: kwalitatief goed ontwikkeld lissen-

ooibos is vooral afhankelijk van hoge (grond) waterstanden en niet of nauwelijks van  

overstromingsdynamiek. 

 

Macrofauna en breuksteen  

Het rapport beschrijft dat breuksteen belangrijk is voor macrofauna (pag. 147). Dit is een veel 

terugkerende misvatting die naar ons idee voorkomt uit een te soortgerichte en te weinig 

systeemgerichte benadering (ook binnen KRW). Het doel langs de IJssel zou moeten zijn om soorten 

een kans te geven die passen bij een natuurlijke zandrivier, dus een rivier zonder breukstenen 

oevers. Dat zijn vooral macrofaunasoorten van zand- en van dood houtbiotopen.  Er komen 
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weliswaar veel macrofaunasoorten op breuksteen voor, maar het gaat daarbij niet altijd om de 

soorten van echte zandrivier. Recent onderzoek lijkt zelfs aan te tonen dat allerlei exoten 

onevenredig voordeel uit de aanwezigheid van breuksteen halen (betere concurrentiepositie t.o.v. 

inheemse macrofauna). Kan de gehanteerde redenering ertoe leiden dat we straks nog breukstenen 

oevers moeten gaan beschermen...?  

Als de KRW-maatlat al een hoge waardering aan breuksteensoorten zou geven, zegt dat meer over 

de kwaliteit van de maatlat dan over wat daadwerkelijk wenselijk is langs de IJssel. Eenzelfde 

misvatting treedt regelmatig op in de beoordeling van Rivierdonderpad, een soort die ooit als 

kenmerkend voor stenige substraten in stromend water in de Habitatrichtlijn is opgenomen, maar 

waarvan de afgelopen 10 jaar een ondersoort van meer stilstaand water tussen breuksteen sterk is 

opgerukt.  

 

Stapeling van plannen en cumulatieve effecten 

In het plangebied staan voor de komende jaren een groot aantal plannen op het programma. We 

hoeven maar te denken aan de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier en de 

Kaderrichtlijn Water. Het rapport besteedt weinig aandacht besteed aan mogelijke cumulatieve 

effecten die optreden als gevolg van de uitvoering van parallelle plannen en omgekeerd: moeten de 

bestaande plannen zoal s de dijkverlegging Westenholte en de Scheller- en Oldenelerwaarden niet 

inspelen op de gevolgen van ZBIJ? En hoe zit het met de voorgestelde KRW-maatregel “aanleg van 

een geul” in de Zalkerwaard? Wordt deze maatregel doorgezet en zo ja is er met deze ontwikkeling 

rekening gehouden? 

 

Peilbeheer in bekade uiterwaarden 

Voor de bekade uiterwaarden wordt wat betreft effecten volledig gefocust op de kruinhoogte van de 

zomerkade. Veel kaden zijn echter voorzien van een sluisje of gemaal. Een dergelijk kunstwerk maakt 

het mogelijk om bij dreigende inundatie eerder water kan worden in te laten (voorkomt erosie aan 

de kade) en water na inundatie weer versneld af te voeren. Met een sluisje kun je dus in zekere mate 

aan peilbeheersing doen. Vanuit die optiek is het aanbrengen van een sluisje in bekade uiterwaarden 

een goede mitigerende maatregel. 

 

Het rivierduin in de Vreugderijkerwaard 

Als reactie op specifieke opmerkingen van Natuurmonumenten op het stroomdalgrasland: wij 

zouden incidentele overstroming interpreteren als beduidend minder dan 1 maal per jaar, bijv. eens 

in de 10 jaar.  

 

 

 

Bart Peters (Bureau Drift) 

Bert Overkamp (Arcadis) 

17 september 2012 
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BIJLAGE 6 Methode bepalen gevolgen verminderde inundatieduur voor 
habitattypen en leefgebieden vogels 

 

Bij het bepalen van de ecologische effecten van verminderde inundatie zijn in grote lijnen de volgende 

stappen gezet: 

 
1. Het hanteren van de waterstandsduurlijn met en zonder zomerbedverlaging als vertrekpunt 

2. Verkenning van de hoogteligging van habitattypen en van de relatie tussen hoogteligging en 

ecologisch optimum 

3. Bepaling van de verandering van de ligging van habitattypen als gevolg van verandering in 

inundatieduur ten opzichte van het ecologische optimum 

4. Ecologische betekenis van deze verandering en vertaling daarvan in verlies aan kwaliteit en/ of 

oppervlakte 

Deze stappen worden hieronder toegelicht.  

 

1. Waterstandsduurlijn als vertrekpunt 

Als gevolg van zomerbedverlaging raken uiterwaarden minder geïnundeerd. Dit effect is groter naarmate 

de uiterwaard dichter bij het traject ligt waarin het zomerbed wordt verdiept. De vermindering van inundatie 

is af te lezen uit het verschuiven van de waterstandsduurlijn. Voor iedere uiterwaard in het studiegebied 

kan aan de hand van de ligging van de waterstandsduurlijnen in de situatie 2016 met en zonder 

zomerbedverlaging worden afgelezen hoe groot de vermindering van de inundatie is bij iedere 

hoogteligging (zie afbeelding 1). De relatie die uit deze grafieken is af te leiden geldt overigens alleen voor 

onbekade uiterwaarden. In bekade uiterwaarden zal de inundatieduur van alle percelen die zich onder het 

niveau van het laagste punt van de zomerkade bevinden in principe niet anders zijn dan die inundatieduur 

van het laagste punt van de kade. Na zomerbedverlaging neemt de inundatieduur achter de kade toe. 

Door verlaging van de zomerkade kan de inundatieduur achter de kade in principe weer terugkeren op het 

niveau van vóór de zomerbedverlaging.  
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Afbeelding 1. Duurlijnen van een locatie in de benedenloop van de IJssel (X-as: inundatieduur 

(dgn/jr) Y-as: hoogte (m + NAP) ) 

 

2. Hoogteligging natuurtypen in relatie tot ecologische voorkeur 

Deze waterstandsduurlijnen vormen het vertrekpunt voor het bepalen van de gevolgen van de 

vermindering van inundatie op habitattypen
74

. Daartoe is de (relatieve) verdeling in hoogteligging van ieder 

habitattype afgezet op de Y-as van de grafiek met de waterstandsduurlijn. Deze grafiek is voor iedere 

uiterwaard en ieder habitattype gemaakt (afbeelding 2) en levert de volgende informatie op: 

– De ruimtelijke verdeling van het habitattype over de hoogte binnen de uiterwaard; 

– Inzicht in de ruimtelijke verdeling van het habitattype in relatie tot de inundatieduur in de situatie 

2016 zonder en met zomerbedverlaging. 

In veel gevallen blijkt de ruimtelijke verdeling van een habitattype naar hoogteligging min of meer overeen 

te komen met een normaalverdeling. De ecologische amplitude van een habitattype voor een milieufactor 

(in dit geval inundatie) komt in de regel ook overeen met een normaal-verdeling. Het is daarom denkbaar 

(maar niet op voorhand zeker) dat de inundatieduur waar het habitattype het meest wordt aangetroffen 

overeenkomt met het ecologische optimum. Het kan namelijk ook zo zijn, dat de specifieke situatie in de 

uiterwaard, en niet de inundatieduur, verantwoordelijk is voor de aangetroffen ruimtelijke verdeling. 

Bijvoorbeeld omdat het habitattype alleen op die specifieke maaiveldhoogte/ inundatieduur waar het het 

meest voorkomt optimale beheerscondities kent, terwijl bij de ecologisch optimale inundatieduur de 

                                                        
74

 In deze bijlage is onder habitattype verstaan: het habitattype uit het aanwijzingsbesluit Uiterwaarden IJssel, 

aangevuld met een tweetal ecotooptypen die voor diverse (vogel-)soorten in de uiterwaarden van groot belang zijn en 

die bovendien gevoelig zijn voor veranderingen in inundatie, te weten plas-dras situaties en (riet)moeras. 
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beheerscondities slecht zijn vanwege intensief agrarisch gebruik. In dat geval zou het habitattype in die 

uiterwaard juist in een ecologisch suboptimale conditie voorkomen.  

 

 

Afbeelding 2. Duurlijnen en hoogteverdeling van een habitattype 

 

Om na te gaan of het habitattype optimaal of suboptimaal voorkomt, is een check gedaan op de volgende 

twee punten: 

– Welke relatie tussen voorkomen en inundatieduur heeft het habitattype in kwestie op basis van de 

literatuur? Indien deze sterk afwijkt van de aangetroffen ligging in het terrein, dan valt de ecologisch 

optimale situatie qua inundatieduur in uiterwaard X waarschijnlijk niet samen met de aangetroffen 

frequentieverdeling in hoogteligging. 

– Hoe ziet de ruimtelijke verdeling van het habitattype in uiterwaard X eruit in relatie tot de ruimtelijke 

verdeling in andere uiterwaarden in het studiegebied? Als uiterwaard X afwijkt van de andere 

uiterwaarden, dan valt de ecologisch optimale situatie qua inundatieduur in uiterwaard X 

waarschijnlijk niet samen met de aangetroffen frequentieverdeling in hoogteligging. 

 

De uitkomsten van deze check leverden op, dat alleen het habitattype Vochtige alluviale bossen in het 

studiegebied niet ‘volgens het boekje’ voorkomt. In het algemeen staat dit habitattype hier aanzienlijk 
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droger dan op basis van de literatuur (waternood/synbiosys) mag worden verwacht. Het voorkomen van 

de overige habitattypen blijkt voor wat betreft inundatieduur vrijwel geheel samen te vallen met de 

standplaats zoals in de literatuur aangegeven.  

Bij het vaststellen van de gevolgen van verminderde inundatieduur wordt voor zachthoutooibos een 

aangepaste werkwijze gevolgd, zie navolgende subparagraaf.  

 

Verdeling voorkomen habitattypen in drie typen standplaatsen 

Wanneer op grond van deze check mag worden aangenomen dat de plaatsen waar het habitattype nu het 

meest voorkomt samenvallen met het ecologische optimum van het habitattype, dan is de volgende stap 

de verdeling van het voorkomen van habitattypen in drie typen standplaatsen (afbeelding 0-15 en 

afbeelding 0-16): 

– optimale standplaatsen 

– suboptimale standplaatsen en 

– marginale standplaatsen 

Hieronder is aangegeven wat onder de verschillende typen standplaatsen wordt verstaan. 

 
Optimale standplaats. De zone waarin het habitattype optimaal voorkomt (de donkergroene zone tussen 

A1 en A2 in de afbeelding). We gaan ervan uit, dat het habitattype in deze condities in stand kan blijven en 

kan ontwikkelen, aannemende dat andere standplaatsfactoren (zoals beheer) op orde zijn. De oppervlakte 

van deze zone is gesteld op 40 % van het totale areaal. Voor habitattypen die als minder gevoelig voor 

veranderingen in inundatie zijn aangemerkt is deze zone breder verondersteld en is de optimale range 

gedefinieerd als 60 % van het areaal. Zie Tabel 0-1voor een overzicht van habitattypen en hun 

aangenomen gevoeligheid voor inundatie. 

Suboptimale standplaats. Aan weerskanten van het optimum bevindt zich een zone waar het habitattype 

wel voorkomt, maar onder suboptimale condities. Het type kan hier in stand blijven, maar de kans op een 

verbetering van kwaliteit richting het optimum wordt als klein ingeschat. Deze zone (de lichtgroene zones 

tussen A1 en B1 en tussen A2 en B2 in de afbeelding) is gedefinieerd als 50 % van het areaal. Voor 

habitattypen die minder gevoelig zijn voor inundatie is deze zone smaller verondersteld en is de 

suboptimale range gedefinieerd als 30 % van het areaal. 

Marginale standplaats. Aan de uiteinden de verdeling (de gele zone links van B1 en rechts van B2) is de 

resterende zone van tweemaal 5 % van het areaal gedefinieerd als habitattype onder marginale condities. 

Aangenomen is dat de overstromingsduur hier te hoog of te laag is voor een (sub)optimaal voorkomen, en 

dat het habitattype daar weinig kansen heeft op kwaliteitsverbetering en op den duur de kans loopt te 

verdwijnen. 
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Afbeelding 0-15. Schematische doorsnede van een oeverwal, met een willekeurig habitattype. De 

optimale, suboptimale en marginale overstromingscondities zijn weergegeven. 

 

 

Afbeelding 0-16. Schematische weergave van de relatieve hoogteverdeling van een habitattype in 

een uiterwaard. 

Voorkomen

habitattype
optimaal

suboptimaal

suboptimaal
marginaal

marginaal
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Tabel 0-1. Optimum ranges habitattypen en leefgebieden vogels m.b.t. inundatie 

40% totale oppervlakte 60% totale oppervlakte 

Slikkige rivieroevers Glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden 

(glanshaver) 

Stroomdalgraslanden Vochtige alluviale bossen 

(zachthoutooibossen) 

Glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden  

(grote vossenstaart) 

Plas-dras situaties 

Droge hardhoutooibossen  

(Riet) moeras  

 

3. Bepaling van veranderingen binnen habitattypen tengevolge van verminderde inundatieduur  

Verminderde inundatieduur leidt ertoe, dat zones met dezelfde overstromingscondities op lagere 

terreinhoogtes gaan voorkomen. De omvang van deze verschuiving is afgeleid uit het verschil tussen de 

duurlijnen in de situatie met en zonder zomerbedverlaging. De basis voor het bepalen van de ecologische 

gevolgen is, dat met de verschuiving van dezelfde overstromingscondities naar lagere terreinhoogte ook 

het voorkomen van habitattypen verandert ten opzichte van het ecologische optimum. Het is deze 

verandering die aan de basis staat van het bepalen van de ecologische gevolgen per habitattype. Voor 

een deel van het oppervlak habitattypen betekent deze verandering, dat het habitattype na 

zomerbedverlaging nog steeds binnen één de van drie boven genoemde categorieën (optimaal, 

suboptimaal, marginaal) voorkomt. Andere delen van het habitattype schuiven als het ware op van de ene 

categorie naar de andere. Deze verschuiving doet zich per definitie voor aan zowel de linker- als aan de 

rechterzijde van de normaalverdeling. Dat betekent concreet, dat voor delen van het habitattype de 

inundatiecondities kunnen verslechteren, maar dat voor andere delen van het hetzelfde habitattype deze 

condities kunnen verbeteren. In onze effectanalyse hebben we ons gefocust op het verslechterende effect. 

Waar een verslechtering niet verwacht wordt en wellicht zelfs een kans op kwaliteitsverbetering aan de 

orde kan zijn, hebben we dat effect op nul gezet. Er is dus geen mogelijk te verwachten verbetering als 

effect van de zomerbedverlaging geregistreerd en in de uiteindelijke effectbeoordeling betrokken. 

Afbeelding 0-17 geeft schematisch aan hoe de verschuiving van het areaal habitattypen ten opzichte van 

het ecologische optimum is vastgelegd.  
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Afbeelding 0-17. Schematische verschuiving van marginale, sub-optimale en optimale inundatie 

ranges voor een habitattype als gevolg van de zomerbedverlaging 

 

Met betrekking tot de verschuiving ten opzichte van het ecologische optimum als gevolg van 

zomerbedverlaging gaan we uit van het volgende effecten (tabel 2): 

 

Tabel 2. Relatie tussen verschuiving tov ecologisch optimum en ecologische effecten 

Van naar  Zone  Effect 

Marginaal Marginaal  > B1  Verslechtering, beweging van optimum af (verdroging) 

Sub-optimaal Marginaal  B1 - B1*  Verslechtering, beweging van optimum af (verdroging) 

Sub-optimaal Sub-optimaal  B1* - A1  Verslechtering, beweging van optimum af (verdroging) 

Optimaal Sub-optimaal  A1 - A1*  Verslechtering, beweging van optimum af (verdroging) 

Optimaal Optimaal  A1* - A2  Geen verslechtering of kans op verbetering 

Sub-optimaal Optimaal  A2 - A2*  Kans op verbetering door beweging richting optimum (minder nat) 

Sub-optimaal Sub-optimaal  A2* - B2  Kans op verbetering door beweging richting optimum (minder nat) 

Marginaal Sub-optimaal  B2 - B2*  Kans op verbetering door beweging richting optimum (minder nat) 

Marginaal Marginaal  < B2*  Kans op verbetering door beweging richting optimum (minder nat) 

 

De aard en omvang van dit effect verschilt per habitattype als afgeleide van zijn respons op veranderingen 

in inundatie. Hoe aard en omvang van het effect per habitattype is vastgesteld is toegelicht in navolgende 

subparagraaf.  

 

De kwaliteitsverandering kan worden gekwantificeerd door na te gaan hoe de verdeling van de 

oppervlakte habitattype over de drie categorieën verandert in de situatie na zomerbedverlaging (af te 

leiden van de ligging van A1*, B1*, A2*, B2* ten opzichte van A1, B1, A2, B2) zijn alle bovengenoemde 
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verschuivingen in kwantitatieve arealen (vierkante meters) uitgedrukt. Hoeveel een zone verschuift wordt 

bepaald door het verschil tussen de overstromingsduurlijnen op de locatie van het habitattype. Dat verschil 

varieert per hoogteligging, omdat de zomerbedverlaging bij hogere waterstanden, die minder vaak 

voorkomen, grotere effecten heeft.  

Deze kwantitatieve analyse wordt uitgevoerd per habitattype en per uiterwaard binnen het studiegebied. 

Om als effect van inundatieverandering mee te tellen is een ondergrens gehanteerd. In uiterwaarden waar 

het waterstandsdalend effect van de zomerbedverlaging minder is dan 2,5 centimeter, is ervan uitgegaan 

dat dit effect ecologisch geen relevantie heeft.  

Het totale verslechterende effect van de zomerbedverlaging per habitattype is een optelsom van de 

kwantitatieve veranderingen per uiterwaard, zoals hierboven beschreven.  

 

Het effect van vermindering van inundatie is in bekade uiterwaarden anders dan in onbekade 

uiterwaarden. Binnen de zomerkade zal namelijk alle oppervlakte die lager ligt dan het laagste punt van de 

zomerkade minder vaak overstromen na zomerbedverlaging. In de berekening van het door 

zomerbedverlaging beïnvloede areaal is hiermee rekening gehouden (zie kader).  

 

Benadering bij afwijkend ecologisch optimum 

In uiterwaarden en bij habitattypen, waar het ecologische optimum voor inundatieduur (zie kader) duidelijk 

niet samenvalt met de plek in de uiterwaard waar het habitattype het meest voorkomt, kunnen zich twee 

situaties voordoen: 

a. Het ecologische optimum in relatie tot inundatieduur uit de literatuur blijkt op een hoger 

maaiveldniveau te liggen dan de maaiveldhoogte met de grootste oppervlakte in de uiterwaard 

b. Het ecologische optimum in relatie tot inundatieduur blijkt op een lager maaiveldniveau te liggen 

dan de maaiveldhoogte met de grootste oppervlakte in de uiterwaard 

Vooraf is inmiddels per habitattype een check gedaan in hoeverre sprake is van één van deze situaties. 

Uit deze check kwam naar voren dat bij nagenoeg alle habitattypen het ecologische optimum uit de 

literatuur goed overeen blijkt te komen met de gemodelleerde inundatieduur. De enige uitzondering is het 

habitattype vochtige alluviale bossen. Voor dit type ligt het werkelijke ecologische optimum bij een langere 

inundatieduur (en dus bij een lagere maaiveldhoogte) dan in het studiegebied is waargenomen. In deze 

situatie, waarin het habitattype nu relatief minder vaak overstroomt dan uit de literatuur naar voren komt, 

zou de berekende vermindering van de inundatieduur op basis van de gehanteerde methode tot een 

relatief groter effect leiden dan in de situatie waarin feitelijk voorkomen en optimum samenvallen. De 

nieuwe situatie komt immers in zijn geheel verder af te liggen van het ecologische optimum uit de 

literatuur. Het gevolg daarvan is, dat over de volledige oppervlakte van het habitattype Vochtige alluviale 

bossen in principe sprake is van een verslechterend effect door kwaliteitsverlies. Hoe groot dit effect wordt 

ingeschat is hieronder uiteengezet. 

De situatie waarin het optimum duidelijk op een hoger maaiveldniveau zou zijn gelegen (situatie a) doet 

zich in het studiegebied niet voor. Deze blijft verder buiten beschouwing.  

 

De vraag doet zich dus voor, waarom Vochtige alluviale bossen hier op een hoger maaiveldniveau 

voorkomen dan de literatuur aangeeft. Waarschijnlijk komt dit door een combinatie van de volgende 

oorzaken:  

– Vooral op klei kan de vestiging van wilgen veel hoger liggen, omdat dit lang nat kan blijven. 

Belangrijker dan de precieze hoogteligging is de aanwezigheid van een vochtige open bodem in de 

kiemingsperiode van wilgen (mei/juni). Zo kan wilgenbos prima kiemen in allerlei vochtige kommen, 

die toevallig door veel regen vasthouden of een langzaam terugtrekkende waterstand lang nat 

blijven in de kiemingstijd (om die reden zijn er ook hele goede kiemingsjaren en hele slechte 
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wilgenkiemingsjaren). De theorie gaat soms uit van een simpeler plaatje waarbij een bepaalde 

zone langs een gradiënt in een bepaald jaargetijde wordt gekoppeld aan de waterstand in de rivier.  

– Soms hogen delen met wilgenbos door de jaren heen snel op met slib (of zand). Hierdoor staan 

deze bossen nu op een hoger niveau dan tijdens de kieming ervan 

– En wat betreft de grondwatersituatie bij zachthoutooibossen: kwalitatief goed ontwikkeld lissen-

ooibos is vooral afhankelijk van hoge (grond) waterstanden en niet of nauwelijks van 

overstromingsdynamiek. 

– Binnen het habitattype bestaat variatie. Vochtige alluviale bossen behoren tot het Verbond van 

Wilgenvloedbossen en –struwelen (Salicion albae). Binnen dit verbond komen – naast het getijden-

afhankelijke Veldkers-ooibos – twee andere associaties voor: het Bijvoet-ooibos (Artemisio-

Salicetum albae) en het Lissen-Ooibos (Irido-Salicetum albae). De eerste associatie is typerend 

voor de meest dynamische en doorgaans zandige pioniermilieus in de uiterwaarden (inundatie in 

winter en groeiseizoen), het tweede type komt vooral voor op kleiige plaatsen met een lage 

rivierdynamiek (inundatie alleen in winter). Het type kan ook binnendijks voorkomen
75

. Voorzover te 

overzien, komen in het studiegebied niet de pioniermilieus voor waarop het subtype Bijvoet-Ooibos 

kan gedijen. Er zijn geen vegetatieopnamen beschikbaar, maar het lijkt gezien de standplaats op 

de randen van kleiputten daarom waarschijnlijk dat in het studiegebied het tweede type voorkomt, 

het Lissen-ooibos. Omdat vergelijkbaar wilgenbos ook bekend is van de binnendijks gelegen 

kleiputten bij Windesheim, lijkt het erop dat het habitattype Vochtige alluviale bossen in het 

studiegebied kennelijk weinig gevoelig is voor overstroming.  

– In dit deel van de IJssel worden de waterstanden niet alleen bepaald door inundatie als gevolg van 

hogere rivierafvoeren, maar ook door de variatie in het IJsselmeerpeil. In de huidige situatie kan 

door beperkte spuimogelijkheden al dan niet in combinatie met opwaaiing het peil in het Ketelmeer 

decimeters oplopen. Dit beïnvloedt ook de inundatie van uiterwaarden in het meest 

benedenstroomse deel van de IJssel. Omdat deze bijzondere gebeurtenissen niet in de 

modelmatig bepaalde duurlijnen tot uitdrukking komen, is de inundatieduur in het gebied waar 

IJsselmeerinvloed merkbaar is waarschijnlijk hoger dan gemodelleerd. Hoe dichter bij het 

IJsselmeer, des te meer invloed van IJsselmeerpeil. Kennelijk treedt op hogere maaiveldniveaus 

incidenteel overstroming op, die niet kan worden afgeleid uit de waterstandsduurlijn (die immers 

alleen het verband tussen rivierafvoer en inundatieduur beschrijft).  

 

                                                        
75

 Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland, deel 4, blz 134-137 
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4. Ecologische gevolgen van de berekende verschuiving in oppervlaktes  

De berekende verschuiving in oppervlaktes is vertaald naar veranderingen in oppervlakte en /of kwaliteit 

van het habitattype in kwestie. De relatie tussen de berekende verschuiving in oppervlakte enerzijds en 

het daaruit resulterende verlies in oppervlakte en/of kwaliteit is specifiek voor ieder habitattype. Ieder 

habitattype heeft namelijk een eigen, unieke respons op veranderingen in inundatie. Deze respons hangt 

samen met: 

– De breedte van de range in inundatieduur waarbinnen een habitattype optimaal kan voorkomen. In 

de effectanalyse is onderscheid gemaakt tussen een smalle range (het optimum beslaat 40 % van 

het oppervlakte) en een brede range (het optimum beslaat 60 % van het oppervlakte). Uiteraard is 

dit een versimpeling van de werkelijkheid, maar daarmee ontstaat wel een onderscheid tussen 

habitattypen die snel en minder snel van klasse verschuiven (tabel 3 en tabel 4).  

– De gevoeligheid waarmee het habitattype op inundatie reageert binnen de range waarin een 

verschuiving zich voordoet. Deze gevoeligheid (‘respons’) bepaalt uiteindelijk in welke mate een 

berekende verschuiving van oppervlakte leidt tot een kleinere of grotere mate van kwaliteitsverlies, 

of zelfs tot verlies aan oppervlakte. Ten behoeve van de effectbepaling is wederom een 

vereenvoudigde factorindeling aangehouden, om oppervlaktes om te rekenen naar oppervlakte 

kwaliteitsverlies: 

Ecologische vereisten: inundatie 

Bij de effectbepaling voor het onderdeel inundatie hebben de ecologische vereisten van habitattypen en 

leefgebieden van soorten centraal gestaan. De vereisten kwamen in eerste instantie voort uit de 

profieldocumenten die door het ministerie zijn opgesteld. Naar aanleiding van overleggen met de 

terreinbeheerders heeft een nuancering plaatsgevonden, met name met betrekking tot de grenzen 

tussen optimaal en sub optimaal. Hierbij is een aantal bronnen gebruikt: Waternood/KIWA database, 

factsheet behorende bij ‘Habitat, spatial analysis tool’ van Deltares, Aggenbach (2002), Expert oordeel 

van Natuurmonumenten, expert oordeel Bert Overkamp, Arcadis en expertoordeel RHDHV. Dit heeft 

geresulteerd in onderstaande tabel, die gebruikt is om te controleren of het zwaartepunt van het areaal 

van actuele groeiplaatsen overeenkomt met het ecologisch optimum. 

 

 

0-1 >1 >2 >5 >10 >20 >50 >150 >300 365

H3150 Meren m et  krabbenscheer  en fon t einkru iden
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H6120 *St room dalgraslanden
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H6430 B Ruig t en  en zom en (har ig w ilgenroosje)
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H6510 A Glanshaver - en vossenst aar t hoo ilanden (g lanshaver )
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H91E0 A *Vocht ige alluviale bossen (zacht hout oo ibossen)
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Tabel 3. Ecologische respons vertaald naar weegfactoren 

Weegfactor Effect 

0 er is geen respons van het habitattype op inundatievermindering binnen de aangegeven range; de 

oppervlakte verschoven binnen/ tussen klassen wordt vermenigvuldigd met deze factor, en dat leidt bij 

factor 0 tot nul hectare kwaliteitsverlies, ongeacht de oppervlakte verschoven oppervlakte. 

0,1/0,2 er is een beperkte respons van het habitattype op inundatievermindering binnen de aangegeven range, 

deze leidt tot een beperkt kwaliteitsverlies; voorbeeld bij een oppervlakte verschoven van 10 ha ontstaat 

er een kwaliteitsverlies van resp. 1 of 2 ha. 

0,5 er is een sterke respons van het habitattype op inundatievermindering binnen de aangegeven range, 

deze leidt tot een groot kwaliteitsverlies; voorbeeld: bij een oppervlakte verschoven van 10 ha ontstaat er 

een kwaliteitsverlies van 5 ha; er wordt echter aangenomen, dat het habitattype kan blijven bestaan. 

1,0 er is een zeer sterke respons van het habitattype op inundatievermindering binnen de aangegeven 

range, deze leidt tot een zeer groot kwaliteitsverlies en op termijn mogelijk oppervlakteverlies; voorbeeld: 

bij een oppervlakte verschoven van 10 ha ontstaat er een kwaliteitsverlies van 10 ha. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehanteerde weegfactoren per habitattype. Bij de 

toekenning van weegfactoren is sprake van een betrekkelijk subjectief ‘expert oordeel’. Bovendien kunnen 

ook andere factoren dan inundatieduur van invloed zijn op het kwaliteitsverlies, zoals bijvoorbeeld het 

beheer. Er wordt bij de effectanalyse vanuit gegaan dat deze andere weegfactoren vóór en na 

zomerbedverlaging constant blijven. Vervolgens wordt per habitattype een korte onderbouwing gegeven 

van de toegekende factoren. De habitattypen die niet voorkomen in het effectgebied zijn niet in de tabel 

gemeld en hebben om diezelfde reden geen toelichtende tekst. 

 

Tabel 4. Weegfactoren: van areaal afname kwaliteit naar natuuropgave in ha’s 
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Breedte optimum range  40% 40% 60% 40% 60% 60% 60% 40% 

van naar Zone         

Marginaal Marginaal > B1 1,00 0,20 0 0,20 0,10/0,20* 0,50 0,20 0,20 

Sub-optimaal Marginaal B1 - B1* 1,00 1,00 0 1,00 0,10/0,20 0,20 1,00 1,00 

Sub-optimaal Sub-optimaal B1* - A1 0,20 0,20 0 0,20 0,10/0,20 0,20 0,20 0,20 

Optimaal Sub-optimaal A1 - A1* 0,50 0,50 0 0,50 0,10/0,20 0,20 0,50 0,50 

Optimaal Optimaal A1* - A2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sub-optimaal Optimaal A2 - A2* 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sub-optimaal Sub-optimaal A2* - B2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marginaal Sub-optimaal B2 - B2* 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marginaal Marginaal < B2* 0 0 0 0 0 0 0 0 

* afhankelijk van de omvang van de waterstandsdaling op een bepaalde plek wordt de factor 0,10 of 0,20 

toegekend voor een respectievelijk kleine of grote waterstandsdaling (zie ook toelichting zachthoutooibos). 
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Slikkige rivieroevers 

De optimum range voor inundatie is relatief smal, het inundatiebereik waarbinnen slikkige oevers kunnen 

voorkomen is immers relatief klein. Uitgegaan is van een optimum van 40% van het areaal. Op de hoogste 

delen van de groeiplaatsen van het type kan door vermindering van inundatie verruiging optreden, 

waardoor het habitattype verdwijnt (factor 1). Een verschuiving van optimaal naar suboptimaal wordt 

relatief zwaar gewogen (factor 0,5) omdat een kleine verschuiving al gauw tot andere milieucondities (en 

daarmee verdergaande successie van de vegetatie) kan leiden, maar aangenomen wordt dat het 

habitattype dan niet geheel verdwijnt. Aan de onderkant kan er in beginsel nieuwe oppervlakte bijkomen, 

maar dat is meer afhankelijk van verlaging van oppervlaktewaterpeil dan van inundatie. Oppervlaktes 

waarvan het voorkomen vóór en na zomerbedverlaging binnen de klasse suboptimaal blijven zullen een 

beperkt ecologisch effect hebben (factor 0,2). Dit uitgangspunt is overigens voor alle habitattypen 

gehanteerd.  

 

Stroomdalgraslanden 

De optimum range voor inundatie is relatief smal, het inundatiebereik waarbinnen stroomdalgraslanden 

kunnen voorkomen is immers relatief klein (enkele dagen tot 20 dagen per jaar). Uitgegaan is van een 

optimum van 40% van het areaal. Op de hoogste gelegen, (nog) niet marginale groeiplaatsen van het type 

zorgt minder inundatie voor minder afzetting van kalkrijk sediment. Hierdoor kan verzuring optreden, zal 

de soortsamenstelling onomkeerbaar veranderen en treedt geen natuurlijke verjonging meer op (factor 1). 

Op de hoogste delen kan het type zich zelf niet in stand houden en kan op termijn zelfs verdwijnen. Op de 

lager gelegen delen leidt vermindering van inundatieduur niet tot verlies, maar wel tot 

kwaliteitsvermindering (factor 0,5). Daarbij wordt een verschuiving van het habitattype uit de klasse 

optimaal relatief zwaarder gewogen dan een verschuiving binnen de klasse suboptimaal (factor 0,2). 

 

Droge Glanshaverhooilanden 

De optimum range voor inundatie is relatief breed, het inundatiebereik waarbinnen Droge 

Glanshaverhooilanden kunnen voorkomen is immers relatief groot (namelijk tot ver in de zone waarin geen 

inundatie meer plaatsvindt). Uitgegaan is van een optimum van 60% van het areaal. Het profieldocument 

meldt dat het type slecht bestand is tegen teveel overstroming. Daarnaast is het beheer een belangrijke 

voorwaarde voor het duurzaam voortbestaan voor glanshaver hooiland. Er is daarom ingeschat dat een 

vermindering van overstroming als gevolg van de zomerbedverlaging niet tot kwaliteitsverlies voor dit 

habitattype leidt (factor 0). Echter, een groot deel van het huidige areaal Glanshaverhooiland in de 

Vreugderijkerwaard (de hoogst gelegen delen) heeft nu potenties om zich te ontwikkelen tot 

Weegfactoren en zomerpolders 

Het inundatiepatroon in zomerpolders (bekade uiterwaarden) verloopt anders dan in uiterwaarden die 

onder directe invloed staan van de rivier. Het overstromingspatroon in zomerpolders wordt in veel 

mindere mate ingegeven door de terreinhoogte, maar juist door het moment waarop de zomerkade 

overstroomt. In dat geval overstroomt het achterliggende land in zijn totaliteit en ineens. In zomerpolders 

zijn de weegfactoren aangepast voor die terreindelen die lager liggen dan het laagste punt van de 

zomerkade. Allereerst zijn de grenzen van kwaliteitsklassen toegekend op basis van de verdeling over 

de hoogte. Aan de veranderingen zijn de gangbare weegfactoren toegekend. Net zoals dat in onbekade 

uiterwaarden gebeurt. Vervolgens is voor al het areaal dat lager ligt dan het laagste punt van de 

zomerkade de weegfactor aangepast. De weegfactor voor dat deel is gelijk aan de weegfactor die voor 

dat habitattype of leefgebied wordt gehanteerd voor de verschuiving van optimaal naar suboptimaal. We 

gaan er dus vanuit dat het type achter de zomerkade nu onder optimale omstandigheden voorkomen 

(worst-case).  
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stroomdalgrasland. Vermindering van inundatie leidt tot verkleining van deze potenties. Dit is bij de 

effectverkenning afzonderlijk meegenomen.  

 

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart, kievitsbloemhooiland) 

De optimum range voor inundatie is relatief smal, het inundatiebereik waarbinnen Glanshaver- en 

Vossenstaarthooilanden kunnen voorkomen is immers relatief klein (enkele dagen tot 20 dagen per jaar). 

Uitgegaan is van een optimum van 40% van het areaal. Een verschuiving van de oppervlakte vanuit de 

categorie suboptimaal naar de categorie marginaal is beschouwd als een onomkeerbaar ecologisch effect 

met een grote kans op verdwijnen van het habitattype (factor 1). Waar dit habitattype in bekade uiterwaard 

voorkomt, zal het onder het niveau van het laagste deel van de zomerkade door vermindering van de 

inundatie in kwaliteit achteruit gaan (factor 0,5). Een deel ligt weliswaar binnen de zomerkade maar heeft 

een hoogteligging die het laagste punt van de zomerkade overstijgt. Voor dit deel is eveneens sprake van 

(beperkte) kwaliteitsafname (factor 0,2), tenzij sprake is van een verschuiving naar de categorie marginaal 

(dan factor 1, zie boven).  

 

Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 

De optimum range voor inundatie is relatief breed, het inundatiebereik waarbinnen zachthoutooibossen 

kunnen voorkomen is immers relatief groot. Dit geldt zeker voor het type Lissen-Ooibos waarvan zoals 

eerder gezegd in het studiegebied vermoedelijk sprake is. Uitgegaan is van een optimum van 60% van het 

areaal. Vermindering van inundatie zal in beginsel leiden tot een kwaliteitsafname (verandering 

soortensamenstelling ondergroei), maar zal er zeker niet toe leiden dat het habitattype op termijn 

verdwijnt. Daarbij is de verwachting dat de respons van dit subtype van het habitattype op vermindering 

van inundatie op alle standplaatsen, ongeacht de maaiveldhoogte beperkt zal zijn. Wel is het zo, dat de 

respons wat groter is naarmate het waterstandsverlagend effect van de zomerbedverdieping toeneemt. 

Daarom is voor de gehele oppervlakte, ongeacht de klasse waarin deze ligt een factor 0,1 aangehouden in 

de situatie waarin de waterstands daling tussen de 2,5 en 10 cm ligt en een factor 0,2 wanneer de 

waterstandsdaling als gevolg van de zomerbedverlaging meer dan 10 cm bedraagt. 

 

Droge hardhoutooibossen 

De optimum range voor inundatie is relatief breed, het inundatiebereik waarbinnen hardhoutooibossen 

kunnen voorkomen is immers relatief groot (namelijk tot ver in de zone waarin geen inundatie meer 

plaatsvindt). Uitgegaan is van een optimum van 60% van het areaal. Uit de informatie in het 

profielendocument kan worden afgeleid, dat aanrijking met basen van de (diepgaande) wortelzone van 

hardhoutooibos de dominante ecologische factor is, en niet zozeer overstroming. Deze aanrijking vindt 

plaats door capillaire opstijging van grondwater in de bodem. In die zin kan vermindering van de 

inundatieduur leiden tot minder capillaire opstijging en daarmee tot verminderde aanrijking met basen in 

de wortelzone. Dit risico is het grootst ingeschat bij de hoogst liggende hardhoutooibossen; hier is 

uitgegaan van een aanzienlijk ecologisch effect, echter zonder dat het habitattype onomkeerbaar 

verandert (factor 0,5). Voor de verschuivingen binnen en tussen zones op lagere maaiveldhoogtes wordt 

dit risico op verminderde aanrijking en dus het ecologische effect in de vorm van kwaliteitsvermindering 

kleiner ingeschat (factor 0,2). 

 

Plas-dras situaties (leefgebied steltlopers) 

De optimum range voor inundatie is relatief breed, het inundatiebereik waarbinnen plas-dras situaties 

kunnen voorkomen is immers relatief groot. Uitgegaan is van een optimum van 60% van het areaal. Een 

verschuiving van oppervlakte binnen de hoger gelegen plas-dras situaties zal een groot effect hebben op 

de kwaliteit (factor 1), en zal ook kunnen leiden tot verlies aan oppervlakte. Een verschuiving van 

oppervlakte van optimaal naar suboptimaal wordt gezien als een groot kwaliteitsverlies (factor 0,5). In 
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tegenstelling tot de meeste overige habitattypen betekent een vermindering van de inundatie van de 

laagst gelegen delen voor plas-dras situaties juist een verbetering; in de huidige situatie staan die arealen 

een groot deel van het jaar onder water, waardoor soorten die afhankelijk zijn van plas-dras situatie er 

maar een beperkte tijd gebruik van kunnen maken. Vermindering van de inundatie leidt ertoe dat de tijd 

tussen de hoogwatergolven langer is, en het water langer de tijd heeft om uit te zakken, waardoor de 

meest waardevolle situaties ontstaan. In verband met de keuze voor een worst-case benadering is dit 

positieve effect, waarvan het optreden overigens sterk afhankelijk is van de ontwateringsituatie per 

uiterwaard, echter niet meegenomen in de effectanalyse.  

 

(riet)moeras (broedgebied porseleinhoen) 

De optimum range voor inundatie is relatief smal, het inundatiebereik waarbinnen (riet)moeras kan 

voorkomen is immers relatief klein. Uitgegaan is van een optimum van 40% van het areaal. Een 

verschuiving van oppervlakte van de categorie suboptimaal naar de categorie marginaal zal een 

onomkeerbaar effect hebben op de kwaliteit (factor 1), en zal ook kunnen leiden tot verlies aan 

oppervlakte. Een verschuiving van oppervlakte van optimaal naar suboptimaal wordt gezien als een groot 

kwaliteitsverlies (factor 0,5) als gevolg van zomerbedverlaging, waarbij het habitattype naar verwachting 

echter niet zal verdwijnen.  

 

 

5. Eindoordeel: oppervlakte oppervlakte- en kwaliteitsverlies per habitattype door verminderde 

inundatieduur  

Het doorlopen van bovengenoemde stappen levert achtereenvolgens de volgende output op: 

– Per uiterwaard een overzicht van aantal hectares van habitattypen die na zomerbedverlaging 

verschuiven tussen of binnen de categorieën optimaal, suboptimaal, en marginaal; 

– Per uiterwaard en per habitattype een gewogen aantal hectares aan oppervlakte- en 

kwaliteitsverlies per categorie op basis van de boven beschreven wegingsfactoren; 

– Per uiterwaard en per habitattype een gesommeerd gewogen aantal hectares oppervlakte- en 

kwaliteitsverlies; 

– Over het hele studiegebied per habitattype een over de uiterwaarden gesommeerd aantal hectares  

waarvoor de kans bestaat dat de kwaliteit zondanig achteruit gaat, dat dit deel van het areaal op 

den duur niet meer kwalificeert als habitattype als gevolg van verminderde inundatieduur door 

zomerbedverlaging.  
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BIJLAGE 7 Gekwantificeerd effect habitattypen/resultaat rekenmethodiek 

 

In deze bijlage is het gekwantificeerde effect op de habitattypen opgenomen (scenario 1). De ecologische 

relevantie van dit resultaat is hierin nog niet meegenomen. Deze is wel meegnomen bij de toets aan de 

instandhoudingsdoelstellingen in hoofdstuk 8. 

 

Op basis van reacties van de terreinbeheerder Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer op de toegepaste 

weegfactoren, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, waarbij de weegfactoren die zij voorstelden zijn 

toegepast (scenario 2).  
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Weegfactoren 

 

Scenario 1: 

 
 
 
 

 

Scenario 2, aanpassingen obv reactie terreinbeheerders:  

 
 

Voorstel DHV
laagst gelegen hoogst gelegen

marginaal marginaal sub-opt. sub-opt. optimaal optimaal sub-opt. sub-opt. marginaal sub-opt. (te nat) optimaal

marginaal sub-opt. sub-opt. optimaal optimaal sub-opt. sub-opt. marginaal marginaal sub-opt.(te droog) marginaal zomerpolder

H3270 Slikkige rivieroevers - - - - - 0,5 0,2 1 1 nvt nvt

H6120 Stroomdalgraslanden - - - - - 0,5 0,2 1,0 0,2 nvt 1,0 nvt

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) - - - - - 0,5 0,2 1 0,2 nvt 1,0 nvt

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) - - - - - 0 0 0 0 nvt 0 0

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) - - - - - 0,5 0,2 1,0 0,2 nvt 1,0 0,5

H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) - - - - - 0,1/0,2 0,1/0,2 0,1/0,2 0,1/0,2 0,1/0,2 0,5 0,1/0,2

H91F0 Droge hardhoutooibossen - - - - - 0,2 0,2 0,2 0,5 nvt nvt nvt

Plas-dras situaties - - - - - 0,5 0,2 1 0,2 0,2 1,0 0,5

(Riet) moeras en natte ruigte - - - - - 0,5 0,2 1 0,2 0,2 1,0 0,5

Bijzondere situaties

laagst gelegen hoogst gelegen

marginaal marginaal sub-opt. sub-opt. optimaal optimaal sub-opt. sub-opt. marginaal sub-opt. (te nat) optimaal

marginaal sub-opt. sub-opt. optimaal optimaal sub-opt. sub-opt. marginaal marginaal sub-opt.(te droog) marginaal zomerpolder

H3270 Slikkige rivieroevers - - - - - 0,5 0,2 1,0 1,0 nvt nvt
H6120 Stroomdalgraslanden - - - - - 0,5 0,2 1,0 1,0 nvt 1,0 nvt
H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) - - - - - 0,5 0,2 1,0 1,0 nvt 1,0 nvt
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 nvt 0 0
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) - - - - - 0,5 0,2 1,0 1,0 nvt 1,0 0,5

H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) - - - - - 0,1/0,2 0,1/0,2 0,1/0,2 0,1/0,2 0,1/0,2 0,5 0,1/0,2

H91F0 Droge hardhoutooibossen - - - - - 0,5 0,2 0,5 0,2 nvt nvt nvt

Plas-dras situaties - - - - - 0,5 0,2 1,0 1,0 0,2 1,0 0,5

(Riet) moeras en natte ruigte - - - - - 1,0 0,2 1,0 1,0 0,2 1,0 0,5

betreft aanpassingen van DHV voorstel nav reactie NM

betreft aanpassingen van DHV voorstel nav reactie SBB

Bijzondere situaties
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Gekwantificeerd effect vergraving zomerbed per habitattype 

Habitattype/ leefgebied Naam uiterwaard Huidig 

areaal (ha) 

Gekwantificeerd 

effect  

scenario 1 (ha) 

Gekwantificeerd 

effect  

scenario 2 (ha) 

Droge hardhoutooibossen 35,83 2,99 2,95 

  11. Zalkerbosch 8,39 0,76 0,86 

  19. Hoenwaard 27,44 2,23 2,09 

      

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote 

vossenstaart) 12,97 6,95 7,51 

  08. Scherenwelle 12,97 6,95 7,51 

      

Ruigten en zomen (moerasspirea) 0,17 0,02 0,02 

  04. De Zandjes 0,14 0,00 0,00 

  07. Onderdijkse Waard 0,03 0,02 0,02 

      

Slikkige rivieroevers  4,75 0,69 0,69 

  19. Hoenwaard 4,21 0,55 0,55 

  21. Waarden Windesheim 0,54 0,14 0,14 

      

Stroomdalgraslanden  6,40 0,93 1,19 

  08. Scherenwelle 0,22 0,09 0,10 

  12. Vreugderijkerwaard 6,08 0,83 1,08 

  19. Hoenwaard 0,10 0,01 0,02 

      

Stroomdalgraslanden - in ruime zin 0,80 0,21 0,25 

  12. Vreugderijkerwaard 0,80 0,21 0,25 

      

Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 25,60 2,36 2,36 

  06. Uiterwijkseweg Kampen 0,31 0,05 0,05 

  07. Onderdijkse Waard 1,26 0,18 0,18 

  08. Scherenwelle 1,81 0,33 0,33 

  09. Koppelerwaard 0,12 0,02 0,02 

  10. De Welle 4,75 0,31 0,31 

  11. Zalkerbosch 0,52 0,05 0,05 

  12. Vreugderijkerwaard 2,29 0,75 0,75 

  13. Bentinckswelle 0,63 0,13 0,13 

  16. Gelderdijkse Waard 0,95 0,09 0,09 

  17. Uiterwaard Engelse Werk 0,75 0,02 0,02 

  18. Oldeneler buitenwaarden 2,18 0,09 0,09 

  19. Hoenwaard 0,87 0,02 0,02 

  20. IJsselcentrale 0,83 0,03 0,03 

  21. Waarden Windesheim 7,78 0,29 0,29 
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Habitattype/ leefgebied Naam uiterwaard Huidig 

areaal (ha) 

Gekwantificeerd 

effect  

scenario 1 (ha) 

Gekwantificeerd 

effect  

scenario 2 (ha) 

  22. Herxer uiterwaarden 0,58 0,01 0,01 

      

plas-dras 

foerageergebied steltlopers 394,04 165,85 173,23 

  02. Ketelpolder 7,43 0,00 0,00 

  05. Polder de Pijperstaart 21,92 0,00 0,00 

  06. Uiterwijkseweg Kampen 8,68 4,04 4,40 

  07. Onderdijkse Waard 8,53 3,83 3,83 

  08. Scherenwelle 11,11 5,56 5,64 

  09. Koppelerwaard 50,18 20,51 22,36 

  10. De Welle 12,84 3,34 3,88 

  11. Zalkerbosch 31,19 14,23 15,51 

  12. Vreugderijkerwaard 7,69 2,68 3,04 

  13. Bentinckswelle 17,41 9,20 9,41 

  14. Aerseltweerde 23,94 11,77 12,29 

  15. Uiterwaard Spoolde 3,24 1,62 1,67 

  16. Gelderdijkse Waard 14,59 7,25 7,36 

  17. Uiterwaard Engelse Werk 3,39 1,21 1,36 

  18. Oldeneler buitenwaarden 2,34 1,17 1,17 

  19. Hoenwaard 158,73 75,59 * 77,29 

  21. Waarden Windesheim 3,90 0,36 0,53 

  22. Herxer uiterwaarden 6,95 3,46 3,49 

     

* In de delen van de Hoenwaard waar geen vast polderpeil wordt gehandhaafd, maar oppervlaktewaterpeilen 

meebewegen met het peil in de Veluwsche Wetering wordt de waterstand 5 tot 10 cm verlaagd. Deze verlaging 

treedt elke winter en voorjaar op. Daardoor neemt de inundatiekans af. Het totale areaal dat hierdoor wordt 

beïnvloed is als volgt: 

o Laaggelegen kom 1, (zie bijlage 4 Hoenwaard) circa 14 ha. Maaiveld NAP+1 tot NAP+1,5 m. Verlaging van de 

waterstanden boven maaiveld met 5 tot 10 cm. De huidige inundatiefrequentie is 45 tot 90 dagen per jaar, 

hetgeen wordt geclassificeerd als “zeer geschikt” voor weidevogels. In de toekomstige situatie neemt de 

inundatiefrequentie af met 5 á 10 dagen per jaar naar 40 tot 80 dagen. Dit is een afname, maar het gebied 

wordt nog steeds geclassificeerd als “zeer geschikt”. Daarom wordt dit geclassificeerd als geen effect; 

o Laaggelegen kom 2, (zie bijlage 4 Hoenwaard) circa 40 ha. Daarvan is circa 5 ha bos. Maaiveldhoogte is 

grotendeels NAP+1,9 tot 2,2 m. De huidige inundatiefrequentie is 15 tot 20 dagen per jaar. Dit wordt 

beoordeeld als matig geschikt voor weidevogels. De verlaging van de waterstanden boven maaiveld is circa 10 

cm. Daardoor neemt de inundatiefrequentie af met 2 à 5 dagen per jaar naar 13 tot 15 dagen per jaar.  Het 

effect is dus dat circa 35 ha grasland dat qua voorjaarsgrondwaterstand en plas-dras omstandigheden matig 

geschikt is voor weidevogels, de kwaliteit voor weidevogels enigszins afneemt. 
 
Bovenstaand effect op plas-dras omstandigheden betekent een beperkte kwaliteitsvermindering van plas-dras gebieden 
op circa 35 ha in de Hoenwaard. 
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Habitattype/ leefgebied Naam uiterwaard Huidig 

areaal (ha) 

Gekwantificeerd 

effect  

scenario 1 (ha) 

Gekwantificeerd 

effect  

scenario 2 (ha) 

(riet)moeras 

broedgebied porseleinhoen 57,33 20,48 33,65 

  03. Kattendiep 6,04 0,00 0,00 

  05. Polder de Pijperstaart 10,42 2,26 4,27 

  06. Uiterwijkseweg Kampen 11,59 3,47 6,58 

  08. Scherenwelle 12,42 6,64 10,02 

  12. Vreugderijkerwaard 8,90 4,25 6,23 

  13. Bentinckswelle 1,72 0,86 1,72 

  18. Oldeneler buitenwaarden 4,62 2,19 3,21 

  21. Waarden Windesheim 1,63 0,82 1,63 
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BIJLAGE 8 Gevoeligheidsanalyse stroomdalgrasland 

 

De vergraving van het zomerbed leidt via een daling van de gemiddelde rivierstanden tot een 

vermindering van de inundatie van onder andere het stroomdalgrasland in de Vreugderijkerwaard. 

RHDHV heeft het kwaliteitsverlies van het actueel aanwezige stroomdalgrasland (‘stroomdalgrasland’ en 

‘stroomdalgrasland in ruime zin’) met behulp van een rekenmethodiek gekwantificeerd. In het overleg (dd 

14 juni 2012) met de natuurbeheerders nav de Second Opinion van Bart Peters en Bert Overkamp is 

onder meer gesproken over de wijze van aanpak van de effectbepaling op stroomdalgrasland. Zie 

hieronder het citaat uit het verslag van dit overleg over stroomdalgrasland:  

 

Nadere verkenning effecten op stroomdalgrasland 

Naar aanleiding van de vragen van de natuurbeheerders over stroomdalgrasland in het overleg over de 

second opinion, is een nadere verkenning uitgevoerd naar de effecten op stroomdalgrasland. In aanvulling 

op de eerdere effectbepaling in de tussenrapportage natuur van maart 2012 is tevens gekeken naar de 

effecten op: 

– Stroomdalgrasland in potentie. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de door Bert Overkamp 

opgestelde kansenkaart in het kader van het Natura 2000-beheerplan (fig 2). Hierop heeft hij de 

gebieden aangegeven die op grond van de abiotische omstandigheden de potentie hebben zich te 

ontwikkelen tot stroomdalgrasland, maar in de huidige situatie nog niet kwalificeren als 

stroomdalgrasland. Het betreft zowel gebieden die in de huidige situatie kwalificeren als het 

habitattype glanshaverhooiland als gebieden die nu niet zijn gekwalificeerd als habitattype.  

– ‘actueel’ en ‘potentieel’ stroomdalgrasland als niet 1-10 dagen/jr maar 5-10 dagen/jr als optimaal 

wordt gehanteerd. Daarbij is niet meer de huidige hoogteverdeling in het veld gebruikt voor een 

indeling in de categorieën ‘marginaal’, ‘suboptimaal’ en ‘optimaal’, maar is gebruikt van de 

begrenzingen van de optima 1-10 dagen/jr en 5-10 dagen/jr, afgeleid uit de 

overstromingsduurlijnen. Kanttekening daarbij is dat daarvoor een vergelijking gemaakt moet 

worden met de ‘onzekere’ actuele waarden die het model als uitkomst geeft.  

– ‘actueel’ en ‘potentieel’ stroomdalgrasland als niet de weegfactoren van de natuurbeheerder, maar 

het eerste voorstel van RHDHV wordt gehanteerd.  

 

In de tussenrapportage natuur is nog niet gekeken naar wat de Zomerbedverlaging IJssel betekent voor 

de uitbreidingsdoelstelling voor stroomdalgrasland in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. In de 

nog op te stellen Passende Beoordeling zal dit wel gedaan worden. Bij het opstellen van het beheerplan 

wordt er van uitgegaan dat in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel een uitbreiding van 70-80 ha 

stroomdalgrasland gewenst is. Dit getal heeft nog geen officiële status (mond. med. Jaap Ex, Projectleider 

beheerplan Natura 2000 Rijntakken, provincie Gelderland). Voor deze uitbreiding zijn kerngebieden 

aangewezen, zie onderstaand overzicht (bron: Beheerplan Natura 2000 Rijntakken, bijlage document, 

Uitwerking Natura 2000 doelen, Concept versie 8 maart 2011).  

 
kerngebied stroomdalgrasland Oppervlak stroomdalgrasland 

Huidige situatie Gewenst 

Velperwaard-Vaalwaard <1 ha 5 – 10 ha 

Cortenoever 5 ha 5 – 10 ha 

Rammelwaard-Ravenswaard-Wilpse Klei 2 ha 2 – 5 ha 

Olster Waarden-Duursche waarden-Vorchterwaarden 4 ha 5 – 10 ha 

Hoenwaard < 1 ha 5 – 10 ha 

Vreugderijkerwaard -  Zalkerbosch 7 ha 10 – 15 ha 
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Het project Zomerbedverlaging mag conform de Natuurbeschermingswet 1998 per saldo niet leiden tot 

een afname van het areaal stroomdalgrasland, en mag daarnaast de uitbreidingsdoelstelling niet 

onmogelijk maken. In deze memo is voor de verschillende scenario’s bekeken wat de gevolgen zijn voor 

de doelstellingen voor stroomdalgrasland. Daarbij hanteren we voor de effecten op het actuele areaal 

stroomdalgrasland een worst-case benadering: positieve effecten als gevolg van de zomerbedverlaging 

(verbetering abiotische condities) worden niet meegenomen. Voor de effecten op stroomdalgrasland in 

potentie brengen we wel zowel de positieve als negatieve effecten in beeld. Daarnaast bekijken we voor 

de verschillende scenario’s of de gehanteerde bandbreedte aan effecten van 1-5 ha op het bestaande 

areaal stroomdalgrasland (zoals vastgelegd is in de directeurennotitie mei 2012) voldoende is. De 

bovenkant van de bandbreedte is immers uitgangspunt voor de opgave voor de uiterwaardmaatregelen.  

Vertrekpunt voor de nadere effectbepaling is de aanwezigheid van actuele en potentiële groeiplaatsen van 

stroomdalgrasland. Hiervoor zijn twee kaarten gebruikt: de actuele habitattypenkaart behorende bij de 

werkversie van het Natura 2000-beheerplan (fig 1) en de kansenkaart opgesteld door Bert Overkamp in 

het kader van het Natura 2000-beheerplan (fig 2). In onderstaande tabellen is aangegeven wat de 

herkomst is van de arealen van de verschillende categorieën stroomdalgrasland, de begrenzingen zijn op 

basis van de optimale ranges van Natuurmonumenten en van DHV, en de weegfactoren van 

Natuurmonumenten en DHV.  

 

Definities  

Habitattype 

(actueel/potentieel) 

Relatie met de kaarten 

Stroomdalgrasland Het habitattype stroomdalgrasland zoals op de habitattypenkaart staat vermeld 

Stroomdalgrasland in ruime zin Het habitattype stroomdalgrasland in ruime zin zoals op de habitattypenkaart staat 

vermeld 

Glanshaverhooiland Het habitattype glanshaver hooiland zoals op de habitattypenkaart staat vermeld 

Potentieel stroomdalgrasland Het rode deel op de kansenkaart minus de oppervlakte die op de habitattypenkaart 

is aangemerkt als stroomdalgrasland, stroomdalgrasland in ruime zin of glanshaver 

hooiland. 

 
Ranges 
 Natuurmonumenten DHV 

Marginaal (te droog) < 1 dg/jr 0 

Suboptimaal 1-5 dgn/jr 0-1 dg/jr 

Optimaal 5-10 dgn/jr 1-10 dgn/jr 

Suboptimaal 10-20 dgn/jr 10-20 dgn/jr 

Marginaal (te nat) > 20 dgn/jr > 20 dgn/jr 

 

Weegfactoren 

  NM DHV 

van naar   

Marginaal Marginaal 1,00 0,20 

Sub-optimaal Marginaal 1,00 1,00 

Sub-optimaal Sub-optimaal 0,20 0,20 

Optimaal Sub-optimaal 0,50 0,50 

Optimaal Optimaal 0 0 

Sub-optimaal Optimaal 0 0 

Sub-optimaal Sub-optimaal 0 0 

Marginaal Sub-optimaal 0 0 

Marginaal Marginaal 0 0 
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Resultaten 

 

Gevolgen voor bestaand stroomdalgrasland 

In tabel 1 zijn de gekwantificeerde effecten uitgedrukt wanneer de inundatieklassen van de 

natuurbeheerders zijn toegepast. Tabel 2 is gebaseerd op de inundatieklassen van RHDHV. Te zien is dat 

uitgaande van de optimale inundatierange aangedragen door Natuurmonumenten de effecten op het 

bestaande areaal gekwantificeerd zijn op 3,1 ha, versus 1,6 ha conform de inundatieklasse van RHDHV. 

Deze 3,1 ha valt nog steeds binnen de gehanteerde bandbreedte aan effecten van 1 tot 5 ha.  

 

Het feit dat er in tabel 2 geen verschil is tussen het toepassen van de weegfactoren van RHDHV en die 

van de natuurbeheerder is gelegen in het feit dat volgens de klasse-indeling van RHDHV de zone 

marginaal niet voorkomt, op de hoogst gelegen delen komt het habitattype suboptimaal voor (0-1 dag 

inundatie per jaar). Het verschil in weegfactoren tussen RHDHV en de natuurbeheerders had vooral 

betrekking op de weegfactor voor het areaal dat in de huidige situatie marginaal is en door de 

zomerbedverlaging verslechtert. Omdat er geen areaal in de marginale klasse (te droog) bevindt, heeft 

een andere weegfactor geen invloed op het totaal gekwantificeerde effect. 

 

Tabel 1 Gekwantificeerd effect (ha) op stroomdalgrasland (Inundatieklasse natuurbeheerders) 
 Weegfactoren Weegfactoren 

 Natuurmonumenten DHV 
 Actueel Actueel 

SDG 3,1 1,6 

SDG ruime zin 0,0 0,0 

Totaal 3,1 1,6 

 

Tabel 2 Gekwantificeerd effect (ha) op stroomdalgrasland (Inundatieklasse RHDHV) 
 Weegfactoren Weegfactoren 

 Natuurmonumenten DHV 
 Actueel Actueel 

SDG 0,7 0,7 

SDG ruime zin 0,0 0,0 

Totaal 0,7 0,7 

 

De voorgestelde mitigatie van 5 ha (bovenkant van bandbreedte negatieve effecten) is dus, ook wanneer 

uitgegaan wordt van het scenario met het grootste effect, voldoende om de negatieve effecten van de 

verdieping van het zomerbed te mitigeren.  
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Gevolgen voor uitbreidingsdoelstelling 

In tabel 3 en 4 is voor zowel de klasse-indeling van DHV als van Natuurmonumenten aangegeven welk 

deel van het areaal zich na de Zomerbedverlaging nog in de optimale range bevindt. Uitgaande van de 

klasse-indeling van DHV bevindt zich na de zomerbedverlaging evenveel areaal stroomdalgrasland in 

potentie (glanshaverhooiland + potentieel-Overkamp) in de optimale range als na de zomerbedverlaging. 

Het suboptimale areaal neemt toe, het marginale areaal neemt af. Volgens de klasse-indeling van 

Natuurmonumenten neemt het optimale areaal met een kleine ha af. Het suboptimale areaal neemt toe, 

het marginale areaal neemt af. 

 

Tabel 3 areaal (ha) stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en potentieel stroomdalgrasland 

binnen optimale, sub-optimale en marginale overstromingsrange in huidige situatie en na 

zomerbedverlaging (Inundatieklasse RHDHV) 

 Stroomdalgrasland Glanshaverhooiland Potentieel_Overkamp 

 huidig Na zbij Huidig na zbij huidig na zbij 

Optimaal 4,0 3,8 3,3 2,7 8,7 9,3 

sub optimaal 2,7 3,0 1,1 1,7 6,3 7,6 

Marginaal 0,2 0,0 0,0 0,0 4,2 2,3 

 

 

Tabel 4 areaal (ha) stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en potentieel stroomdalgrasland 

binnen optimale, sub-optimale en marginale overstromingsrange in huidige situatie en na 

zomerbedverlaging (Inundatieklasse natuurbeheerder) 

 Stroomdalgrasland Glanshaverhooiland Potentieel_Overkamp 

 huidig Na zbij huidig Na zbij huidig na zbij 

Optimaal 1,8 1,7 0,5 0,4 5,0 4,4 

sub optimaal 3,1 2,6 2,9 2,3 7,4 9,4 

Marginaal 2,0 2,6 1,1 1,8 6,8 5,5 

 

Volgens de kaart met stroomdalgrasland in potentie (door Bert Overkamp opgestelde kansenkaart in het 

kader van het Natura 2000-beheerplan) is er in het gehele Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel ca 

1000 ha stroomdalgrasland in potentie dat niet overlapt met reeds bestaande habitattypen. Ca 230 ha 

hiervan is gelegen binnen Habitatrichtlijngebied (en komt dus ook bij het vervallen van stroomdalgrasland 

als complementair doel in aanmerking als uitbreidingslocatie), zie fig. 3. 117 van deze 230 ha 

stroomdalgrasland in potentie bevindt zich buiten het effectgebied van de zomerbedverlaging, het project 

heeft zeker geen invloed op deze potenties. Zoals tabellen 3 en 4 laten zien, blijven er binnen het 

effectgebied ook potenties, hoewel deze als gevolg van de verlaging van de rivierwaterstand mogelijk 

afnemen. Daarnaast leggen de uiterwaardmaatregelen een beperkte ruimteclaim binnen gebied dat 

potentieel geschikt is voor stroomdalgrasland (mn ontwikkeling hardhoutooibos in Zalkerbosch).  

 

Er zijn dus, ook na uitvoering van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel én uitgaande van het 

scenario met het grootste effect, nog ruim voldoende mogelijkheden voor de gewenste 70-80 ha 

uitbreiding van stroomdalgrasland binnen het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. Een deel van deze 

uitbreiding is ook in de Vreugderijkerwaard of elders binnen het effectgebied mogelijk.  
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Figuur 1. Habitattypenkaart actueel voorkomen. Bron: werkkaarten concept Natura 2000 
beheerplan Rijntakken 

 

 
Figuur 2. Kansenkaart obv abiotische vereisten. Bron: Bert Overkamp, Arcadis 
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Figuur 3. Kansenkaart stroomdalgrasland binnen Habitatrichtlijngebied. Bron: Bert Overkamp, 

Arcadis 

 Stroomdalgrasland in potentie 

 Deel van Natura 2000-gebied Uiterwaarden 

IJssel dat uit Habitatrichtlijngebied bestaat 

 

 

Effectgebied 
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BIJLAGE 9 Methode en resultaten balans steltlopers en porseleinhoen 

 

1 ACHTERGROND 

De vergraving van het zomerbed in het kader van de maatregel Zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft 

effect op het leefgebied van de steltlopers
76

 scholekster, kievit, grutto en tureluur als niet-broedvogels en 

voor het porseleinhoen als broedvogel die onder de Vogelrichtlijn beschermd zijn. In deze bijlage is 

beschreven hoe de negatieve effecten van de vergraving van het zomerbed en de positieve effecten van 

de uiterwaardmaatregelen zijn bepaald en de balans tussen negatieve en positieve effecten is gemaakt.  

 

De effecten van de vergraving van het zomerbed houden verband met verdroging van foerageergebied 

voor steltlopers (plas-dras situaties) en broedbiotoop van porseleinhoen (rietmoeras en natte ruigte) door 

vermindering van inundatie en, in mindere mate, verlaging van de grondwaterstand.  

 

De effecten strekken zich uit over een groot gebied, maar zijn niet overal even groot. Daarnaast is de 

actuele kwaliteit van de leefgebieden niet overal even hoog. Met name voor de plas-dras situaties bestaat 

een duidelijk kwalitatief onderscheid, met name gebaseerd op de frequentie waarmee delen van 

uiterwaarden inunderen. Vaak geïnundeerde uiterwaarddelen zijn waardevoller dan incidenteel 

overstroomde uiterwaarden. Rijkswaterstaat wil de maatregelen voor het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit zo vormgeven dat er op het niveau van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel per saldo 

geen sprake is van een vermindering van de kwaliteit van genoemd leefgebied. 

 

Deze bijlage heeft tot doel om inzichtelijk te maken of het project zomerbedverlaging (als geheel) gevolgen 

heeft voor de draagkracht van het gebied voor steltlopers en porseleinhoen en daarmee het behalen van 

de instandhoudingsdoelstellingen. De onderbouwing hiervoor wordt gegeven door de negatieve effecten 

van de vergraving van het zomerbed op de leefgebieden van steltlopers en porseleinhoen te houden naast 

de positieve effecten van de inrichtings- en beheermaatregelen die zijn voorzien. Het streven is dat de 

balans altijd positief wordt. 

 

2 ECOLOGISCHE VEREISTEN 

Verschillende vogelsoorten hebben verschillende situaties nodig van ondiep water tot vochtig grasland, in 

verschillende delen van het jaar. Door het reliëf en het verschil in hoogteligging tussen de verschillende 

uiterwaarden en binnen de uiterwaarden ontstaan bij inundatie of neerslag verschillende natte situaties, 

van vrij diep open water tot vochtig grasland. De verschillende vogelsoorten zullen, ook afhankelijk van de 

vegetatie, ieder op deze gradiënt een geschikt broed- foerageer- of rustgebied vinden. Als de waterstand 

weer zakt, zullen de uiterwaarden weer droger worden, waardoor de gradiënt verschuift, diep water 

overgaat in ondiep water en de natte situatie na enige tijd verdwijnt.  

 

2.1 Ecologische vereisten broedhabitat porseleinhoen ((riet)moeras en natte ruigte) 

De broedbiotoop van het porseleinhoen bestaat uit open moerassige terreinen van minimaal 1-2 ha met 

matig voedselrijk water. De vogel zoekt een permanent (of periodiek, langdurig, tot ver in de zomer) natte 

situatie van ongeveer 10 tot 35 cm diep water op met een weelderige vegetatie van biezen, zeggen, 

lisdodden en andere moerasplanten (hoogte 0,5-1 m). Naast moerassen zijn ook laat in het voorjaar 

geïnundeerde uiterwaarden (extensief beheerde, ruige graslanden) geschikt als broedbiotoop. Het 

                                                        
76

 De wulp als steltloper is niet in deze analyse betrokken, omdat het doelaantal van de wulp de laatste jaren gemiddeld 

gehaald werd (in 2006/2007 155% van het doelaantal). Hieruit blijkt dat er in de huidige situatie meer dan genoeg 

foerageergebied aanwezig is voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de wulp.  
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porseleinhoen maakt zijn nest in dichte vegetaties van riet, zeggen of grassen boven of nabij ondiep 

water. (ontwerp-aanwijzingsbesluit). 

De soort is onder andere te vinden in de rietmoerassen bij Scherenwelle, in de Hoenwaard en langs de 

oevers bij de Vreugderijkerwaard. Het aantal broedparen verschilt van jaar tot jaar en houdt verband met 

inundaties in mei en juni. Bij omvangrijke inundaties in deze periode vestigen zich enkele tientallen paren 

in het Natura 2000-gebied. In droge voorjaren worden hooguit enkele paren vastgesteld (ontwerp-

aanwijzingsbesluit). 

 

2.2 Ecologische vereisten foerageergebied steltlopers (plas-dras) 

De plekken met plas-dras situaties die belangrijk zijn als foerageergebied voor steltlopers zijn grazige 

terreinen met laag blijvende begroeiing. Het zijn veelal agrarische percelen die in het winterhalfjaar, voor- 

en najaar kaal en open zijn. De meest waardevolle plas-dras plekken overstromen frequent en hebben 

een hoge voorjaarsgrondwaterstand. Voor steltlopers (en eenden) is de aanwezigheid van plas-dras en/of 

ondiep onder water staande (0-20 cm) terreindelen zeer aantrekkelijk, vooral in het voorjaar.
77

 De meeste 

weidevogels komen voor bij een relatief hoge grondwaterstand, dat wil zeggen dat het grondwater niet te 

ver onder het maaiveld staat (40-50 cm in het voorjaar). Onder die omstandigheden droogt de bodem niet 

uit en is het voedsel voor de steltlopers goed bereikbaar. 
77

 

Plas-dras situaties kunnen ontstaan door inundatie, kwel of door neerslag. Onder andere het waterbeheer, 

het weer, de vorm van het maaiveld (bv een kom), bodemsoort en de grondwaterstand bepalen hoe snel 

het water weer weg is (via sloten afgevoerd (in sommige gevallen weggepompt), verdampt of de grond in 

gezakt).  

Er is van uitgegaan dat percelen met enige betekenis hebben voor plas-dras vogels, uiterwaard delen zijn 

die minimaal eens per jaar overstromen. Hier is sprake van vanaf een inundatieduur van 5 dagen per jaar 

(eens per jaar gedurende vijf dagen). Er is van uitgegaan dat tot ca. 150 dagen per jaar sprake is van 

waardevolle plas-dras situaties. Gebieden die langer overstroomd zijn, zullen meer het karakter hebben 

van min of meer open water.  

 

Hier overwinterende vogels zijn ongeveer van oktober tot maart aanwezig, en de grootste aantallen vogels 

van soorten op doortrek (met name de steltlopers) zijn in het voor- en najaar in Nederland. Tijdens de 

voorjaarstrek vormen de Uiterwaarden van de IJssel een pleisterplaats, waar vogels die zuidelijker (o.a. 

Sahel) overwinterd hebben uitrusten en opvetten voor hun tocht naar hun broedgebieden in het noorden 

(IJsland, Scandinavië, Siberië). In het voorjaar (februari-maart) zijn steltlopers vooral op ondergelopen 

weilanden te vinden. Historisch gezien is er dan een grote kans op hoge rivierafvoeren en (langdurige) 

overstroming, waardoor relatief veel plas-dras situaties optreden.  

Tijdens najaarstrek (vooral september) zijn er van nature weinig geïnundeerde uiterwaarden, waardoor in 

deze periode ook andere habitats, zoals slikkige oevers, die met name langs nevengeulen te vinden zijn, 

relatief belangrijk zijn voor steltlopers. In paragraaf 7.1 wordt geconcludeerd dat dit habitat (waaronder het 

Natura 2000-habitattype H3270 Slikkige rivieroevers) met de waterlijn mee verschuift, en er geen areaal 

verloren gaat. Ook is de IJssel tijdens de najaarstrek minder belangrijk, omdat de meeste steltlopers 

verder naar het zuiden doorvliegen (Po-vlakte). Bovendien is de najaarstrek diffuser, de oudere vogels 

gaan eerst, later gevolgd door de jongen. Kieviten zijn in september wel in grote aantallen langs de IJssel 

te vinden. Plas-dras situaties die zich in het zomerhalfjaar voordoen zijn, door het ontbreken van 

overstroming door de IJssel, het gevolg van permanent hoge grondwaterstanden al dan niet in combinatie 

met het ontstaan van plassen als gevolg van regen, en zullen daarom niet snel te diep worden voor 

steltlopers (zoals bij inundatie wel kan gebeuren), en vormen daarom áls ze optreden een zeer geschikt 

foerageergebied.  

                                                        
77

 OBN Natuurkennis (www.natuurkennis.nl) 



 

 

Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bijlage 9 

LW-AF20122223 - 3 - 

 

 

Daarnaast is openheid van het gebied van belang. Deze soorten zijn weidevogels, die alleen in open 

landschappen voorkomen, waar ze bedreigingen (bv vos) kunnen zien aankomen.  

 

 

Afbeelding 0-18. Voorbeeld van langdurige plas-dras situatie van hoge kwaliteit
78

 

 

Voor de verschillende vogelsoorten zijn verschillende perioden in het jaar van belang. In onderstaande 

figuur is de benodigde draagkracht voor het totale aantal steltlopers per maand weergegeven voor het 

Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.  

 

 

Afbeelding 0-19. Benodigde draagkracht (doelaantallen) van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 

IJssel van scholekster, tureluur, wulp, grutto en kievit, naar rato van het aantal per maand door 

SOVON getelde vogels verdeeld over het jaar (getelde aantallen zijn veelal lager dan doelaantallen. 

                                                        
78

 OBN Natuurkennis 
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In de zomermaanden wordt niet geteld, en is de waarde 0 meegenomen, de soorten zijn voor 

Natura 2000 ook alleen als niet-broedvogel aangewezen). 

 

 

Afbeelding 0-20. Aantallen getelde steltlopers in Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel (periode 

2004/2005 – 2008/2008), gebaseerd op Netwerk Ecologische Monitoring (SOVON, RWS, CBS), 

sovon.nl. In de zomermaanden wordt niet geteld, en is de waarde 0 meegenomen, de soorten zijn 

voor Natura 2000 ook alleen als niet-broedvogel aangewezen.  

 

Het effectgebied van de zomerbedverlaging beslaat 26% van Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.  

 

3 METHODIEK 

In deze paragraaf is de methode beschreven waarmee bepaald is in hoeverre negatieve effecten van de 

vergraving van het zomerbed opwegen tegen positieve effecten van de maatregelen ruimtelijke kwaliteit 

en natuur.  

Hiertoe is bepaald: 

1) wat de actuele omvang én kwaliteit van het leefgebied is; 

2) op welke deel van actueel areaal sprake is van een kwaliteitsverslechtering door de vergraving van 

het zomerbed (zie paragraaf resultaat berekening); 

3) wat de omvang en kwaliteit is van het leefgebied dat als onderdeel van de maatregelen ruimtelijke 

kwaliteit en natuur wordt gerealiseerd/verbeterd; 

4) in welke mate kwalitatieve verbetering van bestaand leefgebied en nieuw te realiseren 

leefgebieden de effecten op bestaande leefgebieden verevenen. 

 

Uitgangspunt is om negatieve en positieve effecten zoveel mogelijk te kwantificeren. Of de positieve 

effecten opwegen tegen de negatieve effecten is evenwel niet exact te kwantificeren, en vraagt om een 

expert oordeel. De reden hiervan is dat de instandhoudingsdoelstellingen voor vogels zijn uitgedrukt als 

draagkracht (in doelaantallen, het gebied moet dus geschikt zijn voor zoveel vogels) en het niet te 

voorspellen is welke aantallen vogels de ‘maatregelen ruimtelijke kwaliteit en natuur’ opleveren. De 

effecten drukken we uit in verandering van de omvang en kwaliteit van het actueel/potentieel leefgebied, 

omdat het kwantificeren van effecten in termen van aantal vogels op basis van beschikbare gegevens niet 

mogelijk bleek (zie kader). 
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Omvang en kwaliteit van het leefgebied als maat voor de draagkracht 

In het meest ideale geval hadden we zowel de positieve als negatieve effecten van het project zomerbedverlaging 

uitgedrukt in aantallen vogels (seizoensgemiddelde). Dit is immers de maat waarin de instandhoudingsdoelstellingen 

zijn geformuleerd. Het bleek echter op basis van de beschikbare gegevens niet mogelijk om op een objectieve manier 

de positieve en negatieve effecten van het project zomerbedverlaging uit te drukken in aantallen vogels, omdat: 

– niet bekend is wat de benodigde omvang is van plas-dras situaties/broedbiotoop per individu van relevante 

soorten; 

– niet bekend is hoe een afname van de kwaliteit (minder inundatie, verlaging grondwaterstand) zich op glijdende 

schaal laat vertalen in een afname van de draagkracht van het gebied in aantal vogels; 

– de overstroming van uiterwaarden in ruimte en tijd een grote dynamiek kent evenzo de verspreiding en 

aantallen vogels. Hiermee is gedurende het jaar op elk moment een andere behoefte van vogels aan geschikt 

foerageer- en rustbiotoop. Zo zullen er periodes zijn waarin grootschalige inundatie op een groot aantal plekken 

in het winterbed van de IJssel optreedt. Een afname van de omvang van plas-dras situaties op dat moment zal 

minder van invloed zijn op de draagkracht van het gebied, dan een afname in een periode waarin slechts op 

een aantal plekken inundatie optreedt. Daarbij moet een afname van de omvang en/of kwaliteit van plas-dras 

situaties in een periode die samenvalt met de aanwezigheid van grote aantallen vogels anders beoordeeld 

worden dan de situatie waarin inundatie samenvalt met een periode waarin nauwelijks vogels aanwezig zijn. 

Los van het totale aantal individuen kan ook de verdeling van de aantallen over de afzonderlijke soorten van 

moment tot moment aanzienlijk verschillen en meespelen bij de beoordeling. 

Om die redenen gaan we er veiligheidshalve vanuit dat de omvang en kwaliteit van geschikte plas-dras situaties ten 

allen tijde een beperkende factor is voor de draagkracht van het gebied voor genoemde soorten. Dat betekent dat als 

de omvang/kwaliteit van plas-dras situaties afnemen, de draagkracht van het gebied navenant afneemt. Eenzelfde 

redenering hebben we gevolgd voor het porseleinhoen. Een afname van de omvang en/of kwaliteit van het 

broedgebied, betekent een afname van de draagkracht. Dit is een worst-case inschatting omdat niet met feiten kan 

worden onderbouwd of daadwerkelijk de omvang en kwaliteit van leefgebieden de beperkende factor zijn. Dat niet meer 

vogels in het gebied voorkomen kan ook andere oorzaken hebben. 

 

Actuele omvang en kwaliteit van leefgebieden  

Binnen het effectgebied van de vergraving van het zomerbed is in beeld gebracht waar foerageergebied 

van steltlopers en broedgebied van porseleinhoen aanwezig is. Dit is gedaan op basis van luchtfoto’s, 

veldbezoek, landgebruik, terreinkenmerken, inundatie en grondwatersituatie. Deze locaties zijn 

aangegeven op de ‘verrijkte’ habitattypenkaart. Daarnaast is op basis van grondwaterstand, inundatieduur 

en feitelijke vogeltelgegevens een inschatting gemaakt van de kwaliteit van het leefgebied.  

 

Plas-dras situaties 

De actuele locatie en omvang van de plas-dras situaties is bepaald aan de hand van 

terreinkarakteristieken in combinatie met grondwater- en inundatiegegevens. Het betreffen alléén plas-

dras situaties die als gevolg van inundatie door de IJssel ontstaan in het winterhalfjaar. Plas-dras situaties 

die zich in het zomerhalfjaar voordoen zijn, door het ontbreken van overstroming door de IJssel, het 

gevolg van permanent hoge grondwaterstanden al dan niet in combinatie met het ontstaan van plassen 

als gevolg van neerslag. Vervolgens is de kwaliteit van het areaal globaal bepaald aan de hand van de 

volgende criteria: 

– Inundatieklasse: Het voorkomen van omvangrijke plas-dras situaties in het winterhalfjaar wordt 

mede veroorzaakt door inundatie met IJsselwater. Plekken die 5 tot 20 dagen per jaar overstromen, 

zullen gedurende een korte periode van de periode waarin vogels aanwezig zijn, plas-dras staan. 

Overstroming vindt op deze plekken wel minimaal één keer per jaar plaats. Vanwege de korte duur 

zijn deze plekken matig geschikt. Hoe frequenter en langduriger plekken overstromen hoe 
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langduriger ook plas-dras situaties voorkomen in de periode dat vogels overwinteren of voor hun 

voorjaarstrek gebruik maken van ondergelopen delen van uiterwaarden. 

– Voorjaarsgrondwaterstand: Gebieden waarvan de voorjaarsgrondwaterstand lager is dan 0,5m –mv 

zijn slechts matig geschikt voor (kritische) plas-dras vogels. De kans dat in de voor de vogels 

relevante periode (vroege voorjaar) de grondwaterstand boven het maaiveld ligt is zeer klein. 

Percelen met een hogere grondwaterstand zijn veelal lager gelegen en inunderen ook vaker en 

langduriger. Vanwege het frequenter optreden van plas-dras situaties in combinatie met zeer hoge 

grondwaterstanden (hoger dan 0,4 beneden maaiveld), zijn deze gebieden het meest waardevol 

als rust- en foerageergebied. Een categorie daartussen in merken we aan als redelijk geschikt (obv 

OBN, Natuurkennis). 

– Relatief belang voor vogels: Het relatieve belang van gebieden voor overwinterende vogels of 

vogels op doortrek brengen we in beeld op basis expert judgement van Gerrit Gerritsen. Hij heeft 

per uiterwaard in het effectgebied het belang per soort aangegeven.  

Telgegevens van SOVON geven informatie over het daadwerkelijke aantal aanwezig vogels, echter 

de gehanteerde telgebieden zijn zo groot dat ze verschillende uiterwaarden omvatten, soms aan 

beide zijden van de rivier, waardoor onvoldoende onderscheid in kwaliteit gemaakt kan worden.  

 

De toekenning van kwaliteitskenmerken resulteert in onderstaand overzicht. Wanneer de 

kwaliteitskenmerken elkaar lijken tegen te spreken, dan is bij de toekenning van de kwaliteitsklasse het 

relatief belang voor vogels doorslaggevend. Uiteindelijk gaat het immers om het voorkomen van vogels, 

terwijl inundatieduur als grondwaterstanden modelmatig benaderd zijn. 

 

Kenmerken kwaliteitsklasse plas-dras situaties ontstaan als gevolg van inundatie in het 

winterhalfjaar (alles wat niet plas-dras is wordt ongeschikt geacht) 

Kwaliteitsklasse Inundatieklasse (dgn/jr) Voorjaarsgrondwaterstand (m –mv) Relatief belang vogels  

Matig geschikt 5-20  Lager dan 0,5 Klein 

Redelijk geschikt 20-50 Tussen 0,4 – 0,5 Redelijk groot 

Zeer geschikt 50-150 Hoger dan 0,4 Zeer groot 

 

Rietmoeras en natte ruigte 

Op eenzelfde manier is voor de omvang en kwaliteit van het broedhabitat van o.a. het porseleinhoen 

(rietmoeras en natte ruigte) een inschatting gemaakt. De inundatieduur en voorjaarsgrondwaterstanden 

zijn op basis van het profieldocument en expertoordeel aan kwaliteitsklassen gekoppeld. Met name de 

ondiepe inundatie in het voorjaar en (voor)zomer bepaalt de geschiktheid als broedgebied. In deze 

periode treedt inundatie vanuit de rivier weinig op en is voornamelijk beperkt tot buitendijks gelegen 

rietlanden en natte ruigten. Eventueel binnendijks gelegen rietmoeras en natte ruigte hebben met name 

kwaliteit als sprake is van ondiepe overstroming als gevolg van permanent hoge grondwaterstanden 

boven het maaiveld. Het relatieve belang voor het porseleinhoen is als volgt toegekend: 

– Zeer groot: soort heeft er in een van de afgelopen seizoenen gebroed 

– Redelijk groot: soort heeft er in het verleden gebroed, maar niet de laatste seizoenen. Het 

leefgebied is wel potentieel geschikt 

– Klein: er zijn geen broedgevallen bekend en het leefgebied is niet erg geschikt 
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Kenmerken kwaliteitsklasse rietmoeras en natte ruigte situaties door rivierdynamiek 

Kwaliteitsklasse Inundatieklasse (dgn/jr) Voorjaarsgrondwaterstand (m –mv) Relatief belang 

porseleinhoen 

Matig geschikt 20-50 Lager dan 0,3 Klein  

Redelijk geschikt 50-150 Hoger dan 0,25 Redelijk groot 

Zeer geschikt 150-365 Niet onderscheiden * Zeer groot  

* in de categorie ‘zeer geschikt’ staat de voorjaarsgrondwaterstand boven maaiveld. Dit geeft het model niet aan.  

 

Vervolgens is op basis van bovenstaande kenmerken het areaal op de ‘verrijkte habitattypenkaart’ 

onderverdeeld in een van de drie kwaliteitsklassen: matig geschikt, redelijk geschikt of zeer geschikt.  

 

Effect vergraving zomerbed op omvang en kwaliteit van leefgebieden 

De gekwantificeerde effecten op plas-dras situaties en rietmoeras- en natte ruigte zijn verdeeld over de 

drie kwaliteitsklassen. Zo is duidelijk wat het totale effect is van de vergraving van het zomerbed. 

Vervolgens is beoordeeld in welke mate de kwaliteitsvermindering van bestaande plas-dras situaties leidt 

tot gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling voor vogels die van plas-dras situaties 

afhankelijk zijn. Hierbij is meegenomen dat een effect in een ‘zeer geschikte’ uiterwaard zwaarder 

meeweegt dan een effect in een uiterwaard die beperkt overstroomt, redelijk lage grondwaterstand heeft 

en ook relatief weinig vogels herbergt. 

 

Effect behoud en uitbreiding van leefgebieden door maatregelen ruimtelijke kwaliteit en natuur 

Op een aantal locaties met bestaande plas-dras situaties en riet worden maatregelen genomen om de 

kwaliteit van deze leefgebieden (op dezelfde locatie) te verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. De 

omvang blijft op deze locaties gelijk. Daarnaast omvatten de maatregelen ruimtelijke kwaliteit en natuur 

ook een uitbreiding van omvang van nieuw leefgebied. Het uitgangspunt is om zo mogelijk in beide 

gevallen ‘zeer geschikte’ leefgebieden te creëren, minimaal vergelijkbaar met de ‘zeer geschikt’ categorie, 

zoals die bij het bepalen van de negatieve effecten wordt gehanteerd.  

 

Afweging negatieve effecten vergraving zomerbed en positieve effecten maatregelen ruimtelijke 

kwaliteit en natuur 

Uiteindelijk is de balans opgemaakt en is in één overzicht weergegeven wat zowel de negatieve effecten 

van de vergraving van het zomerbed zijn als de positieve effecten van de maatregelen ruimtelijke kwaliteit 

en natuur, steeds uitgesplitst per kwaliteitsklasse. In het overzicht komt de visie voor het creëren van een 

natuurpositieve balans tot uitdrukking: 

a)  een deel van bestaand leefgebied (met name rietmoeras en natte ruigte) kan door het 

treffen van maatregelen in kwaliteit worden verbeterd. Door bijvoorbeeld vernatting kan een 

verdroogd potentieel leefgebied van porseleinhoen van ‘matig geschikt’ of ‘redelijk geschikt’ 

worden verbeterd tot ‘zeer geschikt’. 

b)  Daarnaast kunnen ook door het treffen van maatregelen ruimtelijke kwaliteit en natuur 

nieuwe leefgebieden worden gecreëerd. Hierbij is het uitgangspunt dat de inrichting zoveel 

mogelijk wordt afgestemd op de ecologische vereisten van de soorten die daar van 

afhankelijk zijn. De nieuw te realiseren leefgebieden worden daarmee ‘zeer geschikt’. 

 

Om te beoordelen of de positieve effecten voldoende zijn om de negatieve effecten weg te strijken, gaan 

we voor elke kwaliteitsklasse op basis van de telgegevens van SOVON na wat het verschil in dichtheid 

vogels is. De vergelijking tussen de dichtheden van verschillende kwaliteitsklassen is een maat voor 

hoeveel meer waarde plas-dras situaties van de categorie ‘zeer geschikt’ hebben ten opzichte van de 
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klassen ‘redelijk geschikt’ en ‘matig geschikt’. Omdat de data met betrekking tot de broedgevallen van 

porseleinhoen beperkt is, zullen we hier voornamelijk moeten leunen op een expertoordeel.  

 

 

4 ACTUELE OMVANG EN KWALITEIT VAN LEEFGEBIEDEN 

 

Plas-dras (steltlopers) 

 

Bepaling relatief belang uiterwaarden voor steltlopers obv expert oordeel Gerrit Gerritsen 

Uiterwaard 

S
c
h

o
le

k
s
te

r 

K
ie

v
it

 

G
ru

tt
o

 

T
u

re
lu

u
r 

Relatief 
belang 

 

2 Ketelpolder 1 2 1 1 Redelijk groot  

3 Kattendiep  ? ?  ?  ?  Redelijk groot  

4 De Zandjes 1 1 1 1 Klein  

5 Polder de Pijperstraat 1 2 1 1 Redelijk groot  

6 Uiterwijkseweg Kampen 3 1 2 1 Redelijk groot  

7 Onderdijkse Waard 3 1 1 1 Redelijk groot  

8 Scherenwelle 1 1 2 1 Redelijk groot  

9 Koppelerwaard 1 2 1 1 Redelijk groot  

  Koppelerwaard, deelgebied  Veecaterdijk 2 2 1 1 Redelijk groot  

10 De Welle 1 1 1 1 Klein  

11 Zalkerbosch 2 2 2 1 Redelijk groot  

12 Vreugderijkerwaard 2 3 3 2 Zeer groot  

13 Bentinckswelle 3 3 3 1 Zeer groot  

14 Aerseltweerde 3 3 3 1 Zeer groot  

15 Uiterwaard Spoolde  ? ?  ?  ?  Redelijk groot * 

16 Gelderdijkse Waard 1 2 2 1 Redelijk groot  

17 Het Engelse Werk 1 2 2 2 Redelijk groot  

18 Oldeneler buitenwaarden 3 2 1 2 Zeer groot  

19 Hoenwaard 2 3 2 2 Zeer groot  

20 IJsselcentrale  ? ?  ?  ?  Redelijk groot * 

21 Waarden Windesheim 1 1 1 1 Klein  

22 Herxer uiterwaarden (niet kerker uiterw) 2 2 3 3 Zeer groot  

* Uiterwaarden Spoolde en IJsselcentrale: geen uitspraak van GG, obv eigen expert judgement gemiddelde waarde 

toegekend. 

 

Op basis van het relatieve belang van uiterwaarden voor steltlopers, inundatieklasse en 

voorjaarsgrondwaterstand, is in onderstaande tabel de kwaliteit van de plas-dras locaties weergegeven.  
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Indeling plas-dras locaties in kwaliteitsklassen 
Uiterwaard Relatief 

belang 
Inundatie  gvg Eindoordeel 

kwaliteitsklasse 

2 Ketelpolder Redelijk groot  0-1 <25 redelijk geschikt 

3 Kattendiep Klein  0-1 groot deel <25 matig geschikt 

4 De Zandjes Klein  grootste deel 0-1, klein deel 5-
10 en 20-50 en open water (wel 
riet) 

<25-75 matig geschikt 

5 Polder de Pijperstraat Redelijk groot  0-1 <25 redelijk geschikt 

6 Uiterwijkseweg 
Kampen 

Redelijk groot  5-10, 20-50, groot deel open 
water 

<25 redelijk geschikt 

7 Onderdijkse Waard Redelijk groot  0-5 <25-200 matig geschikt 

8 Scherenwelle Redelijk groot  10-20 <25-75 redelijk geschikt 

9 Koppelerwaard Redelijk groot  groot deel 0-1, deel plas-dras 
10-20, oostelijk deel 20-150 

plas-dras deel 
grotendeels <25 

redelijk geschikt 

10 De Welle Klein  2-50 <25 matig geschikt 

11 Zalkerbosch Redelijk groot  plas-dras delen 10-50 <25-75 voor plas-
dras delen 

matig geschikt 

12 Vreugderijkerwaard Zeer groot  20-150 plas-dras deel 
grotendeels <25 

zeer geschikt 

13 Bentinckswelle Zeer groot  20-150 <25 zeer geschikt 

14 Aerseltweerde Zeer groot  10-20 25-75 redelijk geschikt 

15 Uiterwaard Spoolde Redelijk groot  1-50 50-10 matig geschikt 

16 Gelderdijkse Waard Redelijk groot  10-150 25-200 redelijk geschikt 

17 Het Engelse Werk Redelijk groot  20-150 <25-150 redelijk geschikt 

18 Oldeneler 
buitenwaarden 

Zeer groot  50-150 plas-dras deel 25-
100 

zeer geschikt 

19 Hoenwaard Zeer groot  0-20 plas-dras deel <25-
50 

redelijk geschikt 

20 IJsselcentrale Redelijk groot 5-150, klein deel vaak 
overstroomd 

75-200 matig geschikt 

21 Waarden Windesheim Klein  plas-dras deel noord: 50-150, 
rest 0-50 

25-200 redelijk geschikt 

22 Herxer uiterwaarden  Zeer groot  20-150 25-100 zeer geschikt 

 

 

Huidig areaal plas-dras, ingedeeld in kwaliteitsklassen 
Uiterwaard Huidig areaal plas-dras gebieden (ha)  

  Matig geschikt 
Redelijk 
geschikt 

Zeer geschikt  

2 Ketelpolder  7,4   

3 Kattendiep     

4 De Zandjes     

5 Polder de Pijperstraat  21,9   

6 Uiterwijkseweg Kampen  8,7   

7 Onderdijkse Waard 8,5    

8 Scherenwelle  13,8   

9 Koppelerwaard  50,2   

10 De Welle 12,8    

11 Zalkerbosch 31,2    

12 Vreugderijkerwaard   7,7  

13 Bentinckswelle   19,1  

14 Aerseltweerde  23,9   

15 Uiterwaard Spoolde 3,2    

16 Gelderdijkse Waard  14,6   

17 Het Engelse Werk  3,4   

18 Oldeneler buitenwaarden   2,3  

19 Hoenwaard  158,7   

20 IJsselcentrale     

21 Waarden Windesheim  3,9   

22 Herxer uiterwaarden   7,0  

 TOTAAL 55,8 306,6 36,1 398,5 
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(riet-)moeras (porseleinhoen) 

Op basis van het relatieve belang van uiterwaarden voor het porseleinhoen (bekende broedplaatsen), 

inundatieklasse en voorjaarsgrondwaterstand is in onderstaande tabel de kwaliteit van de uiterwaarden 

voor het porseleinhoen weergegeven.  

 

Indeling (riet)moeras in kwaliteitsklassen 
Uiterwaard Relatief 

belang* 
Inundatie  gvg Eindoordeel 

kwaliteitsklasse 
2 Ketelpolder Klein 0-1 <25 matig geschikt 

3 Kattendiep Klein 0-1 groot deel <25 matig geschikt 

4 De Zandjes Klein grootste deel 0-1, klein deel 5-
10 en 20-50 en open water 
(wel riet) 

<25-75 matig geschikt 

5 Polder de Pijperstraat Klein 0-1 <25 matig geschikt 
6 Uiterwijkseweg 

Kampen 
Klein 5-10, 20-50, groot deel open 

water 
<25 matig geschikt 

7 Onderdijkse Waard Klein 0-5 <25-200 matig geschikt 

8 Scherenwelle Zeer groot 10-20 <25-75 redelijk geschikt 

9 Koppelerwaard Klein groot deel 0-1, oostelijk deel 
20-150 

grotendeels <25-75 redelijk geschikt 

10 De Welle Klein 2-50 <25 matig geschikt 

11 Zalkerbosch Klein <1-50 Grotendeels 100-300, klein 
deel (west) <25 

matig geschikt 

12 Vreugderijkerwaard Zeer groot 20-150 deel met riet <25-75, rest 
50-300 

redelijk geschikt 

13 Bentinckswelle Klein 20-150 <25 redelijk geschikt 

14 Aerseltweerde Klein 10-20 25-75 matig geschikt 

15 Uiterwaard Spoolde Klein 1-50 50-10 matig geschikt 

16 Gelderdijkse Waard Klein 10-150 25-200 matig geschikt 
17 Het Engelse Werk Klein 20-150 <25-150 matig geschikt 
18 Oldeneler 

buitenwaarden 
Klein 50-150 25-200 matig geschikt 

19 Hoenwaard Zeer groot 0-20 <25-300 redelijk geschikt 

20 IJsselcentrale Klein 5-150, klein deel vaak 
overstroomd 

75-200 matig geschikt 

21 Waarden Windesheim Klein <1-20, klein deel tot 150 25-200 matig geschikt 

22 Herxer uiterwaarden  Klein 20-150 25-100 matig geschikt 

* obv expert oordeel Gerrit Gerritsen 

 

Huidig areaal (riet-)moeras, ingedeeld in kwaliteitsklassen 
Uiterwaard Huidig areaal(riet-)moeras (ha)  

  Matig geschikt 
Redelijk 
geschikt 

Zeer geschikt  

2 Ketelpolder     

3 Kattendiep 6,04    

4 De Zandjes     

5 Polder de Pijperstraat 10,42    

6 Uiterwijkseweg Kampen 11,59    

7 Onderdijkse Waard     

8 Scherenwelle  12,42   

9 Koppelerwaard     

10 De Welle     

11 Zalkerbosch     

12 Vreugderijkerwaard  8,90   

13 Bentinckswelle  1,72   

14 Aerseltweerde     

15 Uiterwaard Spoolde     
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Uiterwaard Huidig areaal(riet-)moeras (ha)  
16 Gelderdijkse Waard     

17 Het Engelse Werk     

18 Oldeneler buitenwaarden 4,62    

19 Hoenwaard*  2,0   

20 IJsselcentrale     

21 Waarden Windesheim 1,63    

22 Herxer uiterwaarden     

 TOTAAL 34,3 24,04 0 58,34 

*niet bekend waar het porseleinhoen in de Hoenwaard voorkomt, grootte leefgebied uit profielendocument: 1-2 ha, 

omdat kwaliteit niet optimaal is, bovenkant van deze bandbreedte aangehouden  

 

 

5 EFFECTEN VAN HET PROJECT ZOMERBEDVERLAGING BENEDEN-IJSSEL 

 

Negatieve effecten vergraving zomerbed 

De vergraving van het zomerbed heeft van de Herxer uiterwaarden tot het Ketelmeer invloed op de 

rivierwaterstand, waardoor inundatie en indirect de grondwaterstand beïnvloed wordt. Het effect van de 

vergraving van het zomerbed is het grootst bij hoge rivierwaterstanden, dus op de meest hooggelegen 

(delen van) uiterwaarden, deze zullen nog minder vaak overstromen. Bij gemiddelde en droge 

omstandigheden zorgt de vergraving van het zomerbed voor een verlaging van de rivierwaterstand met 

enkele centimeters.  

Het is de verwachting dat het areaal diep geïnundeerde uiterwaarden afneemt ten gunste van ondiep 

geïnundeerde plekken en plas-dras situaties. Evenzo zullen ondiep inunderende uiterwaarden veranderen 

in plas-dras plekken, terwijl de huidige plas-dras plekken droger worden. Door afname van overstroming 

en verlaging van de (voorjaars-) grondwaterstand komen plas-dras situaties minder vaak voor dan in de 

huidige situatie. De grootste effecten ontstaan wanneer een gebied niet meer elk jaar overstroomt.  

 

Behalve door inundatie kunnen ook plas-dras situaties optreden als gevolg van neerslag en kwel. 

Neerslag en kwel zullen niet afnemen, maar als de grondwaterstand lager is zakt het water sneller de 

grond in. Afhankelijk van de rivierwaterstanden en neerslag kan het zijn dat plas-dras situaties in bepaalde 

jaren lange tijd niet optreden. Zonder het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel is dit ook al het 

geval.  

 

Riet komt over het algemeen voor op de lage delen van de uiterwaarden. Porseleinhoen heeft 

voorjaarsinundaties nodig, deze nemen door de zomerbedverlaging af. 

 

Bij bekade uiterwaarden wordt de overstromingsduur en de omvang van plas-dras milieus en ondiep 

geïnundeerde uiterwaarden vooral bepaald door het gevoerde waterbeheer. De invloed van de vergraving 

van het zomerbed is op deze plekken minder groot, omdat de inundatieduur met name wordt bepaald door 

de snelheid waarmee na een overstroming het water uit bekade uiterwaarden verdwijnt. De hoger gelegen 

overstromen hooguit een paar keer in een winterseizoen.  
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Effect plas-dras gebieden die optreden als gevolg van inundatie, verdeeld over kwaliteitsklassen 
Uiterwaard Effect plas-dras gebieden (ha)  

  Matig geschikt 
Redelijk 
geschikt 

Zeer geschikt  

2 Ketelpolder  0   

3 Kattendiep     

4 De Zandjes     

5 Polder de Pijperstraat  0   

6 Uiterwijkseweg Kampen  - 4,4   

7 Onderdijkse Waard - 3,83    

8 Scherenwelle  - 5,64   

9 Koppelerwaard  - 22,36   

10 De Welle - 3,88    

11 Zalkerbosch - 15,51    

12 Vreugderijkerwaard    - 3,04   

13 Bentinckswelle    - 10,90   

14 Aerseltweerde  - 12,29   

15 Uiterwaard Spoolde - 1,62    

16 Gelderdijkse Waard  - 7,36   

17 Het Engelse Werk  - 1,36   

18 Oldeneler buitenwaarden     - 1,17   

19 Hoenwaard  - 35*   

20 IJsselcentrale     

21 Waarden Windesheim  - 0,53   

22 Herxer uiterwaarden   - 3,49  

 TOTAAL -24,8 -88,9 -18,6 -132,4 

* aangepast areaal als gevolg van nadere analyse, zie uitleg bij tabel gekwantificeerd effect in bijlage 7. 

 

Effect (riet-)moeras, verdeeld over kwaliteitsklassen 
Uiterwaard Effect (riet-)moeras (ha)  

  Matig geschikt 
Redelijk 
geschikt 

Zeer geschikt  

2 Ketelpolder     

3 Kattendiep 0,00    

4 De Zandjes     

5 Polder de Pijperstraat -4,27    

6 Uiterwijkseweg Kampen -6,58    

7 Onderdijkse Waard     

8 Scherenwelle  -10,02   

9 Koppelerwaard     

10 De Welle     

11 Zalkerbosch     

12 Vreugderijkerwaard  -6,23   

13 Bentinckswelle  -1,72   

14 Aerseltweerde     

15 Uiterwaard Spoolde     

16 Gelderdijkse Waard     

17 Het Engelse Werk     

18 Oldeneler buitenwaarden -3,21    

19 Hoenwaard*  -2,0   

20 IJsselcentrale     

21 Waarden Windesheim -1,63    

22 Herxer uiterwaarden     

 TOTAAL -15,69 -19,97 0 -35,66 
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Positieve effecten maatregelen ruimtelijke kwaliteit en natuur 

Door de uiterwaardmaatregelen in de Koppelerwaard, Zalkerbosch en Bentinckswelle wordt ca 49 ha 

bestaand plas-dras gebied in kwaliteit verbeterd en/of nieuw plas-dras gebied gerealiseerd van zeer 

goede kwaliteit. Hierdoor wordt het gebied zeer geschikt voor steltlopers als niet-broedvogels. Door dit op 

verschillende locaties te doen, wordt tegemoetgekomen aan variatie in omgevingsfactoren, waardoor de 

kans het grootst is dat er voor elke soort op het juiste moment de meest gunstige omstandigheden 

ontstaan. De geschiktheid van deze gebieden wordt middels abiotische omstandigheden gemonitord, en 

bij onvoldoende geschiktheid worden aanpassingen gedaan (waterbeheer, hoogte zomerkade e.d.), zie 

bijlage 15, monitoring.  

 

Positief effect plas-dras van maatregelen ruimtelijke kwaliteit en natuur  
Uiterwaard Maatregel Positief effect plas-dras gebieden (ha) 

  Nieuw areaal / behoud 
bestaand areaal 

Matig geschikt Redelijk 
geschikt 

Zeer geschikt 

9 Koppelerwaard Behoud bestaand areaal 
en kwaliteitsverbetering* 

  + 11,8 

11 Zalkerbosch Nieuw areaal   +3,6 

Behoud bestaand areaal 
en kwaliteitsverbetering * 

  +8,8 

13 Bentinckswelle Nieuw areaal en  
behoud bestaand areaal 
en kwaliteitsverbetering * 

  +24,9 * 

 TOTAAL    +49,1 

 

 

Positief effect (riet-)moeras van maatregelen ruimtelijke kwaliteit en natuur  
Uiterwaard Maatregel Positief effect (riet-)moeras (ha) 

  Nieuw areaal / behoud 
bestaand areaal 

Matig geschikt Redelijk 
geschikt 

Zeer geschikt 

8 Scherenwelle Nieuw areaal en behoud 
bestaand areaal en 
kwaliteitsverbetering * 

  +10 

12 Vreugderijkerwaard Behoud bestaand areaal 
en kwaliteitsverbetering * 

  +8,9 

13 Bentinckswelle Behoud bestaand areaal 
en kwaliteitsverbetering * 

  +1,9 

 TOTAAL    +20,8 

 

* behoud bestaand areaal betekent dat het negatieve effect van de zomerbedverlaging wordt opgeheven 

én de kwaliteit wordt verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. 

 

 

Afweging negatieve effecten vergraving zomerbed en positieve effecten maatregelen ruimtelijke 

kwaliteit en natuur 

Als de negatieve effecten van de vergraving van het zomerbed worden afgewogen tegen de positieve 

effecten van de maatregelen ruimtelijke kwaliteit en natuur, dient de draagkracht van het Natura 2000-

gebied voor het aantal foeragerende steltlopers en broedende porseleinhoenen minimaal gelijk te blijven.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de negatieve en positieve effecten van het project 

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel.  
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Draagkracht steltlopers (plas-dras situaties) 

 

Balans plas-dras situaties 

Effect Verandering oppervlakte plas-dras gebieden (ha) 

 Matig geschikt Redelijk geschikt Zeer geschikt 

Negatief effect -24,9 -88,9 -18,6 

Positief effect   49,3 

TOTAAL -24,9 -88,9 30,7 

 

 

SOVON telt (bijna) elke maand het aantal vogels in de uiterwaarden. De telgebieden die SOVON hanteert 

zijn vrij groot (meerdere uiterwaarden, soms aan beide zijden van de rivier). Dit betekent dat binnen elk 

telgebied plas-dras locaties van goede en minder goede kwaliteit voorkomen. In praktijd zullen de meeste 

vogels geteld zijn op zeer geschikte plas-dras locaties, en zal een lager dan gemiddeld aantal op minder 

geschikte locaties plas-dras locaties geteld zijn. Naar verwachting wordt een nog lager aantal buiten de 

onderscheiden plas-dras locaties geteld.  

 

 
Telgebieden binnen effectgebied zomerbedvergraving (telgebied OV2210 is niet meegenomen, omdat het 

grotendeels buiten Natura 2000-gebied valt) 
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Relatief belang van afzonderlijke telgebieden en het totale effectgebied ten opzichte van het totale 

Natura 2000-gebied 

 

Draagkracht 

Omdat de meeste vogels in de maanden februari en maart aanwezig zijn, is naar de dichtheid van 

steltlopers per ha plas-dras gebied gekeken in de maand maart (geen maandgemiddelden van de maand 

februari aanwezig).  

 

 
Gemiddeld aantal vogels in de maand maart (2004-2009) per telgebied per hectare plas-dras  

 

Uit bovenstaande twee figuren blijkt dat het aantal getelde steltlopers in het gebied RG2410 aanzienlijk 

groter is dan in de andere telgebieden, ook als de hoeveelheid plas-dras per telgebied wordt 

meegewogen. De verhouding tussen het telgebied met de meeste vogels (RG2370) en de minste vogels 

(RG2410) is ongeveer 1:11. Hierbij wordt opgemerkt dat binnen het telgebied met de minste vogels een 

behoorlijk oppervlakte plas-dras aanwezig is dat op basis van inundatie en voorjaarsgrondwaterstand wel 

‘redelijk geschikt’ lijkt. In matig geschikte plas-dras gebieden zullen de aantallen vogels daarom naar 

verwachting nóg lager zijn dan op basis van de gegevens van het hele telgebied verwacht wordt. Evenzo 

bevinden zich binnen het telgebied met de meeste vogels naast gebieden die op basis van inundatie en 

GVG ‘zeer geschikt’ lijken, ook gebieden die ‘redelijk’ en ‘matig’ geschikt zijn. De aantallen vogels in de 
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Toelichting:  
* 34% van het totale aantal grutto's in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel bevond zich gemiddeld in dit telgebied, 

dat 5,9% van het oppervlakte van het totale Natura 2000-gebied beslaat. Dit betekent dat er bijna 6x zoveel grutto’s geteld 
zijn als je op basis van oppervlakte zou verwachten, en dat het relatieve belang van dit telgebied groot is.  

** het totale effectgebied is voor de soorten scholekster, tureluur en grutto van (iets) groter dan gemiddeld belang. Voor de 

kievit is het van iets kleiner dan gemiddeld belang.  

* 

* * 
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zeer geschikte plas-dras gebieden binnen dit telgebied zullen daarom naar verwachting nóg hoger zijn dan 

in bovenstaande grafiek tot uitdrukking komt. De verhouding tussen aantallen steltlopers in ‘matig 

geschikte’ en ‘zeer geschikte’ plas-dras gebieden zal daarom (aanzienlijk) groter zijn dan 1:11.  

 

Uitgaande van een verhouding van 1:3:10 blijkt dat de positieve effecten opwegen tegen de negatieve 

effecten. Naar verwachting zullen er in ‘matig gechikte’ gebieden nog minder, en in ‘zeer geschikte’ 

gebieden nog meer vogels voorkomen, waardoor de balans zeker positief uitvalt.  

 

Afweging negatieve en positieve effecten plas-dras gebied, rekening houdend met verschil in 

kwaliteit (verhouding 1:3:10) 

Effect Verandering oppervlakte plas-dras gebieden (ha) 

 Matig geschikt Redelijk geschikt Zeer geschikt 

Negatief effect -24,9 -266,8 -186,0 

Positief effect 0,0 0 491,0 

TOTAAL -24,9 -266,8 305,0 +13,3 ha 

 

Broedbiotoop porseleinhoen (riet-)moeras 

 

Balans (riet-)moeras 

Effect Verandering oppervlakte (riet-)moeras (ha) 

 Matig geschikt Redelijk geschikt Zeer geschikt 

Negatief effect -15,69 -19,97 0 

Positief effect   20,8 

TOTAAL -15,69 -19,97 +20,8 

 

Met een conservatieve benadering (expert judgement, er van uitgaande dat territoria in minder geschikt 

gebied groter moeten zijn, zodat de dichtheid kleiner is) van het verschil in draagkracht tussen de 

verschillende kwaliteitsklassen ‘matig’:’redelijk’:’zeer geschikt’ van 1:2:3 (aantal broedparen) blijkt dat de 

positieve effecten ruim opwegen tegen de negatieve effecten, zie onderstaande tabel.  

 

Afweging negatieve en positieve effecten (riet)moeras, rekening houdend met verschil in kwaliteit 

(verhouding 1:2:3) 

Effect Verandering oppervlakte (riet)moeras (ha) 

 Matig geschikt Redelijk geschikt Zeer geschikt 

Negatief effect -15,69 -39,94 0 

Positief effect 0 0 62,4 

TOTAAL -15,69 -39,94 62,4 +6,8 ha 
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BIJLAGE 10 Effecten waterkwaliteit 

 

INLEIDING 

Zomerbedverlaging door het baggeren van waterbodem heeft mogelijk effecten op de waterkwaliteit. 

Eventuele verontreinigingen uit de waterbodem kunnen vrijkomen, het water kan onder bepaalde 

omstandigheden voedselrijker worden en de werkzaamheden kunnen leiden tot vertroebeling. Via de 

beïnvloeding van de waterkwaliteit kan ook sprake zijn van effecten op natuur. 

In deze bijlage zijn de effecten op de waterkwaliteit en daarmee samenhangend op natuur beoordeeld. 

 

HUIDIGE SITUATIE 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit van de IJssel wordt jaarlijks vastgesteld in het kader van de Monitoring Rijkswateren 

(MWTL). Onderscheid wordt gemaakt tussen prioritaire stoffen, overige relevante stoffen en algemeen 

fysisch-chemische waterkwaliteitselementen.  

Van de prioritaire stoffen overschrijden de som PAK, benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen de 

Europese norm. Van de overige relevante stoffen overschrijden koper, kobalt, thallium, zink en individuele 

PCB’s de norm. Als echter wordt gecorrigeerd voor biobeschikbaarheid en achtergrondgehalte vormen de 

laatstgenoemde stoffen geen knelpunt meer.  

De algemeen fysisch-chemische waterkwaliteitselementen zijn voor 2008 getoetst aan de GEP (Goed 

Ecologisch Potentieel) behorend bij R7-oppervlaktewaterlichamen (langzaam stromende rivier/nevengeul 

op zand/klei). Zuurstof, chloride, zuurgraad, doorzicht, fosfaat en stikstof voldoen aan de GEP. Alleen de 

maximum temperatuur van 26,5 
o
C voldoet niet aan de GEP. In Appendix I van deze bijlage zijn de 

gemeten waarden voor zwevend stof, doorzicht, fosfaat, stikstof en temperatuur voor de jaren 2007 t/m 

2010 op een rij gezet (bron: www.waterbase.nl). 

 

Voor in open verbinding met de IJssel staande plassen en (eenzijdig aangetakte) nevengeulen zal de 

waterkwaliteit over het algemeen overeenkomen met de waterkwaliteit van de IJssel. Belangrijk verschil 

met de stromende IJssel is dat het water in die plassen niet stroomt en veel minder snel ververst wordt. 

Met name voor de gemeten nutriëntengehaltes (fosfaat en stikstof) geldt dat deze weliswaar voldoen aan 

de GEP voor stromend-watertype R7, maar in de plassen zo hoog is dat eutrofiëring (overlast door 

(blauw)algenbloei) niet kan worden uitgesloten. 

 

De ecologische kwaliteit van de IJssel is, zoals voorgeschreven door de Europese Kaderrichtlijn Water, 

vastgesteld aan de hand van drie ecologische groepen: macrofyten, macrofauna en vis. Voor macrofyten 

(waterplanten en ‘natte’ oeverplanten) voldoet de IJssel aan het GEP, maar voor macrofauna en vis niet.  

 

Bodemkwaliteit 

Bij de zomerbedvergraving komt een grondvolume van circa 1,8 miljoen m
3
 vrij. De waterbodem ter 

plaatse van de zomerbedverlaging valt conform het Besluit bodemkwaliteit in klasse B voor toepassing in 

oppervlaktewater. Dat geldt zowel voor de te verwijderen waterbodem als voor de achterblijvende bodem 

na ontgraven; de kwaliteit verandert dus niet. De ontgraven waterbodem kan conform het Besluit 

bodemkwaliteit op landbodems wel vrij worden toegepast. 

Bij km 997 bevindt zich niet toepasbare klei, als gevolg van een bijmenging met verontreinigd materiaal. 

Deze klei zal verwijderd worden en afgevoerd worden naar een verwerker.  
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Debieten en stroomsnelheden 

Het debiet van de IJssel wordt dagelijks vastgesteld door metingen ter hoogte van Olst. Het gemiddelde 

debiet in de periode 2007 t/m juli 2011 bedraagt circa 385 m
3
/s. Het debiet varieerde in 2007 t/m 2010 van 

maximaal 966 m
3
/s in maart 2007 tot minimaal 153 m

3
/s in oktober 2009. In januari 2011 zijn de hoogste 

debieten bij Olst gemeten met een maximum van 1320 m
3
/s op 15 januari 2011 zie Appendix II van deze 

bijlage (bron: www.waterbase.nl). 

De stroomsnelheden in de IJssel hangen samen met het debiet, maar variëren van plaats tot plaats, 

afhankelijk van de dimensies van de rivier. Bij een bocht stroomt het water sneller in de buitenbocht dan in 

de binnenbocht en op plaatsen waar het stroombed smaller is stroomt het water sneller dan op plaatsen 

waar de rivier zich verbreedt.  

 

 

AUTONOME ONTWIKKELING 

De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat maatregelen moeten worden genomen om een goede 

chemische toestand (GCT) en een goed ecologisch potentieel (GEP) te bereiken.  

Diverse generieke maatregelen zijn gepland om de emissies van probleemstoffen vanuit huishoudelijk 

afvalwater, landbouw en industrie te verminderen. Daarnaast worden verontreinigde waterbodems 

gesaneerd, waardoor de afgifte van verontreinigingen van waterbodem naar oppervlaktewater zal 

afnemen. Bovenstaande maatregelen zullen er (op termijn) toe leiden dat de waterkwaliteit in de IJssel zal 

voldoen aan de geldende waterkwaliteitsnormen.  

Herinrichting van oevers en uiterwaarden zal ertoe leiden dat ook de ecologische kwaliteit zal verbeteren.  

 

 

EFFECTEN 

Effecten van belasting met verontreinigingen 

Indien zich verontreinigingen bevinden in de waterbodem zullen deze, door het afgraven van de bodem en 

het terugvloeien van (porie)water, in beginsel in de waterkolom kunnen terechtkomen, hetgeen tot een 

verslechtering van de waterkwaliteit kan leiden.  

In de praktijk zal de waterbodem op locaties met ernstige bodemverontreiniging worden gesaneerd. Dat 

betekent dat de waterbodem daar zorgvuldig zal worden verwijderd op zodanige wijze dat verspreiding 

van de verontreinigingen zal worden voorkomen.  

Waar sprake is van geringe verontreiniging van de waterbodem zal deze met milieuknijpers worden 

verwijderd. Bij deze methode is de mors zeer beperkt en is er vrijwel geen sprake van verspreiding van 

verontreinigingen. Op de overige plaatsen waar de zomerbedverlaging zal plaatsvinden met 

sleephopperzuiger of een snijcutter is geen sprake van waterbodemverontreiniging. Bij het gebruik van 

dergelijk materiaal vindt wel mors en vertroebeling plaats (zie hieronder), maar omdat het materiaal niet 

verontreinigd is, is er geen sprak van verslechtering van waterkwaliteit als gevolg van het vrijkomen van 

verontreinigingen uit de waterbodem.  

Samenvattend zijn de effecten op de waterkwaliteit als gevolg van belasting met verontreinigingen 

ingeschat als verwaarloosbaar. 

 

Eutrofiëring 

Een waterbodem die is ‘opgeladen’ met fosfaat kan door nalevering zorgen voor eutrofiëring. De kans 

hierop neemt toe als het bodemmateriaal wordt losgewoeld en in suspensie gebracht. Vuistregel is dat bij 

een concentratie van meer dan 1,36 mg/g totaal-P én een fosfor/ijzer-ratio van tenminste 0,055 nalevering 

plaatsvindt. Ook bij het bergen van bodemmateriaal met bovenstaande eigenschappen, bijvoorbeeld in 

diepe plassen, is eutrofiëring een mogelijk gevolg. Om deze reden heeft een aantal waterschappen naar 

aanleiding van het Bodembesluit aanvullend beleid geformuleerd waarin zij stellen dat materiaal alleen in 
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bij hen in beheer zijnde plassen mag worden geborgen als de concentratie P en de P/Fe-ratio 

bovenstaande waarden niet overschrijdt.  

 

Voor de waterbodem van de IJssel maakt meting van de concentraties fosfaat en ijzer in de waterbodem 

geen deel uit van het reguliere monitoringsprogramma. Deze stoffen worden echter wel gemeten in het 

zwevend stof. De gemeten waarden van P en Fe in het zwevend stof worden representatief geacht voor 

de waarden in het sediment.  

Voor de periode van 2005 t/m 2009 bedroeg de gemiddelde P-concentratie 1,86 mg/g droge stof en de 

gemiddelde Fe-concentratie bedroeg 35,4 mg/g droge stof (bron: www.waterbase.nl). Dat resulteert in een 

P/Fe-ratio van gemiddeld 0,053. Hoewel de P-concentratie in het zwevend stof dus hoger is dan de 

kritische waarde van 1,36 mg/g is er voldoende ijzer aanwezig om het fosfaat te binden en zal het (tijdelijk 

extra) in suspensie komen van zwevend stof dan wel bodemmateriaal niet leiden tot eutrofiëring.  

Geconcludeerd kan worden dat de activiteiten in het kader van de zomerbedverlaging niet zullen leiden tot 

(extra) eutrofiëring van het IJsselwater.  

 

Vertroebeling door baggeren 

Het verlagen van het zomerbed vindt plaats door afgraving van bodemmateriaal met behulp van 

sleephopperzuigers of snijkopzuigers en verplaatsing van dit materiaal naar depots. Als gevolg hiervan 

kan een deel van het materiaal in de waterfase komen en daar leiden tot tijdelijke vertroebeling. De 

omvang en de duur van de vertroebeling hangen samen met de volgende factoren: 

– de stroomsnelheid  

– de samenstelling van het bodemmateriaal. 

 

Bij een lage stroomsnelheid en een grove zandige samenstelling van de bodem zal het materiaal snel en 

dichtbij de ingreep sedimenteren en is er sprake van een kortdurende relatief geringe vertroebeling. Bij 

een hoge stroomsnelheid en fijn slibbig materiaal zal het materiaal minder snel uitzakken en langduriger 

over een grotere afstand stroomafwaarts voor vertroebeling zorgen.  

 

Voor het bepalen van de vertroebelingseffecten van het baggeren zijn de volgende twee plaatsen 

beschouwd: 

1. het zomerbed; het meeste water stroomt door het zomerbed en in oplossing gebrachte deeltjes 

zullen voor een belangrijk stroomafwaarts van de werkzaamheden in het zomerbed 

sedimenteren; 

2. de IJssel tussen de kribben; op deze plekken worden hier en daar velden van doorgroeid 

fonteinkruid en rivierfonteinkruid aangetroffen. Een deel van de in oplossing gebrachte deeltjes 

zal in deze minder snel stromende plekken terechtkomen. 

 

De vertroebelingseffecten zijn voor het zomerbed en de IJssel tussen de kribben voor een worst-case 

scenario kwantitatief ingeschat, zie Appendix III van deze bijlage (v.d. Heijden, 2011). Uit de berekeningen 

zijn de volgende conclusies te trekken: 

– een deel van de vertroebeling is het gevolg van het losmaken van het materiaal van de bodem; 

– een ander deel van de vertroebeling is het gevolg van het ‘overstromen’ van het beun: het 

uitstromende water zal zwevende deeltjes bevatten. 

 

In het zomerbed bedraagt de maximale vertroebeling direct stroomafwaarts van de werkzaamheden ruim 

200 mg/l. Binnen tien minuten na de activiteit is al het opgewoelde materiaal uitgezakt en is er geen 

sprake meer van een door de werkzaamheden verhoogde zwevendestofconcentratie. De maximale 

laagdikte van het materiaal dat door sedimentatie op de oorspronkelijke waterbodem terechtkomt bedraagt 
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10 mm. Ervan uitgaand dat van stroomopwaarts naar stroomafwaarts wordt gewerkt zal dit materiaal later 

alsnog worden weggebaggerd.  

Als de berekende zwevendestofconcentratie worden vergeleken met de concentraties die in de jaren 2006 

t/m 2009 zijn gemeten (zie Appendix I van deze bijlage) blijkt dat er sprake is van een sterke toename van 

de vertroebeling. Deze zeer hoge concentraties zullen zich echter allen voordoen in de directe nabijheid 

van het schip. Het materiaal zal vervolgens weer snel uitzakken en binnen een half uur na de 

werkzaamheden zal geen vertroebelingeffect meer waarneembaar zijn.  

 

Tussen de kribben kan de zwevende stof concentratie door opwoeling nabij de bodem en mors uit de 

beun maximaal 550 mg/l respectievelijk 65 mg/l toenemen, maar binnen vijf minuten is dit weer 

neergeslagen. Het verschil met het zomerbed is het gevolg van de geringere diepte. De maximale 

laagdikte van het materiaal dat door sedimentatie op de oorspronkelijke waterbodem terechtkomt bedraagt 

4 mm. 

Ook hier geldt dat de mate van vertroebeling vele malen hoger is dan in de huidige situatie, maar ook dat 

deze vertroebelingseffecten binnen een half uur niet meer waarneembaar zijn.  

 

Gevolgen van vertroebeling voor biota 

Voor eventuele effecten van vertroebeling op planten en dieren kunnen de volgende zaken (in theorie) een 

rol spelen: 

– afname van de primaire productie; door de afname van licht worden primaire producenten (algen 

en waterplanten) geremd in hun groei; 

– begraving van organismen: door het uitzakken van zwevende deeltjes (sedimentatie) kunnen 

ondergedoken waterplanten en bodemdieren ‘ondersneeuwen’; 

– vermindering van foerageermogelijkheden voor ‘zichtjagers’: vissen en vogels kunnen hun prooi in 

troebel water niet zien en daardoor niet vangen. 

 

Afname van primaire productie 

In het zomerbed van de IJssel bevinden zich nauwelijks waterplanten. Vanwege het stromende 

rivierkarakter spelen ook algen geen belangrijke rol. Daarom leidt vertroebeling van het IJsselwater voor 

het zomerbed niet tot substantiële nadelige effecten op de primaire productie.  

 

Tussen de kribben van de IJssel stroomt het water minder snel en bevinden zich ondergedoken 

waterplanten, met name fonteinkruiden. Gezien het tijdelijke karakter van de vertroebeling (binnen vijf 

minuten is het water weer even helder als voor de ingreep) is er geen sprake van een wezenlijk effect op 

de primaire productie.  

 

Begraving van organismen 

Op de bodem van het zomerbed van de IJssel bevinden zich naar verwachting geen waterplanten en 

weinig macrofauna. Begraving van deze organismen is dan ook geen effect van betekenis.  

 

Tussen de kribben bevinden zich wel kleine (bodem)dieren (macrofauna) en waterplanten. Van de laatste 

zijn met name doorgroeid fonteinkruid en rivierfonteinkruid relevant. Mogelijk effecten hangen samen met 

de periode van baggeren. Als de werkzaamheden plaatsvinden in het voorjaar, juist in de periode dat de 

wortelknolletjes van de fonteinkruiden ontspruiten, bestaat de kans dat de extra sedimentlaag de groei van 

de fonteinkruiden belemmert. De maximale dikte van de sedimentlaag die tussen de kribben terechtkomt 

is slechts 5,4 mm. Deze maximale dikte zal alleen dicht bij de werkzaamheden kunnen worden 

teruggevonden. Naar verwachting zal zo weinig sediment geen effect hebben op de groeimogelijkheden 

van waterplanten of macrofauna.  
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Vermindering van foerageermogelijkheden voor ‘zichtjagers’ 

In de IJssel (zowel in het stroombed als tussen de kribben) komen vissen voor als brasem, blankvoorn en 

pos. Deze worden gegeten door visetende andere vissen (snoek, snoekbaars) en vogels als aalscholver, 

fuut, grote zaagbek en nonnetje. Door vertroebeling kunnen de viseters hun prooi moeilijker vinden. 

Gezien de korte duur en het plaatselijke karakter van de vertroebeling zijn de effecten gering. Bovendien 

zullen de meeste vissen zich door het verstorend effect van de werkzaamheden toch al niet in de directe 

omgeving van de baggerschepen ophouden en zullen ook vogels uit de buurt blijven. Om dubbeltelling 

van negatieve effecten te voorkomen kunnen de gevolgen voor viseters als gevolg van de vertroebeling 

worden verwaarloosd. 
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APPENDIX I  Waterkwaliteit IJssel 2007 t/m 2010 
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APPENDIX II Debieten bij Olst 
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APPENDIX III  Kwantitatieve bepaling van de vertroebeling tijdens 

baggerwerkzaamheden 

 

1.  Inleiding 

RWS heeft het voornemen het zomerbed van de Beneden-IJssel tussen Zwolle en de uitmonding in het 

Ketelmeer te verlagen. Deze verlaging zal worden uitgevoerd door sleephopperzuigers of snijkopzuigers. 

Deze schepen zijn voorzien van zuigleidingen (al dan niet voorzien van een snijkop), die het gebaggerde 

materiaal van de bodem losmaken en verpompen naar een laadbak. In de laadbak bezinkt het 

gebaggerde materiaal en het overtollige water stroomt weg. De laadbakken worden geleegd in 

rivierkommen: de Onderdijkse Waard. Dit valt buiten de scope van het project Zomerbedverlaging 

Beneden-IJssel en maakt deel uit van het project IJsseldelta Zuid.  

De totale lengte van de te baggeren bodem bedraagt 7,5 km en is verdeeld in twee vakken. In elk vak 

bevinden zich meerdere grondsoorten (zie paragraaf 3). 

 

De notitie geeft een inschatting van de mate van vertroebeling, de verspreiding daarvan en eventueel de 

dikte van de neergeslagen baggerspecielaag. Het gaat daarbij vooral om de rivierbedding tussen de 

kribben. 

 

Leeswijzer 

Deze notitie is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 bevat een korte toelichting over de theorie van 

opwervelen en bezinking en uitleg over de terminologie. 

In Paragraaf 3 zijn de uitgangspunten opgenomen, waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd. Ook is een 

korte uitleg opgenomen van de methode waarop de gevraagde grootheden zijn berekend. 

Paragraaf 4 bevat een analyse van de situatie en paragraaf 5 de berekeningsresultaten. De conclusies 

zijn opgenomen in paragraaf 6. 

 

 

2. Opwervelen en bezinking 

 

Door het baggeren van de sleuf met sleephopperzuigers en snijkopzuigers wordt materiaal van de bodem 

opgewoeld. Het gebaggerde materiaal wordt gestort in laadbakken (of het beun van de 

sleephopperzuigers). Het legen van de laadbakken valt onder het project IJsseldelta Zuid. Bezinking van 

deeltjes (bijvoorbeeld zandkorrels of slibdeeltjes) in een vloeistof is een fenomeen dat door veel aspecten 

wordt beïnvloed, zoals: de karakteristieken van het deeltje (dichtheid, volume, ruwheid, oppervlak) en de 

karakteristieken van de vloeistof (dichtheid, kinematische viscositeit). De inhoud van de gebaggerde laag 

bestaat uit veel verschillende soorten materiaal: zand, slib of klei. Al de verschillende soorten 

grond/zandkorrels hebben een bepaalde bezinksnelheid: de tijd die een deeltje er over doet om in water te 

bezinken. Als het deeltje eenmaal is bezonken kan het eventueel weer worden opgewerveld. Hiervoor is 

de kritische sleepsnelheid van het deeltje van belang. De kritische sleepsnelheid is die stroomsnelheid van 

de hoofdstroom in het water, waarbij deeltjes weer worden opgewerveld.  
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3. Uitgangspunten 

 

3.1 Kenmerken van het tracé 

In onderstaande tabel worden voor de twee aangegeven vakken langs het tracé van de Beneden-IJssel 

enkele karakteristieke kenmerken gegeven voor de huidige situatie. Op basis van de gegevens ter plaatse 

van de vergraving mag worden aangenomen dat de breedte van de bodem van het zomerbed over de 

volledige lengte ongeveer gelijk is: 120 m. Het talud van het zomerbed is vrij steil, want de breedte van de 

rivier tussen de koppen van de kribben aan beide zijden is ongeveer 150 m. De diepte van de rivier is 

benedenstrooms groter dan meer bovenstrooms in de rivier. 

Niet op alle delen van de te baggeren tracés zijn kribben aanwezig. Ook hebben niet overal de kribben 

dezelfde afmetingen. De grootste kribben, met een lengte van maximaal 20 m bevinden zich tussen de 

kilometerraaien, 993-994 en 995-1000. In de overige vakken bevinden zich kleine kribben van maximaal 

10 m lengte. Ook zijn de kribben over het algemeen slechts aan één zijde gelegen. De gemiddelde maat 

voor de afstand tussen de kribben bedraagt circa 80 m. 

 

Vak Lengte Zomerbed Tussen kribben Rivierbreedte 

begin eind  bodembreedte waterdiepte bodembreedte waterdiepte  

(km) (km) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

989 997 8000 120 4,5 20 1,0 170 

997 1002 5000 120 4,5 20 1,0 170 

Totaal 23000      

 

Een deel van het gebaggerde materiaal wordt opgeslagen in de Onderdijkse Waard (nabij kmraai 992), 

een ander deel mogelijk op een locatie in het IJsselmeer. Het storten en de opslag van het gebaggerde 

materiaal vallen buiten de scope van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel.  

De gemiddelde afstand tussen de baggerlocatie en de Onderdijkse Waard bedraagt: 6 km 

De gemiddelde afstand tussen de baggerlocatie en de stortlocatie in het IJsselmeer bedraagt: 17 km. 

 

3.2 Kenmerken gebaggerd materiaal langs het tracé 

In onderstaande tabel zijn de hoeveelheden te ontgraven grond en de verwachte grondsoort opgenomen. 

Verwachte hoeveelheden en fysische kwaliteit vrijkomende grond [m
3
] 

  Totaal % 

(Ophoog)zand (≤8%  fractie ≤2µm) 885,000 49% 

Zand met bijmenging (>8%) 567,000 31% 

Klei 11,000 1% 

Slib 7,000 <1% 

Veen 334,000 19% 

Totaal 1,804,000   

Percentage   100% 

 

In de praktijk zal de zandfractie, die wordt gebaggerd, bestaan uit zandkorrels van verschillende grootte. 

Aangenomen wordt dat met betrekking tot de zandfractie sprake is van ’middel fijn zand’. Verderop in deze 

paragraaf wordt ingegaan op de karakteristieken van de verschillende grondsoorten. 
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3.3 Kenmerken baggermaterieel 

Het baggeren van de zomerbedverlaging zal worden uitgevoerd met sleephopperzuigers of snijkopzuigers. 

Beide baggerapparaten hebben een andere wijze van werken. 

 

Een sleephopperzuiger zuigt via zuigleidingen bodemmateriaal van de bodem van de rivier en slaat dat op 

in zijn beun. De sleephopperzuiger vaart volgens een bepaald patroon van links naar rechts over het 

wateroppervlak, waarbij de zuigleiding wordt meegesleept. 

Karakteristieken van een sleephopperzuiger: 

– Vaarsnelheid tijdens het baggeren:  circa 2  =  4 km/h  (1,1 m/s) 

– Vaarsnelheid met volle beun:  circa 8 knopen = 15 km/h (4,2 m/s) 

– Vaarsnelheid met lege beun:   circa 15 knopen = 27 km/h (7,5 m/s) 

– Inhoud beun
79

:    1.000 m
3
. 

– Vultijd beun:    circa 1 uur  

 

Een snijkopzuiger zet zich vast op palen, gaat dan met de snijkop/zuigleiding van links naar rechts en 

vaart rechtdoor. Via de zuigleiding wordt het gebaggerde materiaal gepompt naar losse beunen, die door 

sleepboten worden versleept naar het IJsselmeer of de Onderdijkse Waard. Tijdens het baggeren bestrijkt 

de snijkopzuiger ongeveer de helft van de breedte van het zomerbed van de Beneden-IJssel en moet dus 

in totaal 2 keer de totale lengte varen, voordat het volledige traject is gebaggerd. 

We gaan er vanuit dat de kenmerken van de beunen van sleephopperzuigers ook gelden voor losse 

beunen, die worden gebruikt bij snijkopzuigers. 

 

3.4 Kenmerken bodemmateriaal 

Voor de verschillende bodemtypes/zandfracties
80

 volgen hieronder de karakteristieken. 

Gegeven zijn de maximale en minimale diameter van de betreffende zandfractie, de maximale en 

minimale bezinksnelheden en de maximale en minimale kritische sleepsnelheid van de betreffende 

zandfractie. 

De bezinksnelheden van de zanddeeltjes zijn bepaald voor specifieke omstandigheden: bolvormige 

deeltjes met een dichtheid
81

 van 2.650 kg/m
3
, stilstaand water met een temperatuur van 10

o
C.  

De kritische sleepsnelheid is bepaald op basis van enkele aannames, die in de literatuur worden 

aanbevolen en onder andere afhankelijk van de vorm van de zandkorrel, de diameter en de soortelijke 

massa van het materiaal. Als de stroomsnelheid in de omringende vloeistof lager is dan de kritische 

stroomsnelheid van een bepaalde fractie, dan zal al het materiaal met een diameter gelijk aan en groter 

dan die fractie bezinken. 

 

 

 

 

                                                        
79

 De inhoud van het beun van een sleephopperzuiger varieert met de grootte van het apparaat. Er zijn kleine 

zuigerschepen een beuninhoud van 600 m3 en hele grote exemplaren, met een grote diepgang, met een beuninhoud 

van wel 20.000 m3. De Beneden-IJssel heeft een beperkte diepte, zodat slechts kleine sleephopperzuigers kunnen 

worden ingezet. 
80

 Zand bestaat uit vele fracties. Grof zand wordt gekarakteriseerd door een korreldiameter van 2 mm. Uiterst fijn zand 

heeft een korreldiameter van minimaal 0,016 mm. 
81

 Omdat het bodemmateriaal uit verschillende typen zand/slib/klei bestaat, is ook de dichtheid van het bodemmateriaal 

niet overal hetzelfde. Verder is het bodemmateriaal nat, wat ook weer invloed heeft op de dichtheid. De aangenomen 

waarde van 2.650 kg.m3 is een conservatieve aanname. Over het algemeen zal de dichtheid lager zijn. 
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Zandfractie Diameter
1)
 Bezinksnelheid

2)
 Kritische sleepsnelheid

2)
 

 Max min max. min max min 

 (mm) (mm) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) 

Middel fijn zand  0,125 0,083 0,006 0,004 0,18 0,15 

Zeer fijn zand 0,083 0,063 0,004 0,002 0,15 0,13 

Uiterst fijn zand 0,063 0,016 0,002 0,0002 0,13 0,11 

Slib 0,05 0,005 0,001 0,0001 0,11 0,04 

Klei 0,005 0,001 0,0001 0,00005 0,04 0,02 

1) Gebaseerd op NEN 5104 en de Wentworthschaal 

2) Koot, Behandeling van afvalwater, hoofdstukken over bezinking, 1970 

 

 

3.5 Stroomsnelheden in Beneden-IJssel 

Hieronder worden de gemiddelde stroomsnelheden gegeven in het zomerbed van de Beneden-IJssel
82

. 

Op een korte afstand van de bodem zijn die stroomsnelheden lager. Die aangenomen waarden zijn ook 

weergegeven. 

 

Plaats in de rivier Afvoersituatie Gemiddelde 

stroomsnelheid 

(m/s) 

Stroomsnelheid nabij 

bodem 

(m/s) 

Zomerbed Hoge afvoer 1,20 0,6 

 Gemiddelde afvoer 0,60 0,30 

Tussen kribben Hoge afvoer 0,60 0,30 

 Gemiddelde afvoer 0,30 0,15 

 

Opgemerkt moet worden dat bij een hoge afvoer de waterdiepte van de Beneden-IJssel groter zal zijn dan 

de gemiddelde waarde, die in paragraaf 3.1 als gemiddelde waarde is aangegeven. De stroomsnelheid 

van het water in de rivier, de bezinktijd en daarmee de bezinkafstand en de sedimentatielaag zijn 

afhankelijk van de waterdiepte. 

 

3.6 Autonome vertroebeling (concentraties drogestof) 

In een rivier wordt onder normale omstandigheden bodemmateriaal meegevoerd onder invloed van de 

waterstroming. Een en ander volgt ook uit de vergelijking van de kritische sleepsnelheid (paragraaf 3.4) 

met de stroomsnelheden nabij de bodem (paragraaf 3.5). Hierdoor ontstaat een autonome vertroebeling in 

een rivier. 

Voor de diverse trajecten van de Beneden-IJssel die in aanmerking komen voor zomerbedverlaging zijn 

geen specifieke waarden bekend van de autonome vertroebeling. Voor meetpunten bij Deventer en 

Kampen zijn wel meetgegevens bekend. Gemiddeld zijn de zwevende stofconcentraties daar circa 15 

mg/l. Dit is in dezelfde grootte van orde als is vastgesteld bij een onderzoek naar de waterkwaliteit in de 

Marensche Waard, waar een gehalte aan droge stof is vastgesteld van circa 10 mg/l
83

. 

                                                        
82

 Stroomsnelheden in de Beneden-IJssel zijn afgeleid uit afvoerberekeningen, die zijn gemaakt in het kader van de 

zomerbedverlaging. 
83

 Notitie Royal Haskoning, “Onderzoek waterkwaliteit Marensche Waard”, ref. 9T2774.A0/N0001/901971/Nijm, 8 

september 2008. 
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In het Noordzeekanaal zijn metingen verricht vóór en na het baggeren met sleephopperzuigers
84

. Uit die 

metingen blijkt dat direct na het baggeren de drogestof concentratie nabij de bodem oploopt tot waarden 

van 200 mg/l. Na verloop van circa 2 uur is de drogestof concentratie weer “normaal”: 10 mg/l.  

 

3.7 Verspreiding van de baggerspecie: worst-case berekening 

Tijdens het baggeren kan op 3 momenten baggerspecie in suspensie worden gebracht: 

1) Tijdens het losmaken van materiaal van de bodem. 

– Door het baggeren van de sleuf met sleephopperzuigers en snijkopzuigers wordt materiaal van de 

bodem opgewoeld. Alleen aan het eind van een baggersessie, als het beun volledig is gevuld, dus 

circa één keer per uur, wordt de baggerkop omhoog gehaald door de waterkolom. 

– Er zijn geen gegevens bekend over de hoeveelheid baggerspecie dat als gevolg van het baggeren 

met een sleephopperzuiger of een snijkopzuiger in suspensie komt. Van het graven van sleuven 

met dieplepels, waarbij het opgegraven materiaal continu door de waterkolom naar boven wordt 

getransporteerd, is bekend dat 2% van het opgegraven materiaal wordt opgewoeld
85

. Bij het 

werken met sleephopperzuigers is de opwoeling veel minder dan bij het gebruik met dieplepels.  

2) Via het uitstromende water uit het beun, nadat de specie in het beun is gestort. 

– Het gebaggerde materiaal wordt gestort in de laadbak (beun) van de sleephopperzuiger. Bij het 

begin van het baggerproces, als het beun nog niet is gevuld, vindt nog geen uitstroom uit het beun 

plaats. 

– Het uit het beun wegstromende water bevat fijne zandfracties, indien dat in het gebaggerde 

materiaal aanwezig was. 

– Er zijn geen gegevens bekend over de hoeveelheid baggerspecie dat als gevolg van het 

overvloeien van het beun een sleephopperzuiger in suspensie komt. Er is bekend dat bij het storten 

van baggermateriaal met onderlossers 1% van het geloste materiaal in suspensie wordt gebracht. 

Bij het leeglopen van het beun van een sleephopperzuiger is de opwoeling veel minder dan bij het 

storten van baggerspecie via een onderlosser.  

 

Als worst-case wordt met betrekking tot de verspreiding van de baggerspecie het volgende aangenomen: 

– Een sleephopperzuiger moet naar en van de Onderdijkse Waard varen. Tijdens het heen en weer 

varen van een sleephopperzuiger wordt niet gebaggerd. Toch zal het baggeren van het zomerbed 

van de Beneden-IJssel een continu proces zijn, omdat naar verwachting met meer dan één 

sleephopperzuiger wordt gewerkt. Dit betekent dat de baggerlocatie continu in bovenstroomse 

richting zal verplaatsen.  

– Op één punt bevindt zich al het zandmateriaal in één zandfractie. In werkelijkheid bevat de 

baggerhoeveelheid vele zandfracties. De meeste fracties bezinken sneller dan de aangenomen 

fractie, zodat een smallere bezinkstrook ontstaat. 

– Al het opgewoelde bodemmateriaal wordt verplaatst in de lengterichting van de rivier. In 

werkelijkheid zal, afhankelijk van de stroomsnelheid, ook naar de zijkanten materiaal worden 

afgezet. 

– De stromingsrichting in de Beneden-IJssel is in de lengterichting van de rivier. Opgewoeld 

materiaal wordt met de stroming in de Beneden-IJssel meegenomen. 

– Met betrekking tot de opwoeling nabij de bodem: 

                                                        
84

 RIZA rapport 2005.006 i.o.v. Rijkswaterstaat, “Vertroebeling tijdens en na baggeren met sleephopperzuiger in het 

Noordzeekanaal”, januari 2005. 
85

 RWS, Dir. Noord-Holland, Storten van baggerspecie in open putdepots, juli 1999. Uit experimenten is afgeleid dat bij 

het gebruik van onderlossers circa 1% van het gestorte materiaal in het water vrijkomt en gaat zweven. Bij het gebruik 

van dieplepels wordt meer materiaal opgewoeld. Aangenomen wordt dat dit 2% van het materiaal bedraagt. 
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Het baggermateriaal wordt van de bodem opgewoeld. De hoeveelheid baggerspecie, die als gevolg 

hiervan in suspensie wordt gebracht, bedraagt 0,5% van de gebaggerde hoeveelheid. 

● In het zomerbed: 

◊ We gaan er vanuit dat 95% van de gebaggerde hoeveelheid terugvalt op de bodem 

van de rivier. 

◊ De vertroebeling vindt plaats in de onderste 2 meter vanaf de rivierbodem. 

◊ De stroomsnelheid van het water in het zomerbed nabij de bodem is 0,6 m/s bij hoge 

afvoer en 0,3 m/s bij lage afvoer. 

● Tussen de kribben: 

◊ Tussen de kribben wordt geen baggermateriaal vanaf de bodem opgewoeld. 

Aangenomen wordt dat 5% van het van de bodem opgewoelde materiaal tussen de 

kribben voor vertroebeling zorgt. 

◊ Aangenomen wordt dat de vertroebeling ten gevolge van opwoeling door de werking 

van de sleephopperzuiger in het zomerbed plaatsvindt vanaf 0,5 m boven de bodem 

tussen de kribben.  

◊ De stroomsnelheid van het water tussen de kribben nabij de bodem is 0,3 m/s bij 

hoge afvoer en 0,15 m/s bij lage afvoer. 

– Met betrekking tot de vertroebeling als gevolg van uitstroom uit het beun: 

Aangenomen wordt dat 0,1% van de totaal gebaggerde hoeveelheid specie via uitstroming vanuit 

het beun in suspensie wordt gebracht, gelijk verdeeld over de volledige breedte van de rivier. 

● In het zomerbed: 

◊ De vertroebeling vindt plaats over de volledige hoogte van de rivier. 

◊ De gemiddelde stroomsnelheid van het water in het zomerbed is 1,2 m/s bij hoge 

afvoer en 0,6 m/s bij lage afvoer. 

● Tussen de kribben: 

◊ De vertroebeling ten gevolge van uitstroming uit het beun vindt plaats over de 

volledige hoogte van de waterkolom tussen de kribben. 

◊ De gemiddelde stroomsnelheid van het water tussen de kribben bedraagt bij hoge 

afvoer 0,6 m/s en bij lagere afvoer 0,3 m/s. 

 

Met deze aannames met betrekking tot de opgewoelde hoeveelheid baggerspecie is berekend welke 

bezinkafstanden, laagdiktes en drogestofgehaltes zijn te verwachten in verschillende delen van de 

Beneden-IJssel als gevolg van de geplande baggerwerkzaamheden. De aangenomen waarden zijn 

conservatief, vooral voor de trajecten tussen de kribben, omdat uit metingen tijdens baggeren is gebleken 

dat boven in de waterkolom nauwelijks vertroebeling plaats vindt als gevolg van opwoeling op de bodem 

met een sleephopperzuiger (zie voetnoot 4). 

 

 

4. Analyse 

 

Bij het opwoelen van de bodem zal bodemmateriaal in suspensie komen. De stroomsnelheden in het 

zomerbed van de Beneden-IJssel zijn bij hoge afvoer relatief hoog: 0,6 m/s tot 1,2 m/s. Deze 

stroomsnelheid is veel hoger dan de kritische sleepsnelheden van het bodemmateriaal. Dit betekent dat 

bodemmateriaal dat wordt opgewoeld lang in suspensie blijft en over een langere afstand wordt verplaatst. 

Bodemmateriaal, dat tijdens het overvloeien van het beun, in de Beneden-IJssel komt zal over een grote 

afstand bezinken. Een en ander is afhankelijk van de afvoersituatie. 
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Het oppervlak waarover de bezinking van materiaal zal plaats vinden is afhankelijk van de stroomsnelheid 

in de Beneden-IJssel. Bij hogere stroomsnelheden zal het oppervlak waarop bezinking plaats vindt groter 

zijn. Hoe lager de stroomsnelheid, des te dikker zal de sedimentlaag worden. 

 

De bezinking van sediment wordt ook beïnvloed door de tijd waarin de baggerwerkzaamheden worden 

verricht. Naar verwachting duren de baggerwerkzaamheden met betrekking tot de zomerbedverlaging van 

de Beneden-IJssel 12 tot ten hoogste 18 maanden.  

 

 

5. Berekeningen sedimentatie en drogestof concentraties 

 

In de berekeningen zijn voor bepaalde vakken in het tracé de fracties aangehouden, zoals die in paragraaf 

3 zijn opgenomen. In de praktijk zal elke lading van een sleephopperzuiger bestaan uit veel verschillende 

zandfracties. 

 

5.1 Berekeningsmethode 

De hoeveelheid bezonken materiaal wordt als volgt berekend: 

– Door de totale hoeveelheid te baggeren materiaal te delen door het oppervlak van het te 

beschouwen vak van de rivier wordt de hoeveelheid baggermateriaal per m
2
 berekend. 

– Voor het bezinken van de zandkorrels is een bepaalde tijd nodig. De bezinktijd is te berekenen als 

het quotiënt van de waterdiepte en de bezinksnelheid van de karakteristieke korrel van een 

bepaalde sedimentfractie. 

– De afstand waarover sediment bezinkt is berekend door de stroomsnelheid van het water in de 

Beneden-IJssel te vermenigvuldigen met de bezinktijd van de sedimentfractie: 

● De maximale afstand is dan het gevolg van de maximale stroomsnelheid in de Beneden-

IJssel. 

● De minimale afstand volgt uit de minimale stroomsnelheid in de Beneden-IJssel. 

– De dikte van de sedimentatielaag is vervolgens berekend door de hoeveelheid opgewoeld 

materiaal per m
2
 te delen door de bezinkafstand en te vermenigvuldigen met de breedte van de 

rivier. 

– Het percentage droge stof wordt berekend door de hoeveelheid opgewoeld materiaal per m
2
 te 

vermenigvuldigen met de soortelijke massa van het bodemmateriaal (aangenomen waarde: 2.650 

kg/m
3
) en te delen door de bezinkafstand. 

 

5.2 Resultaten 

Hieronder staan voor de verschillende vakken in de Beneden-IJssel langs het tracé de berekende 

maximale en minimale laagdikte van het bezonken materiaal als gevolg van opwoeling en vertroebeling op 

basis van de worst-case benadering omschreven in paragraaf 3. Ook het berekende drogestof gehalte 

wordt weergegeven. 

 

Met betrekking tot de berekende waarden in de tabellen kunnen de volgende opmerkingen worden 

gemaakt: 

– De berekende maximale en minimale laagdikte en drogestof concentratie zijn de meest extreme 

waarden. Het betreft een gemiddelde waarde. Bovenstrooms zijn de waarden naar verwachting 

lager, benedenstrooms juist wat hoger. 

– Per vak wordt de spreiding aangegeven van de afstand en de dikte waarmee opgewoeld of 

uitgestroomd materiaal kan neerslaan. 

– Ook de spreiding in de drogestof concentraties wordt aangegeven. 
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5.2.1 Zomerbed 

 

Berekeningsresultaten sedimentatie en vertroebeling in zomerbed (opwoeling nabij de bodem) 

Vak (km) Sediment Bezinktijd (min) Bezinkafstand (m) Laagdikte (mm) Droge stof (mg/l) 

Begin eind soort min. max. max. min. min. max. Min. max. 

989 997 zand 6 8 300 100 3,3 9,8 72,1 216,4 

  slib 33 333 12.000 600 0,0 0,0 0,0 1,0 

997 1002 zand 6 8 300 100 3,2 9,5 69,9 209,8 

  veen 33 333 12.000 600 0,0 0,6 0,7 12,8 

 

Berekeningsresultaten sedimentatie en vertroebeling in zomerbed (uitstroming uit het beun) 

Vak (km) Sediment Bezinktijd (uur) Bezinkafstand (m) Laagdikte (mm) Droge stof (mg/l) 

Begin eind soort min. max. max. min. min. max. min. max. 

989 997 zand 0,2 0,3 1.350 450 0,1 0,3 2,4 7,1 

  slib 1,3 12,5 54.000 2.700 0,0 0,0 0,0 0,0 

997 1002 zand 0,2 0,3 1.350 450 0,1 0,3 2,3 6,7 

  veen 1,3 12,5 54.000 2.700 0,0 0,0 0,0 0,4 

 

Met betrekking tot de berekende waarden in het zomerbed kunnen de volgende opmerkingen worden 

gemaakt: 

– Alleen de vertroebeling als gevolg van het verplaatsen van de zandfracties is van belang; de 

berekende laagdiktes en vertroebeling als gevolg van het opwoelen van andere fracties (klei en 

slib) zijn zo laag, dat dit nauwelijks waarneembaar zal zijn. 

– In de meest benedenstroomse vakken wordt per vierkante meter meer gebaggerd dan in de meest 

bovenstrooms gelegen vakken. Daarom zijn de gevolgen in de benedenstrooms gelegen vakken 

het grootst. 

– Uit de berekeningen blijkt dat het opwoelen van bodemmateriaal nabij de bodem veel meer invloed 

heeft dan het uitstromen van sediment uit het beun. Het laatste aspect heeft nauwelijks invloed op 

de bodem van de rivier. 

– Op basis van de uitgangspunten, zoals opgenomen in paragraaf 2, is berekend dat de gevolgen 

van het opwoelen van sediment vanaf de bodem van de rivier al binnen een half uur zijn 

verdwenen. 

– Uit de berekeningen blijkt dat in de benedenstroomse vakken, afhankelijk van de stroomsnelheid, 

een laag zand met een dikte van 3 mm tot 10 mm zal bezinken als gevolg van het opwoelen van de 

bodem. Daar komt nog een fractie bij als gevolg van het uitstromen van sediment uit het beun van 

de sleephopperzuiger. Bovenstrooms zijn deze sedimentatielagen veel lager. Verder moet worden 

opgemerkt dat bezonken sediment in de benedenstroomse richting in de tijd gezien zal worden 

weggebaggerd, indien de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in de stromingsrichting van de 

rivier. 

– De hogere drogestof concentraties die zijn berekend komen alleen voor nabij de bodem, waar toch 

al wordt gebaggerd en bodemmateriaal op natuurlijke wijze wordt getransporteerd als gevolg van 

de stroomsnelheid. Verder zijn deze concentraties niet hoger dan de autonome drogestof 

concentraties en ze komen overeen met gemeten concentraties in het Noordzeekanaal. De hogere 

drogestof concentraties komen slechts over een korte periode voor (bij de bodem enkele minuten). 
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5.2.2 Tussen de kribben 

 

Berekeningsresultaten sedimentatie en vertroebeling tussen kribben (opwoeling nabij de bodem 

zomerbed) 

Vak (km) Sediment Bezinktijd (min) Bezinkafstand (m) Laagdikte (mm) Droge stof (mg/l) 

begin eind soort min. max. max. min. min. max. min. max. 

993 997 zand 1 2 37 12 1,4 4,1 182,2 546,6 

  slib 8 83 1.500 75 0,0 0,0 0,1 2,7 

997 1002 zand 1 2 37 12 1,3 4,0 176,7 530,0 

  veen 8 83 1.500 75 0,0 0,2 1,6 32,3 

 

Berekeningsresultaten sedimentatie en vertroebeling tussen kribben (uitstroming uit het beun) 

Vak (km) Sediment Bezinktijd (uur) Bezinkafstand (m) Laagdikte (mm) Droge stof (mg/l) 

993 997 zand 0,05 0,07 150 50 0,2 0,5 21,4 64,3 

  slib 0,3 2,8 6.000 300 0,0 0,0 0,0 0,3 

997 1002 zand 0,05 0,07 150 50 0,2 0,5 20,8 62,3 

  veen 0,3 2,8 6.000 300 0,0 0,0 0,2 4,8 

 

Met betrekking tot de berekende waarden voor de vakken tussen de kribben kunnen de volgende 

opmerkingen worden gemaakt: 

– Omdat de waterdiepte tussen de kribben lager is dan in de rivier zelf, zijn de gevolgen van de 

baggerwerkzaamheden tussen de kribben meer merkbaar dan in het zomerbed zelf, maar wel 

kortdurend en niet extreem hoog. Vooral de gevolgen van uitstroming vanuit het beun zijn tussen 

de kribben relatief groter dan in het zomerbed zelf. 

– Alleen de vertroebeling als gevolg van het verplaatsen van de zandfracties is van belang; de 

berekende laagdiktes en vertroebeling als gevolg van het opwoelen van andere fracties (klei en 

slib) zijn zo laag, dat dit nauwelijks waarneembaar zal zijn. 

– Uit de berekeningen blijkt dat de gevolgen van het opwoelen van sediment nabij de bodem van het 

zomerbed meer invloed heeft dan het uitstromen van sediment uit het beun. 

– Op basis van de uitgangspunten, zoals opgenomen in paragraaf 2, is berekend dat de invloed van 

het opwoelen van de bodem van de rivier op de rivierbodem tussen de kribben (het neerslaan van 

sediment vanaf de bodem opgewoeld en tussen de kribben neergeslagen) al binnen een half uur is 

verdwenen. 

– Uit de berekeningen blijkt dat in de kribvakken, afhankelijk van de stroomsnelheid, tussen de 

kribben een laag zand met een dikte van 1,5 mm tot 4 mm zal bezinken als gevolg van het 

opwoelen van de bodem van het zomerbed. Daar komt nog een laag van maximaal 0,5 mm bij als 

gevolg van het uitstromen van sediment uit het beun van de sleephopperzuiger. Bovenstrooms zijn 

deze sedimentatielagen veel lager.  

– De hogere drogestof concentraties die zijn berekend komen overeen met gemeten concentraties in 

het Noordzeekanaal. Deze hogere drogestof concentraties komen ook slechts over een korte 

periode voor. 
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6. Evaluatie en conclusies 

 

Uit de uitgevoerde studie blijkt dat er een grote verscheidenheid is in de verschillende bodemtypes. Als 

gevolg van diverse zaken, zoals de stroomsnelheid in de Beneden-IJssel onder verschillende 

afvoersituaties en korreldiameters in het opgebaggerde materiaal kan de lengte en de dikte van het 

neergeslagen sedimentlaag uit opgewoeld materiaal slechts met grote spreiding worden berekend. De 

berekende waarden geven extremen aan (worst-case), die conservatief zijn berekend. 

 

Uit de analyse volgt dat alleen de verplaatsing van zand invloed heeft op de sedimentatie en vertroebeling 

in de Beneden-IJssel. De verplaatsing van de overige fracties (klei en slib) heeft een invloed, die 

nauwelijks waarneembaar zal zijn. 

 

Uit de berekeningen op basis van de uitgangspunten volgt dat overal over een beperkte lengte zand zal 

neerslaan. Overigens zijn de berekeningen per riviervak uitgevoerd met de aanname dat er in dat riviervak 

maar één zandfractie aanwezig is. In de praktijk zullen meerdere zandfracties aanwezig zijn, zodat een 

deel van het opgewoelde materiaal sneller zal bezinken dan berekend en een deel zal langzamer 

bezinken. De sedimentlaag die, als gevolg van opwoeling nabij de bodem en uitstroming vanuit het beun, 

zal worden gevormd is berekend op: 

– maximaal 10 mm op de bodem van het zomerbed. Overigens moet daarbij worden opgemerkt, dat 

in de stromingsrichting eventueel bezonken baggermateriaal weer wordt opgebaggerd in de loop 

van het baggerproces.  

– maximaal 4 mm tussen de kribben. Daarbij moet in beschouwing worden genomen, dat de invloed 

van de baggerwerkzaamheden verminderen nadat de werkzaamheden de krib zijn gepasseerd. 

 

Met betrekking tot de optredende vertroebeling kan worden opgemerkt dat de berekende verhoogde 

concentraties droge stof slechts over een heel geringe periode aanwezig zijn en in veel gevallen naar 

verwachting lager zijn dan de autonome vertroebeling in de Beneden-IJssel. De berekende drogestof 

concentraties bedrage: 

– voor het zomerbed zelf: maximaal circa 200 mg/l over een periode van minder dan 10 minuten, als 

gevolg van opwoeling nabij de bodem. De gevolgen van uitstroming uit het beun zijn voor het 

zomerbed te verwaarlozen. 

– voor de secties tussen de kribben: maximaal 550 mg/l over een periode van minder dan 5 minuten, 

als gevolg van opwoeling nabij de bodem en nog extra maximaal 65 mg/l over dezelfde periode als 

gevolg van uitstroming uit het beun. 

Deze berekende concentraties komen overeen met de gemeten concentraties tijdens 

baggerwerkzaamheden in het Noordzeekanaal. 

Algemene conclusie van de studie is dat de gevolgen van de voorgenomen zomerbedverlaging met 

behulp van sleephopperzuigers gering zijn:  

– In het zomerbed: 

● de vorming van een geringe sedimentlaag (maximaal 10 mm), die tijdens de 

baggerwerkzaamheden weer wordt opgewoeld; 

● een verhoging van het drogestofgehalte, die erg kort duurt (minder dan 5 minuten). 

– Tussen de kribben: 

● de vorming van een geringe sedimentlaag (maximaal 4 mm), die blijft liggen omdat tussen 

de kribben niet wordt gebaggerd. 

● een verhoging van het drogestofgehalte, die groter is dan die in het zomerbed zelf, maar wel 

zeer kortdurend (minder dan 5 minuten). 
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BIJLAGE 11 Effect van vertroebeling op Ketelmeer 

Materiaal dat stroomopwaarts is gebaggerd en bij de IJsselmonding wordt gestort (verspreid, toegepast) 

zorgen voor vertroebeling die mogelijk tot in het Ketelmeer reikt. Bij het storten ontstaat een 

vertroebelingswolk. De omvang van de vertroebeling wordt mede bepaald door:  

1. de hoeveelheid van het te storten materiaal. 

2. de aard van het te storten materiaal.  

 

Ad 1. Een sleephopperzuiger kan veel meer ineens storten dan een splijtbak of een onderlosser en leidt 

daardoor ook tot een grotere vertroebelingswolk. Uit onderzoek naar de effecten van storten van bagger 

uit een sleephopperzuiger blijkt echter dat na 2 uur geen zwevende stofconcentratie boven de 50 mg/l 

wordt waargenomen. De afmetingen van de maximale stortkolom ( in dieper, stilstaand water) bedragen 

200 bij 200 meter (Kraaijeveld, 2004). Bij verspreiding in de minder diepe, stromende IJssel zal de 

vertroebelingswolk groter zijn. 

 

Ad 2. Bij de toepassing van het bovenstrooms opgebaggerde materiaal moet worden bedacht dat bij 

jaarlijks onderhoud dit materiaal in het jaar voorafgaand aan het baggeren is gesedimenteerd; het 

materiaal bestaat daarom uit relatief grof materiaal. Bij storting zal dit materiaal daarom ook relatief snel 

opnieuw neerslaan.  

 

Indien er veel zwevend stof in de waterkolom wordt gebracht kan deze – als het zwevend materiaal op 

een relatief gering oppervlak neerslaat – zorgen voor een afdekkende sliblaag, waardoor waterplanten en 

filterende bodemorganismen zoals driehoeksmosselen in de problemen komen. Gezien de beperkte 

tijdsduur van de vertroebelende werkzaamheden en de omvang van het gebied waarop de 

vertroebelingswolk kan sedimenteren is de maximale dikte van sliblaag die ontstaat door de extra 

sedimentatie zo gering dat er geen negatieve effecten op waterplanten of driehoeksmosselen zijn te 

verwachten.  

 

Huidig doorzicht in Ketelmeer 

Of vertroebeling als gevolg van werkzaamheden van wezenlijke invloed is op het ecosysteem hangt ook 

samen met de het doorzicht in het Ketelmeer in de huidige situatie. RWS heeft het doorzicht met 

wisselende frequentie in verschillende perioden op verschillende locaties in het Ketelmeer gemeten.  

 

In het westen, nabij de Ketelbrug, wordt het meest frequent gemeten: 
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Relevanter voor mogelijke effecten van vertroebeling door de werkzaamheden is de locatie Kattendiep 
nabij de monding van de IJssel. Hier is eind 2009 en begin 2010 een beperkt aantal malen gemeten.  
 

 
 
In twee baaien in het oosten van het Ketelmeer met standplaatsen van waterplanten wordt jaarlijks in juli 
gemeten. In beide baaien zijn vier meetpunten. De resultaten staan in onderstaande grafieken.  
 
 

 
 

 

Conclusies m.b.t. huidig doorzicht Ketelmeer 
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De fluctuatie door het jaar heen is voor het meetpunt Ketelmeer west groot: van 3 meter (mei 2010) tot 20 

cm (september 2011). Het gemiddelde doorzicht is hier 11,66 dm. Gedurende vier maanden van 

december 2009 tot maart 2010 is gemeten in Kattendiep nabij de monding van de IJssel. Hier fluctueerde 

het doorzicht van 3 tot 9 dm met een gemiddelde waarde van 6,67 dm.  

Het doorzicht (alleen gemeten in juli) in de meer beschut gelegen baaien met waterplanten kent voor de 

vier meetpunten per baai onderling weinig variatie. Opvallend is da het doorzicht in het laatste jaar (2011) 

in beide baaien het beste is. Het gemiddelde doorzicht in de baaien is 4,96 dm (meetpunt 11-1 t/m 11-4) 

respectievelijk 4,38 dm (meetpunt 7-1 t/m 7-4).  

 

Biota 

Het Ketelmeer is een Vogelrichtlijngebied. Eén van de doelen van het gebied is het realiseren van een 

meer evenwichtig systeem met goede waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en schelpdieren, mede ten 

behoeve van vogels zoals kleine zwaan, tafeleend, kuifeend en nonnetje. Organismen in het Ketelmeer 

die mogelijk negatief worden beïnvloed door een vertroebelingswolk zijn driehoeksmosselen en 

ondergedoken waterplanten. De driehoeksmosselen bevinden zich vooral in het westelijk deel van het 

Ketelmeer nabij de Ketelbrug (Van Eerden et.al., 2001). De meest geschikte habitat voor ondergedoken 

waterplanten is relatief ondiep water; deze habitat bevindt zich juist in het oostelijk deel van het Ketelmeer 

( zie onderstaande afbeelding). 

 

 
Natura 2000 gebied Ketelmeer & Vossemeer met bedekkingspercentages van waterplanten (Bron: 

www.natura2000ijsselmeeergebied.nl) 

 

Conclusie 

Driehoeksmosselen 
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Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat er een kans bestaat op vertroebeling met negatieve 

effecten op driehoeksmosselen (en vogels die deze als voedselbron benutten) en ondergedoken 

waterplanten in het Ketelmeer, maar dat deze kans gering is.  

 

Omdat niet met zekerheid kan worden voorspeld of negatieve effecten optreden en het niet gewenst is om 

op voorhand voor te schrijven op welke wijze het werk moet worden uitgevoerd is hieronder aangegeven 

op welke wijze ervoor wordt gezorgd dat de biota in het Ketelmeer geen significant negatieve effecten 

ondervinden van vertroebeling door de werkzaamheden.  

 

Nabij de monding van de IJssel liggen in het Ketelmeer een aantal standplaatsen van ondergedoken 

waterplanten. Deze waterplanten kunnen hier groeien omdat er in de periode april-mei voldoende licht de 

bodem bereikt voor de waterplanten om te kiemen. Op enkele standplaatsen is het doorzicht gedurende 

een aantal jaren in juli gemeten en bedraagt circa 4 dm. Het doorzicht in de meest kritische periode en de 

ontwikkeling van het doorzicht gedurende het jaar is onbekend. Om te weten of vertroebeling door het 

storten van bagger in de IJssel leidt tot onacceptabele vertroebeling ter plaatse van de waterplanten moet 

het doorzicht ten minste gedurende een jaar worden gemonitord op de locaties met de volgende x,y-

coördinaten:  

 7-1 7-2 7-3 7-4 11-1 11-2 11-3 11-4 Kattendiep 

x 184237 184151 184349 184339 184997 184997 185200 185198 185483 

y 511011 511161 511207 511082 511897 512102 512096 511900 510941 

 

Op grond van de meetresultaten moet een norm voor het doorzicht worden vastgesteld die niet langer dan 

twee weken mag worden onderschreden. Daartoe moet het doorzicht gedurende de werkzaamheden 

worden gemeten op de dezelfde locaties als hierboven genoemd. Bij twee weken onderschrijding van de 

vastgestelde doorzichtnorm op twee of meer van de bovenstaande meetpunten dienen de 

werkzaamheden te worden stopgezet of op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat verspreiding van de 

vertroebeling naar het Ketelmeer wordt voorkomen. De norm zal in de door de aannemer aan te vragen 

uitvoeringsvergunning worden opgenomen. 

 

Enkele mogelijkheden om effecten te beperken zijn het gebruik van stortkokers of slibschermen en het 

plannen van werkzaamheden buiten de periode april-mei, waarin de fonteinkruiden kiemen en de jonge 

planten hun groei starten. 
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– M.R. van Eerden, M. Kolen, M. Platteeuw,S. van Rijn en R. van Hoogenhuizen, 2001.  

– EU-Vogel- en Habitatrichtlijn in Ketelmeer en Vossemeer. Toetsing van de Ontwikkelingsvisie 

Ketelmeergebied. RIZA-Rapport 2001.048 

– M. Kraaijeveld, 2004. Verspreiding sediment na storting van bagger m.b.v. sleephopperzuiger.  

– RIZA-Rapport 2004.004. 

– RWS IJsselmeergebied, 2012. Ontwerp-Beheerplan Ketelmeer & Vossemeer,  

– http://www.natura2000ijsselmeergebied.nl/de-kaartenkamer/ketelmeervossemeer/gebied/374-

gebied-voedselbronnen-waterplanten 

– www.waterbase.nl 

 

 

 



 

 

Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bijlage 12 

LW-AF20122223 - 1 - 

 

BIJLAGE 12 Resultaten effectenindicator Alterra/Synbiosys 

De effectenindicator ‘Natura 2000 – ecologische randvoorwaarden en storende factoren’ is een hulpmiddel 

waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van de activiteit en plannen kunnen worden verkend. 

De effectenindicator geeft informatie over de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de meest 

voorkomende storende factoren. Deze informatie is generiek. Door deze informatie te confronteren met de 

specifieke kenmerken van de activiteit en plan, in combinatie met de locatiespecifieke gegevens over het 

richtlijngebied (voorkomen soorten/habitattypen en instandhoudingsdoelstellingen), is nader onderzocht 

welke effecten in welke mate daadwerkelijk optreden.  

Een soort of habitattype is gevoelig voor een storende factor als ‘in zijn algemeenheid’ het voorkomen van 

de storende factor leidt tot negatieve effecten op een soort of habitattype. Negatieve effecten kunnen weer 

de gunstige staat van instandhouding beïnvloeden. 

 

(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx)  
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BIJLAGE 13 Effect waterstandsdaling op vissen en amfibieën 

 

Met betrekking tot amfibieën en vissen is de vraag of er sprake is van een toename van droogval van 

geïsoleerde wateren in de uiterwaarden (wateren die niet in open verbinding staan met de IJssel) als 

gevolg van de beperkte (grond)waterstandsdaling. Een mogelijk effect treedt op als ondiepe geïsoleerde 

wateren eerder in het seizoen (amfibieën) droogvallen of als de kans op droogval (vissen) toeneemt.  

 

Het gaat dus om de waterstandsdaling als gevolg van de zomerbedverlaging onder droge 

omstandigheden. De natuurlijke variatie in waterstanden van de IJssel is groot.  

Het waterstandsverlagende effect in de IJssel is onder droge omstandigheden maximaal 2,3 cm. Het 

grootste effect op de waterstanden treedt op tussen de meetpunten Kampen en Zwolle, bij rkm 992,5, zie 

onderstaande figuur. Bij Kampen is dit 1,5 cm, bij Zwolle 2,0 cm (zie onderstaande figuur, de lijn die hoort 

bij Overeengekomen Lage Afvoer, deze wordt gemiddeld 20 dagen per jaar onderschreden). 

 

 
 

Onderstaande figuren laten de waterstand in de IJssel bij de meetpunten Kampen (rkm 995) en Zwolle 

(rkm 980) zien in de afgelopen 4 jaar én het uitzonderlijk droge jaar 2003. Ook de waterstandsverlaging 

als gevolg van verlaging van het zomerbed is weergegeven bij verschillende waterstanden: 

– hoogwater dat 1x per 10 jaar voorkomt (T10),  

– gemiddelde omstandigheden  
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– Overeengekomen lage afvoer (de waterstand die gemiddeld 20 dagen per jaar wordt 

onderschreden)  

 

 

 
 

Het waterstandsverlagende effect op de waterstand in de IJssel is zeer klein in vergelijking met de 

natuurlijke fluctuaties gedurende droge perioden en de verschillen tussen jaren. Geïsoleerde wateren die 

mogelijk droogvallen staan niet in open verbinding met de IJssel, maar via de grondwaterstand heeft het 
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waterpeil in de IJssel invloed. Het effect via de grondwaterstand op de waterstand van geïsoleerde 

wateren in de uiterwaarden is echter kleiner dan het waterstandsverlagende effect in de IJssel zelf. 

Naarmate de wateren in de uiterwaarden op grotere afstand liggen van het zomerbed, is de invloed van de 

rivierwaterstand kleiner.  

 

Een toename van droogval kan alleen optreden in ondiepe geïsoleerde wateren. Diepere wateren met 

steile oevers zullen niet droogvallen, ook niet na vergraving van het zomerbed. Om na te gaan of ondiepe 

geïsoleerde wateren in de uiterwaarden aanwezig zijn heeft, DHV navraag gedaan bij provincie 

Gelderland, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer Natuurmonumenten en de KNNV naar het voorkomen 

van amfibieën en vissen en de karakteristieken van hun leefgebied in de uiterwaarden. 

Natuurmonumenten heeft voor de Vreugderijkerwaard informatie gegeven, de overige organisaties gaven 

aan hierover geen informatie te hebben. Daarnaast heeft DHV 24 april 2012 een veldbezoek gebracht aan 

het gebied tussen Kampen en Zwolle. Gebleken is dat er geen ondiepe poelen (leefgebied amfibieën) in 

het gebied zijn gelegen die als gevolg van de zomerbedverlaging droog zouden kunnen vallen. Wel zijn er 

ondiepe sloten/watergangen (leefgebied vissen, weinig geschikt voor amfibieën) in het gebied gelegen.  

 

Conclusie 

Soorten die in de uiterwaarden leven kunnen kennelijk in deze dynamische omstandigheden van sterk 

wisselende waterstanden overleven. De waterstand zal niet zodanig veranderen dat wateren in de 

uiterwaarden minder geschikt worden als leefgebied voor de amfibieën en vissen die er nu voorkomen.  

Daarnaast is gebleken dat (potentieel) leefgebied over het algemeen relatief diep is met steile oevers, 

waardoor droogval ook in de huidige situatie niet optreedt.  
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BIJLAGE 14 Projecten betrokken in cumulatietoets 

  Project betrokken in cumulatie toets 

1 Herinrichting Ketelpolder (NURG) 

2 Pijperstaart (Agrarisch natuurbeheer) 

3 De Naters (Agrarisch natuurbeheer) 

4 Bypass Kampen icm Herinrichting Onderdijkse Waard (NURG) 

5 Koppelerwaard (Agrarisch natuurbeheer) 

6 De Welle (Agrarisch natuurbeheer) 

7 Zalkerbosch (Agrarisch natuurbeheer) 

8 Dijkverlegging Westenholte (RvR), (vreugderrijkerwaard) 

9 Bentinckswellen (Agrarisch natuurbeheer) 

10 Spoorbrug IJsselkruising Hanzelijn; (bij Zwolle) 

11 Uitbreiding Jachthaven Hattem 

12 Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden (RvR),  

13 Inrichtingsplan Hoenwaard (EHS/Geldersch Landschap) 

14 Harculose waarden (Agrarisch natuurbeheer) 

15 Marlerwaarden (Agrarisch natuurbeheer) 

16 Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld (RvR) 

17 Welsumer en Fortmonderwaarden (NURG project) 

18 RvR Uiterwaarden Olst, zelfde als Welsumer en Formonderwaarden 

19 Uiterwaardvergraving keizers- en stobbenwaarden en olsterwaarden (RvR) 

20 Terwolder Dorpenwaarden (KRW en agrarisch natuurbeheer) 

21 Dijkverlegging Voorsterklei (RvR) 

22 Wilpsche klei (KRW en Agrarisch natuurbeheer) 

23 Verondiepen en inrichten zandwinplas Ravenswaard 

24 Inrichtingsplan Tichelbeekse waarden (NURG) 

25 Onderhouds-en baggerwerkzaamheden industriehaven Zutphen  

26 NURG Stokebrandsweerd 

27 Dijkverlegging Cortenoever (RvR) 

28 Uiterwaard vergraving Brummensche Waarden 

29 Uiterwaardvergraving Olburgse Waard 

30 Fraterwaard (agrarisch natuurbeheer) 

31 Inrichting moerasgebied Fraterwaard 

32 Aanleg laad- / loswal Fraterwaard 

33 HAVIKERWAARD (agrarisch natuurbeheer) 

34 Herinrichting Vaalwaard 

35 Velperwaarden (KRW) 

36 IJsseloordsche Polder (agrarisch natuurbeheer) 

37 Koningspleij (agrarisch natuurbeheer) 

38 IJsseldijkerwaarden 

39 Dijkverlegging Hondsbroekse Pleij (RvR) 

40 Stroomlijn Ijssel Hagen en Singels 1b, 1c, 1e 

41 Stroomlijn Rammelwaard, Duursche Waarden en Engelse werk 

42 Stroomlijn Cortenoever 

43 KRW Optimalisatie van 85 km oevers langs de Ijssel  



 

 

bijlage 14 bijlage 14 

LW-AF20122223 - 2 - 

 

  Project betrokken in cumulatie toets 

44 KRW Aanleg nevengeulen door het tweezijdig aantakken van bestaande strangen of plassen langs de Ijssel 

45 KRW Eenzijdig aantakken strangen en plassen op diverse locaties aan de IJssel 

46 Vergroting ophoging Spaenswaard 
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BIJLAGE 15 Monitoringsplan 

In deze bijlage is de monitoring voor natuur beschreven. Paragraaf 1.1 tot en met 1.5 geven een 

toelichting op de monitoring natuur in zijn geheel. In paragraaf 1.6 is de monitoring nader uitgewerkt voor 

de uiterwaarden waar specifieke inrichtingsmaatregelen genomen worden voor de verbetering en 

uitbreiding van natuur.  

 

1.1 Samenvatting van de verwachte effecten 
Het project zomerbedverlaging Beneden-IJssel heeft zowel positieve als negatieve effecten op natuur, 

waarbij de totale effecten leiden tot een neutraal tot positief effect op natuur. De verlaging van het 

zomerbed zorgt voor lagere waterstanden op de IJssel en lagere inundatiefrequenties van uiterwaarden, 

die op een aantal plekken leiden tot vermindering van de kwaliteit van natuurwaarden. De maatregelen 

voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in een aantal uiterwaarden genomen die zorgen voor een 

vergroting van de omvang en kwaliteit van natuurwaarden en wegen op tegen de negatieve effecten.  

Daarnaast is er bij de uitvoering en het beheer en onderhoud sprake van verstoring. Deze wordt 

grotendeels voorkómen door mitigerende maatregelen met betrekking tot de wijze/periode van uitvoering. 

Overblijvende effecten zijn dermate beperkt dat er geen sprake is van significante effecten.  

De effectbeoordeling is ingestoken vanuit een worst-case benadering. De verwachte positieve en 

negatieve effecten van het project worden gemonitord, en indien de positieve effecten niet voldoende 

opwegen tegen de negatieve effecten worden bijsturingsmaatregelen genomen. Hierdoor wordt geborgd 

wordt dat het totale effect minimaal neutraal is. Als de onzekerheden en ontwikkelingen positief uitvallen 

zal er sprake zijn van positieve effecten  

 

1.2 Informatiebehoefte 
Vanuit natuur komt de informatiebehoefte voort uit de eis en de borging dat de gecombineerde positieve 

en negatieve effecten op natuur van zomerbedvergraving, maatregelen ruimtelijke kwaliteit en mitigerende 

maatregelen overeen komen met de voorspelde effecten.  

 

De monitoring van natuur richt zich op de effecten op Natura 2000 instandhoudingsdoelen. Voor de 

uitvoering geldt dat de aannemer ruimte krijgt om de baggerwerkzaamheden uit te voeren met 

randvoorwaarden waarbinnen de verstoring moet blijven. Dit gaat met name om vertroebeling van de 

waterkolom en de effecten daarvan op waterplanten. In een ecologisch werkprotocol zal beschreven 

moeten worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden en effecten op natuur te voorkomen.Voor het 

terugstorten als gevolg van terugschrijdende erosie zijn daarom in dit monitoringsplan. Specifiek gaat het 

om de effecten van het terugstorten in het geval van terugschrijdende of voortschrijdende erosie.  

 

Deelvragen informatiebehoefte 

Monitoring zal aan de hand van periodieke en gestandaardiseerde inventarisatie van soorten en habitats 

en de abiotische randvoorwaarden antwoord moeten geven op de volgende vragen: 

– Komen de werkelijke effecten van (met name) verminderde inundatie en grondwaterstanddaling op 

habitattypen en soorten overeen met de vooraf voorspelde effecten? 

– Wordt bij het terugstorten ten behoeve van voortschrijdende en terugschrijdende erosie een 

kritische norm overschreden?  

– Komen de werkelijke positieve gevolgen van maatregelen ruimtelijke kwaliteit en mitigerende 

maatregelen op habitattypen en soorten overeen met de vooraf voorspelde gevolgen?  
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– Indien de negatieve gevolgen groter/de positieve gevolgen kleiner zijn dan voorspeld, wat betekent 

dat voor de gunstige staat van instandhouding van soorten en habitattypen in het Natura 2000-

gebied Uiterwaarden IJssel? En wat betekent het voor te nemen aanvullende maatregelen? 

 

Op basis van de monitoring en evaluatie kan het bevoegd gezag besluiten om maatregelen te treffen, als 

blijkt dat het project andere of grotere effecten heeft dan voorspeld. Het bevoegd gezag kan als zij dat 

nodig acht, besluiten tot het nemen van bijsturingsmaatregelen. Voor de zomerbedverlaging zijn de 

volgende bijsturingsmaatregelen mogelijk: aanzanden van de zomerbedverlaging of, specifiek voor natuur 

het aanpassen van beheer of het creëren van meer ruimte voor natuur. De keuze voor een specifieke 

maatregel is afhankelijk van de resultaten van de monitoring.  

 

 

1.3 Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring 
 

1.3.1 Biotiek 

De natuurwaarden in de uiterwaarden worden door verschillende instanties gemonitord. Het 

achterliggende doel van de monitoring is het in beeld brengen van de huidige ecologische/biologische 

toestand. De methodes en frequentie van de monitoring verschilt per soortgroep (soorten en habitattypen). 

In de onderstaande paragrafen wordt per soortgroep en habitattype aangegeven wat er aan monitoring 

gebeurd, door welke organisatie en met welke frequentie.  

 

Vogels 

De wintergasten worden maandelijks geteld door SOVON. Voor de monitoring zijn de uiterwaarden 

onderverdeeld in verschillende telgebieden, zie Afbeelding 0-21. Doordat er gewerkt wordt met 

telgebieden zijn de gegevens niet beschikbaar per uiterwaard. De tellingen worden uitgevoerd volgens 

gestandaardiseerde methoden. 

Vanuit het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) worden de broedvogels gemonitord ter hoogte van 

de gebieden met een Subsidie. Dit dient eens in de 6 jaar te gebeuren. In de Vreugderijkerwaard zijn de 

broedvogels voor het laatst in 2008 gemonitord. In Scherenwelle worden onder regie van Staatsbosbeheer 

de broedvogels gekarteerd, zoals bijvoorbeeld het broedsucces van zwarte stern en de porseleinhoen.  
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Afbeelding 0-21 Telgebieden binnen effectgebied zomerbedvergraving (telgebied OV2210 is niet 

meegenomen, omdat het grotendeels buiten Natura 2000-gebied valt) 

 

 

Vegetatie en habitattypen  

De vegetatie karteringen worden uitgevoerd door de beheerders van de gebieden. Zo voert 

Staatsbosbeheer elke 10 jaar een vegetatiekartering uit van alle gronden die Staatbosbeheer beheert 

(voor de eigendomskaarten wordt verwezen naar het Projectplan Waterwet, bijlage B). Daarnaast worden 

bijzondere gebieden, bijvoorbeeld de kievitsbloemhooilanden in Scherenwelle aanvullend gemonitord. 

In het Zalkerbosch, in eigendom van de gemeente Kampen, vinden geen karteringen plaats, evenmin als 

in de uiterwaarden die in landbouwkundig gebruik zijn. In de Vreugderijkerwaard is Natuurmonumenten 

voornemens in 2013 alle gronden die in hun beheer zijn te laten karteren. 

 

Naast de karteringen door de beheerders voeren de provincies vegetatiekarteringen uit in permanente 

proefvlakken van het landelijk Meetnet Flora (LMF). Deze liggen ook binnen de uiterwaarden van de 

IJssel. Deze proefvlakken worden elke 4 jaar gemonitord. Het doel van dit meetnet is tweeledig; ten eerste 

om de effecten van milieudruk op de Nederlandse vegetatie te volgen en, ten tweede, om de 

veranderingen in de ecologische kwaliteit van de vegetaties te volgen, veelal gerelateerd aan de 

soortsamenstelling. Dit netwerk biedt dus geen vlakdekkende informatie maar wel gegevens van 

meerdere jaren van vaste proefvlakken.  

 

De verspreiding van de habitattypen zijn voor de Natura 2000-beheerplannen in beeld gebracht. Elke 6 

jaar moeten de beheerplannen opnieuw vastgesteld worden. Om de staat van instandhouding te kunnen 

evalueren moeten de habitattypen elke 6 jaar gekarteerd worden.  

 

De Ecologische Hoofdstructuur in Nederland is vastgesteld in het Natuurbeheerplan. Natuurbeheerders 

kunnen subsidie aanvragen voor het beheer van de verschillende natuurdoeltypen via SNL (Subsidie 

Natuur en Landschap). Voorwaarden hiervoor is dat de natuurdoeltypen gemonitord worden. De 
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monitoringsfrequentie verschilt per natuurdoeltype. De monitoringsverplichtingen vanuit de 

subsidieregeling zijn vastgesteld in het werkdocument ‘Kwaliteitsklassen en monitoring van de 

beheertypen’ (Werkversie 2012, d.d. 16 april 2012).  

 

Overige soortgroepen  

Er zijn verschillende meetnetten waarbinnen zoogdieren, vissen, amfibieën, insecten en andere 

soortgroepen gemonitord worden. In de rijkswateren, waaronder de IJssel, worden vissen middels diverse 

bestaande meetprogramma’s jaarlijks gemonitord. Daarnaast bemonsteren de waterschappen minimaal 

eens per 6 jaar de voor de Kaderrichtlijn Water aangewezen waterlichamen.  

Via het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) zijn er daarnaast verschillende meetnetten van belangrijke 

soortgroepen zoals vogels, vlinders en vissen. Het doel van het NEM is om de verzameling van gegevens 

af te stemmen op de informatiebehoefte van de overheid.  

Zo heeft RAVON in samenwerking met CBS een meetnet beek- en poldervissen opgezet om de 

ontwikkeling van een aantal beek- en poldervissen in beeld te brengen. Hierbij wordt met behulp van 

vrijwillige tellers onderzocht welke trend in verspreiding (en zo mogelijk ook aantal) de doelsoorten 

(beekprik, rivierprik, rivierdonderpad, beekdonderpad, bittervoorn, grote modderkruiper, kleine 

modderkruiper) vertonen. 

Daarnaast zijn er verschillende andere soortgroepen die gemonitord worden, hoofdzakelijk door 

vrijwilligers. Vanuit het Milieumeetnet Rijkswateren is er een programma opgezet, “Monitoring 

Waterstaatkundige Toestand des Lands” waarbinnen naast abiotische factoren ook biotische elementen 

worden gemonitord zoals fytoplankton, macrozoöbenthos, fytobenthos en waterplanten. 

 

 

 

1.3.2 Abiotiek 

De abiotische omstandheden bepalen naast het beheer en gebruik welke soorten en habitattypen binnen 

een gebied voorkomen. Om de permanente effecten van de zomerbedverlaging in beeld te brengen zijn 

effecten op de waterstanden in de rivier, overstroming van de uiterwaarden en het grondwaterpeil van 

belang.  

 

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) verricht verschillende soorten metingen in Nederland: waterstand, 

afvoer en stroming, golven en meteorologische gegevens. Daarnaast verspreidt het LMW het 

astronomisch getij in de Nederlandse getijdewateren. Beschikbare meetpunten van afvoeren en 

waterhoogten in de IJssel zijn weergegeven in Afbeelding 0-22.  
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Afbeelding 0-22: Huidige meetnet waterstanden en afvoeren in de IJssel 

 

Voor grondwater zijn er verschillende meetlocaties die opgenomen zijn in het meetnet van waterschap 

Groot Salland, Vitens, de gemeente Hattem, Staatsbosbeheer en DINOLoket.  

 

 

1.4 Monitoringstrategie 
Veranderingen in de natuur zijn het resultaat van interacties tussen verschillende factoren. Een toe- of 

afname van de kwaliteit van een habitattype in het effectgebied kan verschillende oorzaken hebben: 

verandering van abiotische randvoorwaarden (bv inundatie en grondwater), beheer en gebruik. 

Veranderingen in de natuur verlopen langzaam. Sommige ecosystemen reageren sneller op 

veranderingen in milieuomstandigheden dan anderen. Slikkige rivieroevers hebben een andere dynamiek 

dan hardhoutooibossen. Een monitoringprogramma moet daarop inspelen. Tenslotte zal het programma 

moeten starten met een goede invulling van de nulsituatie als referentie. 

 

De monitoring van natuur is opgedeeld in twee onderdelen:  

1. monitoring van de effecten van de zomerbedverlaging op de abiotische randvoorwaarden voor 

habitattypen en leefgebieden (verandering grondwaterstand en overstromingsfrequentie), die 
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beïnvloed worden door de zomerbedverlaging binnen het gehele Natura 2000-gebied Uiterwaarden 

IJssel.  

2. monitoring van de effecten van de kwaliteitsverbeteringsmaatregelen in de uiterwaarden waar 

kwaliteitsverbteringsmaatregelen genomen worden.  

 

Ad 1.  

Getoetst wordt of de werkelijke abiotische effecten in lijn zijn met de voorspelde effecten. Relevant zijn 

effecten op IJsselpeilen, overstromingsfrequenties en grondwaterregime. Als deze abiotische effecten in 

lijn zijn met de verwachting zal er geen onderzoek worden gedaan naar effecten op de biotiek. Als de 

abiotische effecten negatiever blijken te zijn voor de natuurwaarden zal worden onderzocht of dit gevolgen 

heeft voor de biotiek in het Natura-2000 gebied Uiterwaarden IJssel, en of er beheersmaatregelen 

mogelijk zijn. Dit onderzoek wordt dan gebaseerd op de de biotische monitoring die voor de Natura 2000-

beheerplannen uitgevoerd wordt. 

 

Ad 2. 

Door monitoring van de abiotische randvoorwaarden en biotiek wordt beoordeeld wat de effecten zijn 

binnen de uiterwaarden waar kwaliteitsverbeteringsmaatregelen getroffen worden en of de benodigde  

kwaliteitsverbetering optreedt. De monitoring van de inrichtingsmaatregelen is gekoppeld aan beheer van 

de uiterwaarden. Op deze manier kan op uiterwaardniveau bijgestuurd worden als de effecten anders 

uitpakken dan voorspeld. Als blijkt dat de maatregelen in een uiterwaard niet het gewenste effect hebben 

op de Natura 2000 instandhoudingsdoelen kan bijvoorbeeld het beheer aangepast worden zodat er alsnog 

het gewenste effect optreedt. De factoren die gemonitord worden hangen af van de verschillende 

habitattypen/natuurbeheertypendie gerealiseerd of verbeterd gaan worden. De habitattypen worden 

gemonitord door zowel abiotische factoren (grondwaterstand, waterpeil, sedimentatie) en 

vegetatiekartering. Deze kartering kan zeer uitgebreid zijn, zoals bij de kievitsbloemhooilanden die jaarlijks 

demografisch gekarteerde worden, of heel globaal, zoals het hardhoutooibos waarvoor na 10 jaar in beeld 

gebracht wordt of de vegetatie zich richting hardhoutooibos ontwikkelt. Deze verschillen in frequentie 

hangen samen met de ontwikkelingstijd van een habitattype, bij hardhoutooibos bijvoorbeeld ca 150 jaar. 

De monitoring van leefgebieden van vogels (rietmoeras voor het porseleinhoen en plas-dras voor 

steltlopers) wordt gemonitord op basis van abiotische factoren. Gekeken wordt of de omstandigheden 

geschikt zijn om als leefgebied of foerageergebied te dienen. Of de vogels daadwerkelijk aanwezig zijn 

hangt van meerdere factoren af. De monitoring per uiterwaard is uitgewerkt in paragraaf 1.6.  

 

 

1.5 Meetplan 

Het meetplan voor de uiterwaarden is uitgewerkt in paragraaf 1.6. Voor de monitoring van de abiotische 

randvoorwaarden voor het gehele effectgebied binnen het Natura200 gebied Uiterwaarden IJssel wordt 

aangesloten op het meetplan voor hydraulica en grondwater.  

 

Hydraulica (waterstanden en inundatie) 

Aangesloten wordt bij de standaard inwinning van de waterstanden via het Landelijk Meetnetwerk Water. 

In het traject dat door ZBIJ wordt beïnvloed bevinden zich 8 waterstands meetstations. Daarnaast wordt 

ook de afvoer bij Olst gemeten (dit betreft een indirecte registratie middels een Q-H relatie, op basis van 

gemeten waterstanden). Deze dichtheid van meetstations is voldoende om (door middel van interpolatie, 

mogelijk ondersteund door resultaten van hydraulische modelberekeningen) op elk tussenliggend punt in 

de rivier te waterstand te bepalen. Dit wordt nu al gedaan om de betrekkingslijnen af te leiden. De 

methode van betrekkingslijnen is echter niet geschikt voor de bepaling van effecten van ZBIJ (zie 
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voorgaande paragraaf). De methode van inwinning (de ruimtelijke en temporale resolutie) van informatie is 

echter wel voldoende om d.m.v. de statistische analyse de effecten te bepalen.  

De directe effecten van ZBIJ op de waterstanden kunnen worden bepaald uit de gemeten waterstanden. 

De complexiteit van het systeem zorgt ervoor dat er geen eenvoudige manier aan te geven is hoe uit deze 

metingen de gesignaleerde informatiebehoefte kan worden ingevuld. Dit vraagt om een aanvullende studie 

die buiten de scope van dit plan valt. Naar verwachting kan door middel van statistische analyse 

aangevuld met hydraulische modelberekeningen het totale effect van het geheel van RvdR projecten op 

de IJssel worden bepaald. Mogelijk kan het afzonderlijke effect van ZBIJ alleen d.m.v. modelberekeningen 

worden bepaald. Alle afgeleide effecten zoals verandering van inundatiefrequentie –en duur van 

uiterwaarden zijn te bepalen uit de (verandering van) waterstanden in de rivier.  

 

Grondwater 

Er is een meetnet ontworpen om de effecten op verdroging en het binnendijkse waterbeheer te monitoren. 

Uitgangspunt voor het kiezen van de locatie is om te monitoren op locaties waar: 

– In het model weerstand aanwezig is tussen de IJssel en het watervoerende pakket. Vanaf deze 

locaties zijn raaien getrokken om ook het effect te kunnen monitoren op enige afstand van de IJssel 

zowel in het watervoerende pakket als in de deklaag. 

– Nadelige effecten op kunnen treden als het voorspelde effect groter is, zie hiervoor Tabel 8-1; 

– Uiterwaardmaatregelen gepland zijn, dit betreffen voornamelijk peilbuizen met alleen een filter in de 

deklaag. 

Geprobeerd is om zo veel mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande peilbuizen en waar nodig uit te 

breiden met een diep of ondiep filter als dat nog niet aanwezig was. Het monitoringsnetwerk is 

weergegeven in Bijlage 9.5. 
 

Kentallen van het meetnet: 

– 10 locaties langs de IJssel, met twee filters (één in het ondiepe grondwater en één in het 

watervoerende pakket); 

– 13 locaties op afstand van de IJssel, met twee filters; 

– 3 (bestaande) locaties met één filter in het watervoerende pakket; 

– 13 (bestaande) locatie met één filter in de deklaag; 

– Van de ondiepe peilbuizen zijn er 10 bedoelt om plas-drasomstandigheden te monitoren; 

– Totaal 44 locaties en 62 filters. 

 

Wij hebben er naar gestreefd de locaties zoveel mogelijk te combineren met bestaande peilbuizen van het 

waterschap Groot Salland, de provincie Overijssel, Vitens, en andere beherende partijen. Voor zover wij 

hebben kunnen nagaan bestaan er 22 filters waarin in 2011 nog een meting is gedaan (waarvan allen met 

een automatische drukopnemer). Er moeten dus nog 40 filters worden geplaatst, op 26 locaties en 40 

automatische drukopnemers worden aangeschaft en geplaatst. 

 

Terugstorten bij voortschrijdende erosie  

Het terugstorten van bodemmateriaal in het meest benedenstroomse deel van de IJssel, dat nodig is om 

erosie tegen te gaan, leidt mogelijk tot een verminderd doorzicht op groeiplaatsen van waterplanten in het 

Ketelmeer. Door een combinatie van monitoring en indien nodig bijsturing van de uitvoering wordt gezorgd 

dat de waterplanten en daarmee de vogels in het Ketelmeer geen significant negatieve effecten 

ondervinden van vertroebeling door de werkzaamheden. 

Nabij de monding van de IJssel liggen in het Ketelmeer een aantal standplaatsen van ondergedoken 

waterplanten. Deze waterplanten kunnen hier groeien omdat er in de periode april-mei voldoende licht de 

bodem bereikt voor de waterplanten om te kiemen. Op enkele standplaatsen is het doorzicht gedurende 
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een aantal jaren in juli gemeten en bedraagt circa 4 dm. Het doorzicht in de meest kritische periode en de 

ontwikkeling van het doorzicht gedurende het jaar is onbekend. Om te weten of vertroebeling door het 

storten van bagger in de IJssel leidt tot onacceptabele vertroebeling ter plaatse van de waterplanten moet 

het doorzicht ten minste gedurende een jaar worden gemonitord op de locaties met de volgende x,y-

coördinaten:  

 7-1 7-2 7-3 7-4 11-1 11-2 11-3 11-4 Kattendiep 

x 184237 184151 184349 184339 184997 184997 185200 185198 185483 

y 511011 511161 511207 511082 511897 512102 512096 511900 510941 

 

Op grond van de meetresultaten wordt een norm voor het doorzicht vastgesteld die niet langer dan twee 

weken mag worden onderschreden. Daartoe moet het doorzicht gedurende de werkzaamheden worden 

gemeten op de dezelfde locaties als hierboven genoemd. Bij twee weken onderschrijding van de 

vastgestelde doorzichtnorm op twee of meer van de bovenstaande meetpunten dienen de 

werkzaamheden te worden stopgezet of op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat verspreiding van de 

vertroebeling naar het Ketelmeer wordt voorkomen. 

 

Terugstorten bij terugschrijdende erosie  

De kans op terugschrijdende is gering, maar als het bovenstrooms van 992,5 optreedt, dient er te worden 

ingegrepen. Terugschrijdende erosie dient te worden hersteld door middel van het storten van 

opgebaggerd sediment in het zomerbed tussen 992,5 en 992,9. Dit kan leiden tot extra vertroebeling en 

sedimentatie op ecologisch relevante locaties (zoals kribvakken) leiden.  

– Ter plaatse van de uitstroming van de geul van Scherenwelle (Natura 2000) en het kribvak km 996 

aan de rechteroever van de IJssel wordt gemonitord of het terugstorten leidt tot onacceptabele 

vertroebeling of sedimentatie. Indien een vast te stellen doorzichtnorm gedurende twee weken wordt 

onderschreden, dan moet de aannemer zijn werkzaamheden aanpassen zodat de mate van vertroebeling 

en sedimentatie afneemt. Voor het vaststellen van de norm worden het doorzicht op de locaties een jaar 

gemeten. 

 

 
1.6 Uitwerking monitoring uiterwaardmaatregelen 
De inrichtingsmaatregelen in de uiterwaarden zijn er op gericht de juiste abiotische omstandigheden te 

creëren zodat de gewenste habitattypen zich kunnen ontwikkelen en het gebied een geschikt leefgebied 

vormt voor de gewenste doelsoorten. Of de soorten zich daadwerkelijk in het gebied gaan vestigen hangt 

van meer factoren af. De abiotische randvoorwaarden van de verschillendenatuurbeheertypehabtitattypen 

en soorten en natuurbeheertypen zijn niet in dit hoofdstuk opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de 

hierboven genoemde documenten: . 

– Profielendocumenten habitattypen en soorten (min EL&I); 

– Toelichting bij het systeem van kwaliteitsklassen en handreiking bij de monitoring Subsidiestelsel 

Natuur- en Landschapsbeheer. 

In onderstaande paragrafen is de monitoring per natuurbeheertype conform de Index natuurbeheertypen 

beheerjaar 2013 van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer uitgewerkt. De Index vervangt 

eerdere 'natuurtalen of typeringen' zoals de natuurbeheertypen, de Programma Beheerpakketten, de 

typologieen van de verschillende beheerders en integreert de habitattypen van Natura 2000. Beheertypen 

zijn bedoeld voor de aansturing van het beheer en zijn een detaillering van een natuurtype. Natuurtypen 

zijn bedoeld als sturingsinstrument op landelijk en regionaal niveau. 

 

). De keuze om te werken met natuurbeheertypenatuurbeheertypen komt voort uit de wens van de 

gebiedsbeheerders om aan te sluiten  bij de natuurbeheerplannen die vanuit de provincies voor de 
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Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn opgesteld. Belangrijk hierbij is dat binnen één 

natuurbeheertypenatuurbeheertype meerdere habitattypen of leefgebieden van soorten aanwezig kunnen 

zijn. Het is afhankelijk van de inrichting en het beheer voor welk habitattype of welke soorten een 

natuurbeheertypenatuurbeheertype geschikt kan zijn. Een voorbeeld is het natuurbeheertype‘Vochtig 

Schraalland (N10.02). Bij een beheer gericht op kievitsbloemen kan dit natuurbeheertype tot 

Kievitsbloemhooiland gerekend worden (zoals in Scherenwelle), het natuurbeheertype kan echter ook een 

foerageergebied vormen voor weidevogels die in het voorjaar in de uiterwaarden komen foerageren (zoals 

in de Koppelerwaard). De inrichting van het gebied is dan wel anders. Dit betekent dat de monitoring die 

vanuit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapbeheer (SNL) uitgevoerd wordt niet volledig bruikbaar is 

om te evalueren of de kwaliteitsdoelen van het project zomerbedverlaging gerealiseerd worden. Hiervoor 

is aanvullende monitoring nodig. 

 

 

1.6.1  Kievitsbloemhooiland (N10.02 Vochtig schraalland) 

binnen het Natura 2000 habitattype Glanshavervossenstaarthooiland (H6510_B) en onder het 

Natuurbeheertype Vochtighooiland (N10.02).  

 

 

Doelen en maatregelen 

Biotische doelen: behoud bestaand areaal en kwaliteitsverbetering (ca 13 ha, te bepalen met nulmeting) 

en uitbreiding met ca 11 ha extra Kievitsbloemhooiland.  

Abiotische doelen: creëren goede omstandigheden voor vochtig hooiland met kievitsbloemen.  

 

Maatregelen 

– Kadeverlaging: zodanig dat de inundatiefrequentie gelijk blijft aan de huidige situatie ter hoogte van 

het bestaande areaal kievitsbloemhooiland; 

– Creëren kleine open plekken; 

– Aanbrengen maaisel; 

– Voorlopig handhaven gemaal en effecten van gemaal in beeld brengen; 

– Monitoring / demografisch onderzoek. 

 

Beheer 

Het beheertype wordt jaarlijks gemaaid. Er wordt geen bemesting toegepast, met uitzondering van ruige 

stalmest (max. 20 ton per ha per jaar) of bekalking. Nabeweiding is toegestaan.  

T.b.v. zaadverspreiding wordt maaisel opgebracht en uitzaaien bekend aantal zaden op kale plekken.  

 

Informatiebehoefte 

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan de functie-eis? 

– Wat zijn de verschillen tussen abiotiek in de percelen met kievitsbloemen en zonder 

kievitsbloemen? Deze informatie dient als basis om te bepalen welke abiotische omstandigheden 

gunstig zijn voor kievitsbloemhooilanden; 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

– Wordt het biotisch doel gehaald? 

 

Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring 

Er zijn verschillende inventarisaties geweest van de verspreiding van de Kievitsbloemen in Scherenwelle. 

Staatbosbeheer heeft in 2008 een inventarisatie laten uitvoeren en in 2012 is er door Royal 

HaskoningDHV een kartering geweest naar de verspreiding van de bloemen. Daarnaast voert 
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Staatsbosbeheer elke 10 jaar een vegetatiekartering uit van binnen de beheergebieden van 

Staatbosbeheer (Mededeling de heer T. Klomphaar, september 2012). 

 

Monitoringstrategie 

De monitoring van het kievitsbloomhooiland moet gebaseerd worden op een nog uit te voeren nul meting. 

Hieruit moet het precieze oppervlak met kievitsbloeihooiland blijken en duidelijk worden welke abiotische 

omstandigheden aanwezig zijn ter hoogte van de bestaande kievitsbloemhooilanden en ter hoogte van de 

locaties waar kievitsbloemen tot ontwikkeling moeten komen. Deze informatie kan gebruikt worden om te 

volgen of er veranderingen optreden door de zomerbedverlaging en om te bepalen wat de optimale 

abiotische omstandigheden zijn voor kievitsbloemhooilanden.  

Om de ontwikkeling van de kievitsbloemen te kunnen volgen zal een demografisch onderzoek naar de 

verspreiding van de kievitsbloemen en de leeftijdsopbouw worden uitgevoerd. 

 

Meetplan 

Voor de monitoring moeten bodemkundige boringen uitgevoerd worden en peilbuizen geplaatst worden. In 

Bijlage 10.2 is een kaart opgenomen met de locaties van de te plaatsen peilbuizen en raaien waarlangs 

het bodemkundig onderzoek uitgevoerd zal worden.  

 

Uitvoeren nulonderzoek  

– Abiotische factoren: 

● Bodemkundig onderzoek (lithologie conform NEN); 

● Bodemchemie (bodemsamenstelling, nutriënten (fosfaatbeschikbaarheid), pH, EGV); 

● Grondwaterstand. Zie bijlage 10.2 voor de locaties van de peilbuizen. 

– Biotische factoren: 

● Demografisch onderzoek naar verspreiding kievitsbloemen (doormiddel van proefvlakken, 

PQ’s, hierbij moet ook de leeftijdsopbouw van de planten gemonitord worden). De 

proefvlakken moeten zowel op de locaties waar de kievitsbloemen aanwezig zijn dekken als 

binnen gebieden wat zich moet ontwikkelen tot kievitsbloemhooiland. Zie bijlage 10.1 voor 

een volledige uitwerking van inventarisatie methoden.  

 

Uit te voeren metingen 

– Abiotische factoren: 

● Grondwaterstand; 

● Overstromingsfrequentie; 

● Invloed van het gemaal (tijdelijk uitzetten of minder laten draaien); 

● Beheer (bemesting, maaibeheer, begrazing). 

– Biotische factoren 

● Jaarlijks demografisch onderzoek naar verspreiding kievitsbloemen (doormiddel van 

proefvlakken, PQ’s, hierbij moet ook de leeftijdsopbouw van de planten gemonitord worden). 

Zie bijlage 10.1 voor een volledige uitwerking van inventarisatie methoden. 

● Monitoring moet minimaal 10 jaar voortgezet worden. 

 

Evaluatie 

– Na 5 jaar een evaluatie, met besluiten over bijstelling van beheer (maai- begrazings- en 

waterbeheer).  
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1.6.2  Rietmoeras (N05.01 moeras) 

Rietmoeras bestaat uit een gevarieerd moeras met verschillende vegetaties zoals riet- en 

biezenvegetaties, natte ruigtes en grote zeggenvegetaties. Het moeras vormt het leefgebied voor veel 

soorten, onder andere de porseleinhoen.  

 

Doelen en maatregelen 

Biotische doelen: verbetering van de kwaliteit van 21 ha van het bestaand areaal rietmoeras en uitbreiding 

met 1 ha in Scherenwelle ten gunste van de porseleinhoen.  

Abiotisch doelen: creëren goede omstandigheden voor het leefgebied van de porseleinhoen.  

 
Maatregelen 

In Scherenwelle en Vreugdenrijkerwaard worden maatregelen ten gunste van rietmoeras genomen.  

 

De maatregelen zijn gericht op het vernatten van oevers en delen van het rietmoeras, op het verbeteren 

van de watertoevoer naar het rietmoeras via sloten, en op het zo lang mogelijk vasthouden van water in dit 

gebied na overstromingen en regenval, zodat de kwaliteit van het bestaande rietmoeras wordt verbeterd.  

 

Aandachtspunt is dat met vernattingsmaatregelen er tijdelijk plekken met kale grond zullen ontstaan. Hier 

is risico op ongewenste opslag van wilgen. Om dit tegen te gaan wordt op deze plekken delen van de 

zode teruggeplaatst en worden rietstekken aangeplant. 

 

De volgende maatregelen worden genomen: 

– in het rietmoeras greppels aanbrengen; 

– pleksgewijs afplaggen rietmoeras; 

– verwijderen wilgenopgroei (alleen Scherenwelle). 

 

Beheer: Het riet wordt jaarlijks gefaseerd gemaaid. 

 

Informatiebehoefte 

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan de functie-eis? 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

– Wordt het biotisch doel gehaald? 

 

Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring 

De huidige monitoring bestaat uit telling van de broedvogels gecoördineerd/uitgevoerd door SOVON. 

Daarnaast zijn er lokale werkgroepen of vrijwilligers die de aanwezige broedvogels tellen zoals in 

Scherenwelle. 

 

Monitoringstrategie 

De monitoring is er vooral op gericht de abiotische omstandigheden. Vraag is of de abiotische 

omstandigheden  zo zijn dat het gebied een geschikt leefgebied vormt voor de porseleinhoen. Belangrijk 

hierbij is dat er vooral ingezet wordt op het creëren van voldoende geschikt leefgebied voor de 

porseleinhoen. Of de porseleinhoen daadwerkelijk in het gebied gaat broeden is afhankelijk van veel meer 

factoren, zoals de grondwaterstand in het voorjaar.  

 

Meetplan 

Uitvoeren nulonderzoek 

– Abiotische facotren: 
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● Waterstand: het water in het rietmoeras staat in open verbinding met de IJssel, dus het 

waterpeil is gekoppeld aan de waterstanden in de IJssel. Op basis van de van de 

waterstanden in de IJssel en een hoogtekaart worden de waterstanden in het rietmoeras in 

beeld gebracht. 

Uit te voeren metingen 

– Abiotische factoren: 

● Waterstand:  

◊ GVG optimaal tussen 5 tot -50 cm -maaiveld; 

◊ gemiddelde grondwaterstand in het najaar: tot maximaal 40 cm –maaiveld 

◊ in nattere delen varieert de grondwaterstand tussen de 0 en -20 cm onder het 

maaiveld. 

– Biotische factoren: 

● Monitoren opslag wilgen op locaties waar de vegetatie is verwijderd, eerste drie jaar na 

werkzaamheden; 

● Na zes jaar uitvoeren habitatgeschiktheidsonderzoek door ervaren ecoloog om kwaliteit 

rietmoeras als broedgebied voor porseleinhoen in beeld te brengen. 

Evalutatie 

– Na 6 jaar een evaluatie, met besluiten over bijstelling van beheer (maai- en waterbeheer).  

 

 

1.6.3 Plas dras (N10.02 Vochtig schraalland en N13.01 Vochtige weidevogelgrasland) 

Uiterwaarden met plas dras bieden een geschikt leefgebied voor verschillende soorten, waaronder 

weidevogels. Een plas dras situatie kan in verschillende systemen voorkomen. Een gebied kan ingericht 

worden als vochtig schraalland maar ook als wintergasten grasland.  

De plas dras situatie die gerealiseerd wordt of in kwaliteit verbeterd binnen dit project is vooral gericht op 

het ontwikkelen van een geschikt foerageergebied voor trekkende weidevogels in het voorjaar, met name 

de tureluur, grutto, scholekster en kievit. Daarnaast profiteren ook andere vogels van de maatregelen. 

 

Doelen en maatregelen 

Biotisch doel: behoud bestaand areaal (te bepalen met nulmeting) en uitbreiding en kwaliteitsverbetering 

van 49 ha plas-dras situatie als foerageergebied voor steltlopers (tureluur, grutto, scholekster en kievit) 

tijdens de voorjaarstrek (feb/mrt) voor steltlopers. 

Abiotisch doel: creëren goede omstandigheden voor foeragerende steltlopers in het voorjaar.  

 

Maatregelen 

Ten gunste van de trekkende weidevogels worden in de volgende uiterwaarden maatregelen uitgevoerd:: 

Koppelerwaard, Zalkerbosch en Bentinckswelle. Hieronder worden per uiterwaard de maatregelen kort 

genoemd. De maatregelen verschillen per uiterwaard omdat een plas dras situatie gecombineerd kan 

worden met verschillende natuurbeheertypen.  

 

Koppelerwaard (N10.02 vochtig schraalland) 

– Plaatsen stuw; 

– Mogelijk wordt een klein gemaal of roosmolen geplaatst; 

– Beheer:  

● jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Er wordt geen bemesting toegepast, met 

uitzondering van ruige stalmest (max. 20 ton per ha per jaar) of bekalking. Nabeweiding is 

toegestaan; 

● De stuw wordt in het voorjaar na hoogwater met schotbalken aangepast; 
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● Onderhoud aan het kleine gemaal of roosmolen (indien aanwezig). 

 

Zalkerbosch (N13.01 vochtige weidevogelgrasland) 

– In de uiterwaard Zalkerbosch wordt in het gearceerde gebied het maaiveld verlaagd met gemiddeld 

0,30 m, waardoor het gebied vernat. Het kleidek wordt teruggeplaatst. 

– Beheer: 

● Voor een aantal percelen geldt dat het beheer van intensief agrarisch gebruik wordt 

omgevormd naar extensief agrarisch medegebruik met beperkingen; 

● Het maai- en graasbeheer (uitgestelde maaidatum en nabeweiding) wordt zodanig gevoerd 

dat zo min mogelijk kuikens slachtoffer worden van beheeringrepen. 

 

Bentinckswelle (N13.01 vochtige weidevogelgrasland) 

– Aangepast peilbeheer (losgelaten) waardoor er meer vernatting door de IJssel plaatsvindt.  

– Beheer: 

● Voor een aantal percelen geldt dat het beheer van intensief agrarisch gebruik wordt 

omgevormd naar extensief agrarisch medegebruik met beperkingen; 

● Het maai- en graasbeheer wordt zodanig gevoerd dat zo min mogelijk jongen slachtoffer 

worden van beheeringrepen. 

 

Informatiebehoefte 

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan de functie-eis? 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

– Vormen de plas dras gebieden een geschikt foerageergebied voor trekkende weidevogels in het 

voorjaar? 

 

Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring 

De aanwezigheid van foeragerende weidevogels in het voorjaar wordt maandelijks gemonitord door 

SOVON. 

 

Monitoringstrategie 

De monitoring is er vooral op gericht de abiotische omstandigheden. Daarnaast zullen de tellingen die al 

uitgevoerd worden in het kader van bestaande monitoringsprogramma’s gebruikt worden om de effecten 

te evalueren. Belangrijk hierbij is dat er vooral ingezet wordt op het creëren van voldoende geschikt 

foerageergebied voor trekvogels. De aantallen trekvogels die daadwerkelijk gebruik maken van de 

foerageergebieden zijn afhankelijk van meer factoren.  

 

Meetplan 

Uitvoeren nulonderzoek 

– Abiotische factoren: 

● Kleidikte; 

● Grondwaterstand: plaatsen peilbuis op lage locatie (depressie), over hele lengte 

geperforeerd, 1 filter 1 m-mv, meten (grond)waterstand. Zie Bijlage 10.2 voor de locaties 

van de peilbuizen. Eis/doel:  

◊ GVG optimaal tussen -5 tot -50 cm –maaiveld 

◊ Vrijwel jaarlijks overstroming  

◊ In de winter liggen de waterstanden dichtbij of net boven het maaiveld 

Monitoring 

o Grondwaterstand (zie ook nulmeting). 
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Evaluatie 

– Na 6 jaar een evaluatie, met besluiten over bijstelling van beheer (maai- en waterbeheer).  

 

 

1.6.4 Hardhoutooibos  (N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos) 

Hardhoutooibos is een Natura 2000-habitattype wat voorkomt op oevervallen en andere hoge en droge 

delen binnen een uiterwaard. De bossen overstromen nog periodiek waardoor er een aanvoer van 

basenrijk water plaatsvindt wat tot in de wortelzone doordringt.  

 

Doelen en maatregelen 

Biotisch doel: ontwikkeling van 6 ha hardhoutooibos  

Abiotisch doel: creëren goede omstandigheden voor harthoutooibos 

 

Maatregelen 

Om het bestaande hardhoutooibos in Zalkerbosch uit te breiden worden de volgende maatregelen 

genomen:  

– De graszoden worden afgeplagd en het gebied wordt afgerasterd, zodat de aanwezige zaden de 

mogelijkheid krijgen te ontkiemen. Hardhoutsoorten kiemen in ruigte en struwelen en andere dichte 

vegetaties, waar de grazers de jonge boompjes niet kunnen vinden. Hardhoutooibos ontwikkelt zich 

meestal pas later in de successie en kan eeuwenoud worden; 

– Huidige agrarisch omzetten in natuurbeheer.  

 

Informatiebehoefte 

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan de functie-eis? 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

– Is er 6 ha hardhoutooibos gerealiseerd? 

 

Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring 

Het habitattype wordt gemonitord vanuit het Natura 2000-beheerplan. Er is geen aanvullende monitoring. 

 

Monitoringstrategie 

Er gaat veel tijd overheen voordat er in een uiterwaard hardhoutooibos tot ontwikkeling is gekomen, dit 

kan meer dan 150 jaar duren (Peters et al, 2006). De monitoring is er daarom vooral gericht op de 

abiotische omstandigheden.  

 

Een vegetatiekartering wordt niet noodzakelijk geacht omdat in het kader van het Natura 2000 beheerplan 

er monitoring zal plaatsvinden.  

 

Meetplan 

Monioring: 

– Overstromingsfrequentie meten op basis van de waterstanden IJssel; 

– Na 10 jaar uitvoeren habitatgeschiktheidsonderzoek door ervaren ecoloog om ontwikkeling 

hardhoutooibos in beeld te brengen; 

– Na 10 jaar vegetatie opname om te kijken of de vegetatie zich richting hardhoutooibos ontwikkeld. 

 

Evalutatie 

– Na 10 jaar een evaluatie, met besluiten over bijstelling van beheer (uitrasteren).  
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1.6.5 Stroomdalgrasland (11.01 Droog schraalgrasland) 

Stroomdalgraslanden komen voor op de stroomruggen en oeverwallen langs de IJssel. Het zijn veelal 

soortenrijke begroeiingen op droge, relatief voedselarme gronden. Voor de instandhouding van het 

habitattype is het afhankelijk van periodieke overstromingen die er voor zorgen dat er basenrijk water of 

vers zand en zavel wordt aangevoerd wat voor een blijvende buffering van de standplaats zorgt. 

 

Doelen en maatregelen 

Biotisch doel: behoud bestaand areaal, verbetering kwaliteit en uitbreiding met 5 ha extra 

stroomdalgrasland.  

Abiotisch doel: aanwezigheid overstroming en sedimentatie van zand 

 

Maatregelen 

Ten gunste van stroomdalgrasland worden er in twee uiterwaarden maatregelen genomen: Zalkerbosch 

en Vreugderijkerwaard. Het doel voor Zalkerbosch is de ontwikkeling van 5 ha nieuw stroomdalgrasland, 

in de Vreugderijkerwaard gaat het om kwaliteitsverbetering. De volgende maatregelen worden genomen: 

 

Zalkerbosch 

– De gronden worden in de huidige situatie intensief agrarisch gebruikt. De bodem wordt door 

uitmijnen verarmd; 

– Daarnaast wordt pleksgewijs afgeplagd, waarbij rekening wordt gehouden met het natuurlijke reliëf; 

– Het agrarisch gebruik wordt omgevormd naar extensief beheer met beperkingen; 

– Pilot zandmotor; 

– Beheer: Bemesting is niet toegestaan. Stroomdalgrasland is gevoelig voor stikstofdepositie. In de 

uiterwaard Zalkerbosch is dit beheertype samen met kruiden- en faunarijk grasland één 

beheereenheid. 

 

Vreugderijkerwaard 

– Heel kleinschalig plaggen van een kleine oppervlakte van het rivierduin in de Vreugderijkerwaard 

voor het verkrijgen van plekjes open zand voor pioniersoorten van stroomdalgrasland (2-10 are); 

– De maatregel wordt over de tijd verdeeld uitgevoerd, (niet jaarlijks) in de periode 2013-2025;  

– In de periode 2020-2025 kunnen de afgeplagde zoden mogelijk worden geplaatst in de uiterwaard 

Zalkerbosch (transplantatie). 

 

Informatiebehoefte 

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan de functie-eis? 

– Ontwikkeld de vegetatie zich in het Zalkerbosch naar een stroomdalvegetatie?  

– Wat zijn de verschillen tussen abiotiek percelen met stroomdalgrasland en zonder 

stroomdalgrasland? 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

 

Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring 

Het habitattype wordt gemonitord vanuit het Natura 2000-beheerplan. Er is geen aanvullende monitoring. 

 

Monitoringstrategie 

De monitoring is er vooral op gericht de abiotiek te monitoren en de vegetatie ontwikkeling te volgen. De 

ontwikkeling van de stroomdalgrasland gaat vrij langzaam; het duurt ongeveer 65 jaar voordat 

stroomdalgrasland volledig ontwikkeld is (Peters et al, 2006). De monitoring is er daarom vooral op gericht 

te volgen of de abiotische omstandigheden op orde zijn.  
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Meetplan 

Nulmeting 

– Bodemonderzoek: bepalen bodemopbouw en fosfaatbeschikbaarheid Zalkerbosch. 

 

Uit te voeren metingen 

– Sedimentatie in oppervlakte en dikte (voor de meting kan er gebruikt gemaakt worden van 

kunststof grasmatten die een vergelijkbare ruwheid hebben als de vegetatie, de matten moeten op 

verschillende afstanden tot de rivier worden gelegd in het najaar, in het voorjaar kunnen ze weer 

opgehaald worden).); 

– Overstromingsfrequentie (op basis van waterstanden IJssel); 

– Habitatgeschikheidsonderzoek in de nieuw te ontwikkelen stroomdalgraslanden (Zalkerbosch) : 

–  4 PQ die na 6 jaar worden gekarteerd volgens de standaard MWTL methodiek(Zalkerbosch en 

Vreugderijkerwaard). Indien nodig monitoring na 6 jaar herhalen. 

 

Evalutatie 

– Na 6 jaar evalueren en beslissing nemen over aanpassing beheer. 

 

1.6.6 Zachthoutooibos (N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos) 

Zachthoutooibos komt voor in de natste en /of meest dynamische plekken in het rivierengebied. Het 

zachthoutooibos groeit op zeer voedselrijke standplaatsen. Door de vaak extreem hoge hydrodynamiek 

kunnen andere boomsoorten dan wilgen zich niet vestigen in deze gebieden.  

 

Doelen en maatregelen 

Biotisch doel: uitbreiding areaal zachthoutooibos 2 ha.   

Abiotisch doel: creëren goede omstandigheden voor ontwikkeling zachthoutooibos.  

 

Maatregelen 

Er worden geen maatregelen uitgevoerd voor de ontwikkeling van zachthoutooibos. Alleen het beheer 

wordt gericht op zachthoutooibos. Het habitattype ontwikkelt zich dan vanzelf. In Scherenwelle wordt op 

twee plaatsen aansluitend aan bestaand zachthoutooibos bij de geul en langs de plas bosontwikkeling 

toegestaan door  

 

Informatiebehoefte 

Algemeen: wordt na uitvoering voldaan aan de functie-eis? 

– Hebben de inrichtingsmaatregelen de gewenste effecten op abiotische omstandigheden? 

– Wordt het biotisch doel gehaald? 

 

Beschikbare gegevens en reeds lopende monitoring 

Omdat het om nieuw te ontwikkelen vegetatie gaat is er nog geen bestaande monitoring. 

 

Monitoringstrategie 

De monitoring is vooral gericht de abiotische omstandigheden. Vraag is of de abiotische omstandigheden 

zo zijn dat het gebied geschikt is voor de ontwikkeling van zachthoutooibos.  

 

Meetplan 

Monitoring 

– Overstromingsfrequentie; 
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– Na zes jaar uitvoeren habitatgeschiktheidsonderzoek door ervaren ecoloog om ontwikkeling 

zachthoutooibos in beeld te brengen. 

Evaluatie 

– Na 6 jaar een evaluatie, met besluiten over bijstelling van beheer (waterbeheer).  

 

 

1.6.7 Samenvatting monitoring uiterwaarden 

In de vorige paragraaf is per natuurdoeltype aangegeven welke monitoring er moet plaatsvinden. 

Onderstaande tabel vat alle monitoringactiviteiten per uiterwaard samen.  

 

Tabel 0-2: meetplan natuurdoelen uiterwaardmaatregelen per uiterwaard 
Object  Wat meten (minimaal) Wanneer meten 

(minimaal) 

Frequentie 

(minimaal) 

Scherenwelle Abiotiek 

 

Grondwaterstand ter hoogte 

van kievitsbloemhooiland 

(N10.02) en rietmoeras 

(N05.01) 

Voor aanvang 

(nulmeting) en tijdens 

gebruiksfase  

Permanent 

- Bodemkundig onderzoek ter 

hoogte van 

kievitsbloemhooiland (N10.02) 

en rietmoeras (N05.01) 

- Bodemchemie ter hoogte van 

kievitsbloemhooiland (N10.02) 

Voor aanvang 

(nulmeting) 

Eenmalig 

Waterstanden IJssel en 

overstromingsfrequentie 

Voor aanvang en 

gebruiksfase  

Permanent 

Biotiek 

 

Kievitsbloem  demografie (8 

proefvlakken, ter hoogte van 

N10.02) 

Voor aanvang en 

gebruiksfase  

half april / 1
ste

 week mei 

en 2
e
 of 3

e
 week juni 

Jaarlijks 

Kievitsbloem verspreiding 

(vlakdekkend, ter hoogte van 

N10.02)) 

Voor aanvang en 

gebruiksfase  

half april / 1
ste

 week mei 

1 x per 5 jaar 

Invloed van gemaal en beheer 

op kievitsbloemhooiland 

(N10.02) 

Bij veranderingen in 

gebruik gemaal en 

beheer 

Indien van 

toepassing 

Opslag wilgen ter hoogte van 

rietmoeras (N05.01) 

Eerste 3 jaar na 

oplevering in de zomer 

1 x per jaar 

Ontwikkeling rietmoeras 

(N05.01) 

Voorjaar 1x per zes 

jaar 

Ontwikkeling zachthoutooibos 

(vegetatiekartering)  

Voorjaar/zomer 1x per 6 jaar 

Koppelerwaard Abiotiek Bodemkundig onderzoek ter 

hoogte van plas dras  (N10.02) 

Voor aanvang Eenmalig 

Grondwaterstand ter hoogte 

van plas dras (N10.02) 

Voor aanvang en tijdens 

gebruiksfase 

Permanent 
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Object  Wat meten (minimaal) Wanneer meten 

(minimaal) 

Frequentie 

(minimaal) 

Zalkerbosch Abiotiek Bodemkundig onderzoek ter 

hoogte van plas dras (N13.01), 

hardhoutooibos (N14.01) en  

stroomdalgrasland (N11.01) 

Voor aanvang Eenmalig 

Grondwaterstand ter hoogte 

van plas dras (N13.01) 

Voor aanvang en tijdens 

gebruiksfase 

Permanent 

Overstromingsfrequentie Gebruiksfase  Permanent 

Sedimentatie (ter hoogte van 

stroomdalvegetatie, N11.01) 

Na elk hoogwater Indien van 

toepassing 

Biotiek Ontwikkeling hardhoutooibos 

(vegetatiekartering) N14.01 

Voorjaar/zomer 1x per 10 jaar 

Ontwikkeling 

stroomdalvegetatie 

N11.01(vegetatiekartering) 

Voorjaar/zomer 1x per 6 jaar 

Bentinckswelle Abiotiek Waterstanden IJssel en 

overstromingsfrequentie 

Voor aanvang en 

gebruiksfase  

Permanent 

Bodemkundig onderzoek plas 

dras (N13.01) 

Voor aanvang Eenmalig 

Grondwaterstand plas dras 

(N13.01) 

Voor aanvang en tijdens 

gebruiksfase 

Permanent 

Vreugderijker-

waard 

Abiotiek Waterstanden IJssel en 

overstromingsfrequentie 

Voor aanvang en 

gebruiksfase  

Permanent 

Bodemkundig onderzoek ter 

hoogte van stroomdalgrasland, 

(N11.01) 

Voor aanvang Eenmalig 

Overstromingsfrequentie Gebruiksfase  Permanent 

Sedimentatie ter hoogte van 

stroomdalvegetatie (N11.01) 

Na elk hoogwater Indien van 

toepassing 

Biotiek Ontwikkeling rietmoeras 

(N05.01) 

Voorjaar 1x per zes 

jaar 

Ontwikkeling 

stroomdalvegetatie (N11.01), 

vegetatiekartering 

Voorjaar/zomer 1x per 6 jaar 

 

 

1.7 Gegevensbeheer, rapportage, evaluatie en informatieoverdracht 
Het is belangrijk dat Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de overige beheerders van 

de natuurgebieden elkaar goed informeren. Daarvoor worden de volgende afspraken gemaakt: 

– Het monitoringsplan voor natuur zal voorgelegd worden aan de beheerders van de natuurgebieden. 

In onderling overleg kan dan vastgesteld worden of het monitoringsplan voldoet; 

– Alle meetgegevens van waterstanden, bodemmonsters, inventarisaties en andere registraties die 

aanwezig zijn worden ter beschikking gesteld van de beheerders; 

– De beheerders stellen de bestaande monitoringsgegevens ter beschikking aan het RWS IPM Team 

planvorming;  
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– Rijkswaterstaat en de beheerders maken procesafspraken over de verdeling van de financiële 

consequenties voor de beheersmaatregelen, de kosten voor onderzoek/modellering en de kosten 

voor de inzet van menskracht. 

 

Rapportage en evaluatie 

De taakverdeling en planning van rapportages over de monitoring van de natuurgebieden is opgenomen in  

Tabel 0-3. In 2014 wordt de 0-situatie gerapporteerd, gebaseerd op de bestaande situatie vóórdat de 

Zomerbedverlaging wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt jaarlijks een rapport opgesteld met de resultaten 

van de tellingen. Na zes jaar worden de gegevens geëvalueerd in een evalutatierapport. Indien nodig 

wordt de monitoring verlengd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kievitsbloemhooilanden die 10 jaar lang 

gemonitord zullen worden.  

 

Tabel 0-3: Taakverdeling  en planning monitoring natuur, gehele invloedsgebied 

Activiteit Rapportage-
frequentie 

2012 2013 2014 Realisatie-
fase 

2014-2015 

Beheer-fase 
2015-2019 

Monitoringsplan  IPM-P     

Meetnet (PQ's) 
plaatsen 

  TB    

Meten   TB    

Data 
beheren/publiceren 

  TB    

0-situatie rapport 1 maal  TB    

Feitelijk rapport over 
tellingen/demografie 

Jaarlijks   TB   

Evaluatierapport 1/6 
jaar op uiterwaard 
niveau 

1 maal per 6 
jaar 

    TB 

Evaluatierapport 1/6 
jaar gehele uiter-
waard (uitgezonderd 
kievitsbloemhooiland 
wat 10 jaar lang 
gemonitord wordt) 

     IPM-P 

Afkortingen:IPM-P:  RWS IPM Team Planvorming      TB:Terreinbeheerders natuurgebieden 
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BIJLAGE 16 Informatie over habitattypen en soorten die niet voorkomen 
binnen het studiegebied, of niet gevoelig zijn voor effecten van 
het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 

H3150  Meren met krabbenscheer  

Doel: Voor het habitattype geldt een doelstelling voor uitbreiding van het areaal en verbetering van de 

kwaliteit.  

Huidige situatie: In de huidige situatie is 93 ha in de IJsseluiterwaarden aanwezig (Natura 2000 

habitattypenkaart), waaronder in de Vreugderijkerwaard, Bentinckswelle en Hoenwaard.  

In de uiterwaarden van de IJssel heeft het habitattype H3150 vooral betrekking op vegetaties van Glanzig 

fonteinkruid en Gewoon blaasjeskruid; de soort krabbenscheer zelf is bijna geheel verdwenen uit het 

winterbed.
86

 In de plassen in Bentinckswelle zijn er enkele kleine groeiplaatsen met krabbenscheer.  

In het Natura 2000-beheerplan Rijntakken is voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel (o.a.) met 

betrekking tot dit habitattype opgenomen: “Voorkomen moet worden dat locaties met dit habitattype 

verloren gaan door het aantakken of periodiek meestromend maken van hanken en strangen in het kader 

van RvR of KRW projecten. Bestaande locaties moeten behouden blijven. Uitbreiding van dit type is 

mogelijk door open water te maken of herstellen in laagtes in kronkelwaarden. In die situaties kan gebruik 

worden gemaakt van rivierkwel. Kronkelwaarden in (toekomstige) natuurgebieden komen hiervoor in 

aanmerking omdat in die situatie geen invloed op treedt van bemesting vanuit landbouwpercelen. Kansen 

hiervoor liggen in Cortenoever, Ravenswaarden en de Wilpse Klei. Ook bij de inrichting van de 

Hoenwaard in het kader van de EHS liggen kansen voor herstel van het type.” 

 

H3150 Meren met Krabbenscheer 

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

11. Zalkerbosch 0,2  

12. Vreugderijkerwaard 0,0 2,3 

13. Bentinckswelle 1,6
87

  

16. Gelderdijkse Waard 0,2  

19. Hoenwaard 2,1 3,4 

21. Waarden Windesheim 0,4  

Buiten effectgebied 62,1 19,0 

TOTAAL actueel 93 ha 

 

 

H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) 

Doel: Voor het habitattype geldt een doelstelling voor uitbreiding van het areaal en behoud van de 

kwaliteit.  

Huidige situatie: In de huidige situatie bedraagt de omvang van het habitattype in de IJssel 40,8 ha, 

voornamelijk aanwezig in een aantal kribvakken in het benedenstroomse deel van de IJssel, in de 

strangen bij Scherenwelle en De Welle en in de nevengeul van de Vreugderijkerwaard.  

                                                        
86

 Waterplanten langs de Nederlandse Rijntakken, Deltares 2011 
87

 Dit is een kleiner oppervlakte dan op de habitattypenkaart. Veldonderzoek uit 2012 (Wallink 2012, Ecogroen) en 

gebiedskennis van beheerder Staatsbosbeheer wijst uit dat een deel van de plassen die op de habitattypenkaart zijn 

aangemerkt als dit habitattype, omdat de vegatie niet voldoet aan de definitie van dit habitattype, zoals opgenomen in 

het profielendocument.  
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De uitbreiding van het habitattype wordt vooral gezocht in het deel van de IJssel benedenstrooms van 

Zwolle. Er is onvoldoende bekend om een kwantitatieve doelstelling te formuleren (Provincie Gelderland, 

2011 Bijlage document Uitwerking Natura 2000 doelen (concept (dd. 25 juli 2011)). 

 

H3260B Beken en rivieren met waterplanten  

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

07. Onderdijkse waard 1,1  

08. Scherenwelle  2,9 

10. De Welle 0,0 12,4 

11. Zalkerbosch  0,1 

12. Vreugderijkerwaard  23,0 

13. Bentinckswelle 0,9  

14. Aerselt weerde 0,4  

Buiten effectgebied - - 

TOTAAL actueel 40,8 ha 

 

 

H3270  Slikkige rivieroevers 

Doel: Voor het habitattype geldt een doelstelling voor uitbreiding van het areaal en verbetering van de 

kwaliteit.  

Huidige situatie: De omvang van het habitattype verschilt van jaar tot jaar, maar bedraagt in de huidige 

situatie circa 30 hectare verspreid over een aantal plekken in de IJssel (concept Beheerplan Natura 2000 

Rijntakken (nov 2009), achtergrondrapport natuur). Belangrijke plekken zijn o.a. de Wiessenbergse Kolk 

(Hoenwaard) en de oevers van de zandwinputten in de waarden bij Windesheim en waarden bij Deventer. 

Uitbreidingsmogelijkheden worden vooral gezien in de koppeling met geplande ruimte voor de 

rivierprojecten (nevengeulen). Omdat de omvang van het type van jaar tot jaar verschilt, is een doelstelling 

voor de omvang niet aan de orde (Provincie Gelderland, 2011 Bijlage document Uitwerking Natura 2000 

doelen (concept (dd. 25 juli 2011)). Brede, vlakke oevers bieden de beste vestigingskansen voor dit 

habitattype (profielendocument).  

 

H3270  Slikkige rivieroevers 

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

19. Hoenwaard 4,4  

20. IJsselcentrale   

21. Waarden Windesheim 1,3  

Buiten effectgebied 26,9 0,6 

TOTAAL actueel 33,1 ha 

 

 

H6430A/B Ruigten en zomen (subtypen moerasspirea én harig wilgenroosje) 

Doel: Voor beide subtypen van het habitattypen Ruigten en zomen geldt een doelstelling tot behoud van 

de omvang en kwaliteit van het type.  

Huidige situatie: De vegetaties zijn moeilijk in kaart te brengen omdat het type veelal als linten langs 

oevers van kleiputten en hanken voorkomt. Geschat wordt dat de subtypen tezamen minimaal 21 hectare 

in de IJssel beslaan (Provincie Gelderland, 2011 Bijlage document Uitwerking Natura 2000 doelen 
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(concept (dd. 25 juli 2011)), voornamelijk aanwezig in de Duursche Waarden en de Olsterwaarden en 

Ossenwaarden bij Deventer. Het type met harig wilgenroosje komt volgens habitattypenkaart niet voor.  

Het type zal meeliften met geplande uiterwaard projecten, waardoor zelfs uitbreiding van het areaal kan 

plaatsvinden (Provincie Gelderland, 2011 Bijlage document Uitwerking Natura 2000 doelen (concept (dd. 

25 juli 2011)).  

 

H6430A/B Ruigten en zomen (moerasspirea en 

harig wilgenroosje)  

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

04. De Zandjes 0,1  

07. Onderdijkse waard 0,0  

Buiten effectgebied 8,9 11,7 

Totaal actueel 20,8 

 

 

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) 

Doel: Voor het subtype droge bosranden van het habitattype ruigten en zomen geldt een doelstelling tot 

uitbreiding van de omvang en verbetering van de kwaliteit.  

Huidige situatie: In de huidige situatie komt ongeveer 6 hectare van het habitattype voor (concept 

Beheerplan Natura 2000 Rijntakken (nov 2009), achtergrondrapport natuur), overwegend in de 

Welsummerwaarden en Olsterwaarden. Mogelijkheden voor uitbreiding van het areaal zijn gekoppeld aan 

de uitbreidingsmogelijkheden voor hardhoutooibos. Het beheerplan spreekt over een uitbreiding van het 

huidig areaal met 14 hectare, bijvoorbeeld in de Keizers- en Stobbewaard en de Duursche waarden 

(Provincie Gelderland, 2011 Bijlage document Uitwerking Natura 2000 doelen (concept (dd. 25 juli 2011)). 

 

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)  

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

Binnen effectgebied - - 

Buiten effectgebied 6,1 0,0 

TOTAAL actueel 6,1 ha 

 

 

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 

Doel: Voor dit type geldt een doelstelling voor uitbreiding van het areaal en verbetering van de kwaliteit.  

Huidige situatie: In de uiterwaarden IJssel is nu ongeveer 100,2 hectare van het type aanwezig. In 

Cortenoever, Rammelwaard, Wilpse klei en Ravenswaard komen grote aaneengesloten oppervlakten 

voor, maar ook in meer bovenstrooms gelegen uiterwaarden komen glanshaverhooilanden voor (Provincie 

Gelderland, 2011 Bijlage document Uitwerking Natura 2000 doelen (concept (dd. 25 juli 2011)).  

Mogelijkheden voor uitbreiding van het areaal worden vooral gezien in Cortenoever, Ravenswaard, 

Fraterwaard, Wilpse klei, Olster waarden, Vorchterwaarden en de Hoenwaard. De uitbreidingsopgave is 

nog niet per gebied gekwantificeerd, maar bedraagt op rijntak niveau ca 23 hectare (Provincie Gelderland, 

2011 Bijlage document Uitwerking Natura 2000 doelen (concept (dd. 25 juli 2011)). 
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H6510A Glanshaverhooilanden  

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

07. Onderdijkse waard 2,7  

08. Scherenwelle  5,3 

09. Koppelerwaard 0,1  

10. De Welle  0,2 

12. Vreugderijkerwaard  4,5 

17. Uiterwaard Engelse Werk 0,1  

19. Hoenwaard 0,6 0,4 

21. Waarden Windesheim 0,2  

Buiten effectgebied 36,3 44,8 

TOTAAL actueel 100,2 

 

 

H91E0B Vochtige alluviale bossen (Essen-Iepenbossen) 

Doel: Voor het habitattype geldt een doelstelling voor de uitbreiding van het areaal en verbetering van de 

kwaliteit.  

Huidige situatie: In de huidige situatie is ongeveer 22 hectare in de IJsseluiterwaarden, voornamelijk in de 

Havikerwaard, Gelderse Toren en Ravenswaarden (Provincie Gelderland, 2011 Bijlage document 

Uitwerking Natura 2000 doelen (concept (dd. 25 juli 2011)).  

Mogelijkheden voor uitbreiding worden vooral gezien in het vergroten van bestaande kernen en de 

ontwikkeling van essen-iepenbos in de Tichelbeekse waarden en de Hoenwaard. Er wordt ingezet op een 

uitbreiding van het areaal met 37 hectare, waarmee de totale omvang ongeveer 67 hectare zal bedragen. 

 

H91E0B Essen-Iepenbossen  

Uiterwaard Alleen VR (ha) VR+HR (ha) 

Binnen effectgebied - - 

Buiten effectgebied 16,4 5,8 

TOTAAL actueel 22,2 ha 

 

 

H1145 Grote modderkruiper 

Doel: Voor grote modderkruiper is uitbreiding van de omvang en verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied het doel. In het doel op landelijk niveau is aangegeven dat het van belang is dat in het 

rivierengebied meer leefgebied in de vorm van jonge verlandingsstadia in laagdynamische situaties 

komen. Binnen het gebied Uiterwaarden IJssel bestaan de beste mogelijkheden hiervoor benedenstrooms 

van Deventer (ontwerp-aanwijzingsbesluit), dus in het invloedsgebeid van het project Zomerbedverlaging 

Beneden-IJssel.  

Huidig voorkomen: Er zijn geen waarnemingen bekend, die het voorkomen van de soort in de 

uiterwaarden van de IJssel bevestigen. Bij het veldonderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de 

nevengeul in Scherenwelle is de grote modderkruiper ook niet aangetroffen.
88

 De uitbreiding van de 

omvang en kwaliteit van het leefgebied kan vooral plaatsvinden door aanpassingen in het beheer.  

 

 

                                                        
88

 Wallink, september 2012, Ecologisch onderzoek KRW IJsseluiterwaarden Dieren- Wilsum; Inventarisatie van 

natuurwaarden ihkv de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet, Ecogroen advies 
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H1166 Kamsalamander 

Doel: De instandhoudingsdoelstelling voor de kamsalamander is uitbreiding van de kwaliteit en omvang 

van het leefgebied.  

Huidige voorkomen: De soort vindt voortplantingsbiotoop in ondiepe, geïsoleerde plassen en poelen met 

veel watervegetatie. Het overwinteringsbiotoop, veelal bos en ruigte met schuilmogelijkheden ligt meestal 

binnen enkele honderden meters van het voortplantingswater. Kerngebieden voor de soort zijn gelegen in 

de Duursche Waarden, Cortenoever, de omgeving Leuvenheim en in de Havikerwaard. De uitbreiding 

wordt vooral vormgegeven door het verbeteren van voortplantings- en overwinteringsbiotoop en het 

verbinden van leefgebieden. (Schut et al 2008) Van kamsalamander zijn binnen het effectgebied alleen 

waarnemingen bekend uit de poel bij de woning aan Veerpad 2 in Zalkerbosch. Dit is een hooggelegen 

poel, die naar verwachting niet of nauwelijks overstroomt. Het is niet uitgesloten dat de soort op andere 

locaties ook voorkomt, echter niet ter plaatse van de uiterwaardmaatregelen, vanwege het ontbreken van 

geschikt leefgebied aldaar.  

 

A017 Aalscholver 

Doel: Voor de aalscholver geldt een doelstelling voor het behoud van de omvang en kwaliteit van het 

leefgebied voor 280 broedparen.  

Huidig voorkomen: Een van de kolonies is gevestigd in de Duursche waarden, maar ook vogels uit andere 

kolonies in het IJsselmeergebied foerageren op de IJssel. De laatste jaren is het aantal broedparen lager 

dan het beoogde doelaantal. 
89

 

 

 

                                                        
89

 Sierdsema et al 2008, Factsheets van broedvogels in de Natura 2000-gebieden van Gelderland, en website SOVON 
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BIJLAGE 17 Zomerpolders 

 

Detaillering werking zomerpolders obv overleg met waterbeheerders van Waterschap Groot Salland 

(Stephan Rosheuvel (technisch medewerker), Jan Raven (peilbeheerder) en Bert van Olst (peilbeheerder) 

en Waterschap Veluwe (waterbeheerders, via Lisette van de Bos). 

 

Uiterwaard Beheerder Toelichting werking watersysteem 

Algemeen 

 

Waterschap 

Groot Salland 

Hoe snel een polder weer leeg is hangt heel erg af van de waterstand in de 

IJssel, als de waterstand hoog blijft, blijft het water langer in de polders staan. Als 

het water weg kan duurt het over het algemeen 1-2 weken voor de polders weer 

droog zijn.  

Ketelpolder (2) Waterschap 

Groot Salland 

Overstroomt (bijna) nooit. De berekende inundatie klopt. ALS die overstroomt, 

komt het water binnen over de zomerkade, vanaf de IJssel. De polder wordt 

leeggepompt via gemaal aan de zuidzijde, dit duurt ruim een week. Onder 

normale omstandigheden regelt het gemaal het waterpeil.  

Kattendiep (3) Waterschap 

Groot Salland 

Overstroomt ook (bijna) nooit, ook hiervoor klopt de inundatiekaart. Bij 

overstroming komt het water over de zomerkade. Het water kan weer 

wegstromen via een uitwateringskanaaltje aan de noordzijde. Er is geen 

bemaling.  

Polder 

Pijpestaart (5) 

Waterschap 

Groot Salland 

Ook deze polder overstroomt zelden. De inundatiekaart geeft dit ook aan. Als de 

polder overstroomt komt het water over de zomerkade, eerst in het meest 

bovenstroomse deel, dit is een gescheiden polder. Daarna stroomt het over een 

dwarskade (ongeveer bij km 997,5) en vanaf de IJssel over de zomerkade de rest 

van de polder in. Thv km 999 zit een afsluitbare duiker. Deze wordt na hoogwater 

opengezet om de polder leeg te laten lopen. Ook in de dwarskade zit een 

afsluitbare duiker die dan wordt opengezet, het water stroomt dan naar de rest 

van de Polder Pijpestaart. Het water dat niet vanzelf wegloopt wordt daarna 

uitgepompt via het gemaal aan de noordzijde. Als het IJsselpeil niet hoog blijft 

duurt het leeglopen en pompen van de polder ongeveer 1-1,5 week. Onder 

normale omstandigheden regelt het gemaal het waterpeil.  

Scherenwelle (8) Waterschap 

Groot Salland 

Deze uiterwaard staat volgens de modeluitkomsten ongeveer 10-20 dagen per 

jaar onder water, dit komt overeen met wat de waterbeheerders in het veld zien. 

Het gedeelte met de koekoeksbloemen ligt in een van de rest gescheiden polder 

die iets minder vaak overstroomt. Dit onderscheid is niet terug te zien op de 

inundatiekaart. Er ligt een dwarskade, ongeveer thv km 991,7. Als het omkade 

gedeelte overstroomt, stroomt het water aan de zuidzijde over de zomerkade, of 

bij noordwesterstorm via de strang in het noorden over de zomerkade daar. Eerst 

overstroomt de hele polder, met uitzondering van het gedeelte met 

kievitsbloemen. In de kade tussen het gedeelte met koekoeksbloemen en de rest 

van de polder zitten afsluitbare duikers, die eigenlijk altijd open staan. Als het 

water zakt stroomt de polder eerst onder vrij verval leeg, de rest wordt 

leeggepompt via het gemaal, dat het water naar de strang pompt. Dit duurt een 

goede week. Onder normale omstandigheden regelt het gemaal het waterpeil 

(wegpompen regen/kwel).  

Zalkerbosch (11) Waterschap 

Groot Salland 

Het westelijk deel van deze uiterwaard betreft bemalen, omkaad gebied, het 

oostelijk deel watert vrij af. De scheiding ligt ongeveer thv km 983. Als de 
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Uiterwaard Beheerder Toelichting werking watersysteem 

zomerpolder overstroomt komt het water over de dwarskade aan de 

stroomafwaartse kant, via de strang. Het water wordt ook naar deze kant weer 

uitgepompt via een gemaal. Waarschijnlijk stroomt het water eerst onder vrij 

verval door het gemaal en wordt voor het laatste beetje het gemaal aangezet. 

Bentinckswelle 

(13) 

Waterschap 

Groot Salland 

Deze uiterwaard staat volgens de modeluitkomsten ongeveer 50-150 dagen per 

jaar onder water, dit komt overeen met wat de waterbeheerders in het veld zien. 

Het gemaal dat in het noorden van deze uiterwaarden op de kaart staat wordt 

gebruikt om water naar binnendijks gebied te pompen en is voor de uiterwaard 

niet van betekenis. Als de polder overstroomt, stroomt het water over de 

zomerkade, vooral in het noordelijke deel. Halverwege de polder bevindt zich een 

afsluitbare duiker, als het water zakt stroomt het water uit het noordelijk deel van 

de polder door deze duiker naar het gemaal in het zuiden, waar het water wordt 

uitgepompt. Waarschijnlijk stoomt het water eerst onder vrij verval door het 

gemaal en wordt voor het laatste beetje het gemaal aangezet. Het gemaal loost 

op een kanaal dwars op de IJssel (uitlaat binnendijks gebied). Ook vanuit 

Aerseltweerde wordt hier op geloosd. In de zomerkade zit een inlaat (afsluitbare 

duiker). Deze staat in de zomerperiode (half mei-eind okt, afhankelijk van 

waterstand) open, zodat er een open verbinding is tussen de IJssel en het water 

in deze polder. Het water wordt met name tbv natuur en drinkwater voor vee 

ingelaten. 

Aerseltweerde 

(14) 

Waterschap 

Groot Salland 

Deze uiterwaard staat volgens de modeluitkomsten ongeveer 10-20 dagen per 

jaar onder water, dit komt overeen met wat de waterbeheerders in het veld zien. 

Als de polder overstroomt stroomt het water over de zomerkade binnen. Het 

laagste punt zit ongeveer ter hoogte van km 981. Als het water in de IJssel zakt 

loopt het water eerst onder vrij verval door het gemaal aan de noordzijde. Het 

water dat niet vanzelf wegstroomt wordt via het gemaal weggepompt. Het gemaal 

loost op een kanaal dwars op de IJssel (uitlaat binnendijks gebied). Ook vanuit 

Bentinckswelle wordt hier op geloosd. In de dwarskade naar het gemaal zitten 

ook twee afsluitbare duikers. Deze staat in de zomerperiode (half mei-eind okt, 

afhankelijk van waterstand) open, zodat er een open verbinding is tussen de 

IJssel en het water in deze polder. Het water wordt met name tbv natuur en 

drinkwater voor vee ingelaten. 

Uiterwaard 

Engelse Werk 

Waterschap 

Groot Salland 

Uiterwaarden Engelse werk - natuurgebied in open verbinding IJssel (in zuid-

oosten is een klein deel als zomerpolder ingetekend, hier bevinden zich geen 

habitattypen) 

Oldeneler 

buitenwaarden 

Waterschap 

Groot Salland 

polder loopt vol zodra de IJssel stand de bovenkant van zomerkade is bereikt en 

loopt leeg via duikers met terugslagkleppen 

IJsselcentrale Waterschap 

Groot Salland 

in openverbinding met IJssel (Horculo) waterstand katerveer 1.95 

Waarden 

Windesheim 

Waterschap 

Groot Salland 

lopen onder bij een waterstand van 12 meter bij Lobith  

Herxer 

uiterwaarden 

Waterschap 

Groot Salland 

lopen onder bij een waterstand van 12 meter bij Lobith  

Uiterwaard 

Spoolde 

 

Waterschap 

Groot Salland 

Uiterwaard overstroomt bij een waterstand van 1.50 bij Katerveer 

Hoenwaard Waterschap Loopt vol als laagste punt kade overschreden bij 2,50 m NAP bij gemaal 
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Uiterwaard Beheerder Toelichting werking watersysteem 

 Veluwe: Hoenwaard in het midden van het gebied; zie afbeelding Hoenwaard. Deze geeft 

ook aan wat wij als beheereenheid Hoenwaard beschouwen 

– Eerst wordt vrij geloosd d.m.v. kleppen, waarna de rest wordt weggepompt 

door gemaal Hoenwaard.  

– Duur leging: afhankelijk van het zakken van de IJsselwaterstand, ongeveer 

twee weken 

– # dagen per jaar gemiddeld onder water: ca 25 dagen 

Gelderdijkse 

waard (16)  

 

Waterschap 

Veluwe: 

– Loopt vol als laagste punt kade overschreden bij 2,50 m NAP bij gemaal 

Hoenwaard in het midden van het gebied; zie afbeelding Hoenwaard. Deze 

geeft ook aan wat wij als beheereenheid Hoenwaard beschouwen 

– Eerst wordt vrij geloosd d.m.v. kleppen, waarna de rest wordt weggepompt 

door gemaal Hoenwaard.  

– Duur leging: afhankelijk van het zakken van de IJsselwaterstand, ongeveer 

twee weken 

# dagen per jaar gemiddeld onder water: ca 25 dagen 
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BIJLAGE 18  Kaartbijlage Verrijkte Natura 2000 habitattypenkaart 
Uiterwaarden IJssel 

Om de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen in beeld te brengen. Is de habitattypenkaart zoals 

deze is opgesteld in het kader van het Natura 2000-beheerplan Rijntakken het uitgangspunt. Deze kaart 

geeft het meest actuele beeld van de verspreiding van habitattypen. De leefgebieden voor soorten waarop 

de vergraving van het zomerbed wel effect heeft zijn echter niet in deze kaart opgenomen. 

 

Om die reden heeft DHV de bestaande kaart verrijkt met de legenda eenheden: “(riet) moeras en natte 

ruigten” én “plas-dras situaties”.  

 

(riet) moeras en natte ruigten 

 

De percelen die in deze categorie vallen overstromen ook vaak en hebben een hoge grondwaterstand 

maar worden in tegenstelling tot de plas-dras situaties extensief beheerd. Hierdoor is de vegetatie hoger 

en kan, afhankelijk van het beheer, riet of ruigte ontstaan. De toekenning heeft voornamelijk op basis van 

luchtfoto’s plaatsgevonden in combinatie met de inundatiekaart en het kaartbeeld van de 

voorjaarsgrondwaterstand. Deze terreinen hebben met name een grote waarde voor broedvogels, 

waaronder ook het porseleinhoen waarvoor in het Natura 2000-gebied een instandhoudingsdoelstelling is 

geformuleerd. 

 

Plas-dras situaties 

 

De plekken met plas-dras situaties zijn gedefinieerd als grazig terreinen met laag blijvende begroeiing. Het 

zijn veelal agrarische percelen die in het winterhalfjaar, voor- en najaar kaal en open zijn. De meest 

waardevolle plas-dras plekken overstromen frequent en hebben een hoge voorjaarsgrondwaterstand. 

 

Veel Natura 2000 vogelsoorten maken gebruik van plas-dras situaties om te foerageren. Voor de meeste 

vogelsoorten maken plas-dras situatie slechts een deel uit van hun foerageergebied. Ze zijn niet alleen op 

plas-dras situaties aangewezen. Vooral voor steltlopers zijn plas-dras situaties echter van groot belang. 

 

De meest waardevolle plas-dras situaties zich bevinden in gebieden die minimaal eens per jaar 

overstromen waarna het water uit kan zakken. Hier is sprake van vanaf een inundatieduur van 5 dagen per 

jaar. Gebied dat ca. 20-50 dagen per jaar overstroomt heeft de hoogste potentie omdat de overstromingen 

een aantal keren per jaar plaatsvinden. Gebieden die langer overstroomd zijn, staan langere periodes 

onder water en hebben maar kort de tijd om droog te vallen en uit te zakken. Er is van uitgegaan dat tot 

ca. 150 dagen per jaar sprake is van waardevolle plas-dras situaties. Daarnaast ontstaan ook plas-dras 

situaties als gevolg van neerslag en kwel. Neerslag en kwel zullen niet afnemen, maar als de 

grondwaterstand lager is zakt het water sneller de grond in. Afhankelijk van de rivierwaterstanden kan het 

zijn dat plas-dras situaties in bepaalde jaren lange tijd niet optreden. Zonder het project 

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel is dit ook al het geval.  
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BIJLAGE 19 Kaartbijlage inundatie 
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BIJLAGE 20 Kaartbijlage Grondwater-effecten GVG 

De kaarten in deze bijlage zijn het resultaat van de modelberekening van effecten op grondwater.  

Enkele opmerkingen hierbij: 

– Geul in Vreugderijkerwaard: Op de kaartbeelden van de GVG uitgedrukt in cm’s beneden maaiveld 

is de huidige geul in de Vreugderijkerwaard niet te herleiden. Dit komt omdat in de 

modelberekeningen is gerekend met een hoogtekaart (AHN) waarin de aanleg van de nevengeul 

nog niet is verwerkt. Hoewel de absolute waarden van GVG ter hoogte van de geul niet 

overeenkomen met de werkelijkheid, is de verschilkaart wel juist. Ook rondom de geul zijn de 

absolute waarden in werkelijkheid anders, als gevolg van het drainerend effect (bij lage 

waterstanden) of infiltrerend effect (bij hoge waterstanden) van de geul. Voor het overige deel van 

de Vreugderijkerwaard geven de kaarten met absolute waarden wel een goed beeld. Bij de 

beoordeling van de effecten is hiermee rekening gehouden.  

– Naar aanleiding van nadere analyses is voor de uiterwaarden Scherenwelle en Bentinckswelle een 

nieuwe berekening van de grondwaterstanden in de huidige situatie, en van de effecten van de 

zomerbedverlaging gemaakt. Zie hiervoor Deelrapport 3: Grondwater, LW-AF20120698, DHV 

2012. Deze nieuwe kaarten zijn niet opgenomen in deze bijlage, maar zijn wel gebruikt bij de 

beoordeling van de effecten en de kansrijkheid van de uiterwaardmaatregelen.  
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BIJLAGE 21 Kaartbijlage Grondwater effecten GLG 

De kaarten in deze bijlage zijn het resultaat van de modelberekening van effecten op grondwater.  

Enkele opmerkingen hierbij: 

– Geul in Vreugderijkerwaard: Op de kaartbeelden van de GLG uitgedrukt in cm’s beneden maaiveld 

is de huidige geul in de Vreugderijkerwaard niet te herleiden. Dit komt omdat in de 

modelberekeningen is gerekend met een hoogtekaart (AHN) waarin de aanleg van de nevengeul 

nog niet is verwerkt. Hoewel de absolute waarden van GLG ter hoogte van de geul niet 

overeenkomen met de werkelijkheid, is de verschilkaart wel juist. Ook rondom de geul zijn de 

absolute waarden in werkelijkheid anders, als gevolg van het drainerend effect (bij lage 

waterstanden) of infiltrerend effect (bij hoge waterstanden) van de geul. Voor het overige deel van 

de Vreugderijkerwaard geven de kaarten met absolute waarden wel een goed beeld. Bij de 

beoordeling van de effecten is hiermee rekening gehouden.  

– Naar aanleiding van nadere analyses is voor de uiterwaarden Scherenwelle en Bentinckswelle een 

nieuwe berekening van de grondwaterstanden in de huidige situatie, en van de effecten van de 

zomerbedverlaging gemaakt. Zie hiervoor Deelrapport 3: Grondwater, LW-AF20120698, DHV 

2012. Deze nieuwe kaarten zijn niet opgenomen in deze bijlage, maar zijn wel gebruikt bij de 

beoordeling van de effecten en de kansrijkheid van de uiterwaardmaatregelen.  
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Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1
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1002

1003
1002

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



1003 1002

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 3
Kattendiep

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:34000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

1003 1002 1003 1002

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



999

1002 1001
1000

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 4
De Zandjes

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:47000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

999

1002 1001
1000

999

1002 1001
1000

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 500 1000
meter

0 500 1000
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 500 1000
meter

Rand uiterwaard



999

998

997

996

1001 1000

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 5
Polder de Pijperstaart

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:67000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

999

998

997

996

1001 1000

999

998

997

996

1001 1000

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 750 1500
meter

0 750 1500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 750 1500
meter

Rand uiterwaard



996

995

994

993

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 6
Uiterwijkseweg Kampen

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:36000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

996

995

994

993

996

995

994

993

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



994

993

992

991

990

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 7
Onderdijkse Waard

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:30000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

994

993

992

991

990

994

993

992

991

990

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



992

991

990

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 8
Scherenwelle

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:25000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

992

991

990

992

991

990

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



991

990

989

988

987

986 985

984

983

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 9
Koppelerwaard

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:65000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1
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990

989

988

987

986 985

984

983
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990

989

988
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986 985

984

983

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 750 1500
meter

0 750 1500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 750 1500
meter

Rand uiterwaard



991

990

989

988

987

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 10
De Welle

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:38000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1
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987
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990

989
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III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 500 1000
meter

0 500 1000
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 500 1000
meter

Rand uiterwaard



987

986
985

984

983

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 11
Zalkerbosch

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:35000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1
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984

983
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984

983

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



985

984

983

982

981

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 12
Vreugderijkerwaard

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:36000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1
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984

983

982

981

985

984

983

982

981

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



984

983

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 13
Bentickswelle

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:17000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

984

983

984

983

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250
meter

0 250
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250
meter

Rand uiterwaard



982

981

980

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 14
Aerseltweerde

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:32000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

982

981

980

982

981

980

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



980

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 15
Uiterwaard Spoolde

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:8000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

980 980

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 210
meter

0 210
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 210
meter

Rand uiterwaard



980

979

978

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 16
Gelderdijkse Waard

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:22000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

980

979

978

980

979

978

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



980

979

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 17
Uiterwaard Engelse Werk

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:15000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

980

979

980

979

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250
meter

0 250
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250
meter

Rand uiterwaard



979

978

977

976

975

974

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 18
Oldeneler buitenwaarden

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:40000
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Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1
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III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 500 1000
meter

0 500 1000
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 500 1000
meter

Rand uiterwaard



978
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974
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972

971

970

969

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 19
Hoenwaard

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:61000
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Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1
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III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 750 1500
meter

0 750 1500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50
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75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 750 1500
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Rand uiterwaard
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974

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 20
IJsselcentrale

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd
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Opdrachtgever

Auteur

Datum
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Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1
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III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250
meter

0 250
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50
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75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500
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Rand uiterwaard
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974
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Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 21
Waarden Windesheim

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:21000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

975

974

973

972

975

974

973

972

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



971

970

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 21A
Binnendijks Windesheim

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:22000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

971

970

971

970

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



971

970

969

968

Overzicht

Legenda

Grondwater GLG
kaart: 22
Herxer uiterwaarden

Zomerbedverlaging 
benden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_glg.mxd

A41:26000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

971

970

969

968

971

970

969

968

III
Plekken met verschil in GLGReferentie 2016 + Zomerbedverlaging IJssel GLGReferentie 2016 GLG

0 250 500
meter

0 250 500
meter

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500 in cm
< -40
-40 - -25
-25 - -20

-20 - -15
-15 - -10
-10 - -5
geen sign. effect

5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

25 - 40
> 0.4 m

in cm -mv
<  25
25 - 50

50 - 75
75 - 100
100 - 150

150 - 200
200 - 300
300 - 500

> 500

0 250 500
meter

Rand uiterwaard
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BIJLAGE 22 Kaartbijlage grondwatereffecten kwel 

 



1006 1005 1004

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 1
Keteldiep

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:38000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

1006 1005 1004 1006 1005 1004

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 500 1000
meter

0 500 1000
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 500 1000
meter

Rand uiterwaard



1003
1002

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 2
Ketelpolder

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:24000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

1003
1002

1003
1002

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



1003 1002

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 3
Kattendiep

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:34000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

1003 1002 1003 1002

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



999

1002 1001
1000

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 4
De Zandjes

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:47000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

999

1002 1001
1000

999

1002 1001
1000

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 500 1000
meter

0 500 1000
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 500 1000
meter

Rand uiterwaard



999

998

997

996

1001 1000

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 5
Polder de Pijperstaart

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:67000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

999

998

997

996

1001 1000

999

998

997

996

1001 1000

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 750 1500
meter

0 750 1500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 750 1500
meter

Rand uiterwaard



996

995

994

993

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 6
Uiterwijkseweg Kampen

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:36000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

996

995

994

993

996

995

994

993

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



994

993

992

991

990

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 7
Onderdijkse Waard

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:30000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

994

993

992

991

990

994

993

992

991

990

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



992

991

990

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 8
Scherenwelle

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:25000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

992

991

990

992

991

990

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



991

990

989

988

987

986 985

984

983

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 9
Koppelerwaard

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:65000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

991

990

989

988

987

986 985

984

983

991

990

989

988

987

986 985

984

983

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 750 1500
meter

0 750 1500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 750 1500
meter

Rand uiterwaard



991

990

989

988

987

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 10
De Welle

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:38000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

991

990

989

988

987

991

990

989

988

987

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 500 1000
meter

0 500 1000
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 500 1000
meter

Rand uiterwaard



987

986
985

984

983

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 11
Zalkerbosch

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:35000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

987

986
985

984

983

987

986
985

984

983

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



985

984

983

982

981

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 12
Vreugderijkerwaard

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:36000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

985

984

983

982

981

985

984

983

982

981

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



984

983

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 13
Bentickswelle

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:17000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

984

983

984

983

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250
meter

0 250
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250
meter

Rand uiterwaard



982

981

980

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 14
Aerseltweerde

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:32000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

982

981

980

982

981

980

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



980

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 15
Uiterwaard Spoolde

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:8000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

980 980

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 210
meter

0 210
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 210
meter

Rand uiterwaard



980

979

978

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 16
Gelderdijkse Waard

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:22000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

980

979

978

980

979

978

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



980

979

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 17
Uiterwaard Engelse Werk

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:15000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

980

979

980

979

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250
meter

0 250
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250
meter

Rand uiterwaard



979

978

977

976

975

974

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 18
Oldeneler buitenwaarden

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:40000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

979

978

977

976

975

974

979

978

977

976

975

974

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 500 1000
meter

0 500 1000
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 500 1000
meter

Rand uiterwaard



978

977

976

975

974

973

972

971

970

969

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 19
Hoenwaard

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:61000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

978

977

976

975

974

973

972

971

970

969

978

977

976

975

974

973

972

971

970

969

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 750 1500
meter

0 750 1500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 750 1500
meter

Rand uiterwaard



975

974

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 20
IJsselcentrale

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:16000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

975

974

975

974

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250
meter

0 250
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250
meter

Rand uiterwaard



975

974

973

972

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 21
Waarden Windesheim

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:21000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

975

974

973

972

975

974

973

972

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



971

970

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 21A
Binnendijks Windesheim

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:22000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

971

970

971

970

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard



971

970

969

968

Overzicht

Legenda

Stroming laag 3 -> laag 2
kaart: 22
Herxer uiterwaarden

Zomerbedverlaging 
beneden IJssel
Natuur effecten

RWS PDR
Q.M. van Agten

11-1-2012

Waqua/Sobek MS Virtual Earth

Grondwater_kwel.mxd

A41:26000

Dossier

Opdrachtgever

Auteur

Datum

Bronvermelding

Bestandsnaam

Nummer                 Versie

Schaal                   Papierformaat
C9783 1

971

970

969

968

971

970

969

968

III
Kwantitatieve verandering kwel / infiltratieKwalitatieve verandering kwel / infiltratieReferentie 2016 Gemiddelde kwel / infiltratie

0 250 500
meter

0 250 500
meter

Geen effect
Omslag kwel naar infiltratie
Toename infiltratie
Afname kwel

Afname infiltratie
Toename kwel
Omslag infiltratie naar kwel

mm/dag 
< -2
-2 - -1

-1 - -0.5
-0.5 - -0.1
-0.1 - 0.1

0.1 - 0.5
0.5 - 1
1 - 2

> 2mm/dag 
< -5
-5 - -2

-2 - -1
-1 - -0.5
-0.5 - 0.5

0.5 - 1
1 - 2
2 - 5

> 5

0 250 500
meter

Rand uiterwaard




