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1 INLEIDING 

1.1 Het voornemen: een nevengeul en uiterwaardverlaging Hurwenen 

In het kader van NURG en de KRW is Dienst Landelijk Gebied voornemens om in de 

Hurwenense uiterwaard een nevengeul aan te leggen en de aanwezige zandwinplas 

deels te verondiepen. Deze ingreep zal de ontwikkeling van dynamische riviernatuur in 

de uiterwaard bevorderen en zal het leefgebied voor aquatische soorten en de 

waterkwaliteit van het waterlichaam Bovenrijn Waal verbeteren.  

 

Doordat de nevengeul wordt tweezijdig aangetakt, zullen interessante ecotypen voor 

stromingsminnende soorten ontstaan. De afwisseling van wat sneller stromende delen 

in combinatie met stromingluwe plekken in de geul zal zorgen voor dynamiek en een 

natuurlijk leefklimaat voor verschillende plant- en diersoorten. De verondiepte zone in de 

zandwinplas begunstigt de vestiging van aquatische plant- en diersoorten onder minder 

dynamische omstandigheden. De natuur in en nabij de Waal zal hierdoor afwisselender 

worden. 

 

1.2 Waarom een Passende Beoordeling? 

De herinrichting van de Hurwenense uiterwaard vindt plaats in het Natura 2000-gebied 

‘Uiterwaarden Waal’. Uit vooroverleg met de initiatiefnemer van het project  

(Dienst Landelijk Gebied) en het bevoegd gezag (Provincie Gelderland) is gebleken dat 

er bij de planuitvoering kans is op een significant negatief effect voor beschermde 

soorten en/of habitattypen van het Natura 2000-gebied. Zodoende is de voorliggende 

passende beoordeling uitgevoerd op het projectontwerp van 14 maart 2011.  

 

De basis voor deze passende beoordeling wordt gevormd door het Ontwerpbesluit 

Uiterwaarden Waal (LNV, 2008). In grote lijnen is de aanpak van het Lei (2006) 

aangehouden.  

 
Doel van de passende beoordeling is een basis te vormen voor de aanvraag van een 
vergunning Natuurbeschermingswet, ter voorbereiding op de aanleg van een 
meestromende nevengeul als maatregel voor de Kaderrichtlijn Water. 

 

1.3 Leeswijzer 

Na deze inleiding volgt een beschrijving van het Natura 2000 gebied en de ecologische 

(Natura 2000) waarden ervan (hoofdstuk 2), gevolgd door een uitgebreide beschrijving 

van de voorgenomen maatregelen in het kader van het project Hurwenense uiterwaard 

hoofdstuk 3).  

 

Vervolgens wordt in meer detail bekeken welke effecten kunnen optreden en of dit 

positieve en/of negatieve effecten heeft op de beschermde habitattypen en soorten 

(hoofdstuk 4). 

 

In hoofdstuk 5 worden per habitattype en per soort de effecten van de deelactiviteiten 

opgeteld, en in hoofdstuk 6 wordt een eindoordeel gegeven over de vergunbaarheid van 

het project.  
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2 HUIDIGE SITUATIE 

2.1 Gebiedsbeschrijving 

De Hurwenense uiterwaard, gelegen in de gemeente Maasdriel en in de gemeente 

Zaltbommel is circa 440 ha groot. Het plangebied ligt in het winterbed van de Waal, 

tussen kilometerraai 928,6 en 932,5. De uiterwaard heeft gedeeltelijk een 

stroomvoerende en gedeeltelijk een waterbergende functie. De uiterwaard is bij 

natuurliefhebbers en bij recreanten vooral bekend vanwege ‘’De Kil”, een voormalige 

rivierarm die tevens één van de oudste staatsnatuurreservaten van Nederland is. Buiten 

‘’De Kil’’ bestaat het gebied uit twee voormalige zandwinplassen en is een groot deel 

van de uiterwaard in agrarisch gebruik. De agrarische bedrijfsgebouwen liggen 

binnendijks. Ook de grofkeramische industrie/baksteenindustrie is al lange tijd actief in 

het gebied. Er zijn door de winning van klei en zand verschillende plassen ontstaan. In 

figuur 2.1 is het plangebied weergegeven. 

 

Figuur 2.1: Plangebied Hurwenense uiterwaard 

 

2.2 Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal 

Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal heeft betrekking op het uiterwaardengebied 

tussen Nijmegen en Zaltbommel (zie figuur 2.2). De Waal heeft een vrije afvoer naar 

zee en is de belangrijkste route voor trekvissen van en naar de bovenstroomse delen 

van de Rijn. De uiterwaarden zijn op de meeste plaatsen breed en mede door 

vergraving relatief laaggelegen, waardoor natte biotopen als geulen, strangen, vochtige 

graslanden, moerassige ruigten en zachthoutooibos overheersen. Deze zijn gedurende 

het hele seizoen belangrijk als rust- en foerageergebied voor talloze water- en 

graslandvogels.  
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In de Rijswaard en Kil van Hurwenen, het meest westelijke deel van het Natura 2000-

gebied, worden op grote schaal en in goed ontwikkelde vorm soortenrijke hooilanden 

aangetroffen. De hoge dynamiek van de Waal is tegenwoordig vrijwel alleen nog in de 

oeverzone duidelijk merkbaar.  

Op veel plaatsen langs de Waal komen zandige oevers voor met pionierbegroeiingen, 

terwijl langs strangen, nevengeulen en plassen ook slikkige oevers aanwezig zijn. Oude 

stroomgeulen en strangen, en in het bijzonder de zwak stromende nevengeulen die de 

laatste jaren door Rijkswaterstaat zijn gegraven, zorgen voor een geschikt habitat voor 

macrofauna waaronder riviergebonden soorten. Een voorbeeld is de rivierrombout 

(Gomphus flavipes), die de laatste jaren weer regelmatig langs de Waal wordt 

waargenomen. De laagdynamische wateren zijn tevens een uiterst belangrijk paai- en 

opgroeigebied voor allerlei vissoorten, waaronder de Rivierprik.  

 

 
Figuur 2.2: Ligging van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal (met uiterst links het plangebied  

 

 
Figuur 2.3: Uitsnede uit Ontwerpkaart Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal (LNV)
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De Rijswaard en Kil van Hurwenen bevatten aanzienlijke voorkomens van soortenrijke 

graslanden. De Rijswaard herbergt het grootste oppervlakte aan vlakdekkend 

Glanshaverhooiland (Arrhenatheretum elatioris; H6510) in ons land. Op jongere, 

zandige aanwassen (ontstaan na de aanleg van kribben omstreeks 1850) worden 

minder stabiele vormen van het stroomdalgrasland aangetroffen. In de uiterwaard van 

Hurwenen komt het voor op de brede landtong tussen rivier en zandwinplas. 

Omdat veel soorten van rivierduinen en stroomdalgraslanden zijn verdwenen door 

intensivering van de landbouw en delfstoffenwinning in de uiterwaarden sinds de jaren 

vijftig, gaat het hier om de laatste restanten.  

 

Verspreid door het gebied komt zachthoutooibos (H91E0A) voor. Wilgenopslag komt tot 

ontwikkeling o.a. langs de rivieroevers en op meerdere plaatsen zijn de wilgen 

uitgegroeid tot zachthoutooibos of ontwikkelt zich verder naar hardhoutooibos op 

plaatsen die minder vaak overstromen. 

De uiterwaarden van de Waal zijn als broedgebied vooral van belang voor de 

kwartelkoning en, na hoge waterstanden laat in het voorjaar, het porseleinhoen. Ook 

komt er jaarlijks een klein aantal zwarte sterns tot broeden en bevindt zich bij Druten 

een kolonie aalscholvers. Op de zandstranden is regelmatig de kleine plevier aanwezig. 

De ruige graslanden en natuurontwikkelingsgebieden langs de Waal vormen een van de 

laatste kerngebieden van de grauwe gors in ons land. Voor ganzen en eenden is het  

Natura 2000-gebied van belang tijdens de trek en in de wintermaanden. Er verblijven in 

die tijd duizenden kolganzen, grauwe ganzen en smienten. Ze gebruiken de grote 

plassen van de Kil van Hurwenen en de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen als slaapplaatsen 

en zoeken voedsel in graslanden in vrijwel het gehele uiterwaardengebied. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de grauwe gans foerageren de kolganzen voor een 

belangrijk deel ook binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied. 

 

Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal 

In tabel 3.1 zijn de instandhoudingdoelen voor de aangewezen vogelsoorten in het 

Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal (ontwerp aanwijzingsbesluit) weergegeven.  

 

Voor het gebied zijn de volgende kernopgaven geformuleerd die per gebied uitgewerkt 

zijn in de instandhoudingsdoelen:  • opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid Rivierengebied; • versterken van landschappelijke samenhang binnen het rivierengebied en met 

omgeving door herstel van ecologische relaties tussen binnendijkse en buitendijkse 

gebieden. Verbinden van leefgebieden van amfibieën, leefgebieden van vissen, met 

bossen binnendijks, met moerassystemen op de Natte As, met hogere zandgronden 

en beeksystemen. Verder behoud van huidige slaapplaatsen en foerageergebieden 

vogels in komgronden, behoud en herstel binnen uiterwaarden van afwisseling 

tussen grootschalige én open gebieden met kleinschalige én half open gebieden; • herstel van evenwichtige verdeling met laaggelegen uiterwaarden (rietmoerassen en 

vochtige alluviale bossen) met hooggelegen uiterwaarden (met droge 

Hardhoutooibossen) met nevengeulen en met diepe plassen bijvoorkeur door 

herstel van erosie en sedimentatieprocessen, herstel van rivierdelta’s én 

zoetwatergetijdengebied met voldoende doorstroming en overstromingsdynamiek én 

met doorgaande verbinding naar Europese achterland voor trekvissen; • 3.04 Rivieroevers met pioniervegetaties: Behoud en uitbreiding van Slikkige 

rivieroevers H3270 én grindbanken met pioniervegetaties; 
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• 3.07 Vochtige alluviale bossen: Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en 

esseniepenbossen) *H91E0A en *H91E0B uitbreiden mede ten behoeve van Bever 

H1337; • 3.12 Plas-dras situaties: Behoud en uitbreiding areaal van plas-dras situaties en 

ondiep water voor eenden, Kwartelkoning A122, Porseleinhoen A119 en steltlopers; • 3.13 Droge graslanden: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van 

stroomdalgraslanden *H6120, Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden (Glanshaver) 

H6510A. 

 

Tabel 2.1: Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal 

Habitattypen Doelst.  

Opp. VL 

Doelst. 

Kwal 

Doelst. 

Pop 

Draag- 

kracht 

H3270     Slikkige rivieroevers = >   

H6120     Stroomdalgraslanden* = >   

H6510A  Glanshaver- en 

                 vossenstaarthooilanden 

> >   

H91E0A  Vochtige alluviale bossen* = >   

Habitatsoorten Doelst.  

Opp. VL 

Doelst. 

Kwal 

Doelst. 

Pop 

Draag- 

kracht 

H1095     Zeeprik > > >  

H1099     Rivierprik > > >  

H1102     Elft = = >  

H1106     Zalm = = >  

H1145     Grote modderkruiper = = =  

H1166     Kamsalamander > > >  

H1337     Bever = = >  

Broedvogels Doelst.  

Opp. VL 

Doelst. 

Kwal 

Doelst. 

Pop 

Draag- 

kracht (paren) 

A119     Porseleinhoen > >  10 

A122     Kwartelkoning > >  30 

A197     Zwarte stern > >  20 

Niet-broedvogels Doelst.  

Opp. VL 

Doelst. 

Kwal 

Doelst. 

Pop 

Draag- 

kracht (vogels) 

A005     Fuut = =  90 

A017     Aalscholver = =  260 

A037     Kleine zwaan = =  9 

A041     Kolgans =(<) =  5500 

A043     Grauwe gans =(<) =  2400 

A045     Brandgans = =  610 

A050     Smient =(<) =  4700 

A051     Krakeend = =  50 

A054     Pijlstaart = =  30 

A056     Slobeend = =  90 

A059     Tafeleend = =  190 

A061     Kuifeend = =  530 

A068     Nonnetje = =  6 

A125     Meerkoet = =  780 

A142     Kievit = =  790 
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Niet-broedvogels Doelst.  

Opp. VL 

Doelst. 

Kwal 

Doelst. 

Pop 

Draag- 

kracht (vogels) 

A156     Grutto = =  70 

A160     Wulp = =  160 

 

Legenda  

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

* Prioritair doel 

 

2.3 Habitattypen- en soorten in Hurwenense uiterwaard 

De basis van de Natura2000 habitattypen en soorten (definitie, kenmerken, 

kwaliteitseisen) is afgeleid uit de betreffende profielendocumenten (LNV, 2008).  

 

Er is een gegevensinventarisatie verricht om een goed beeld te krijgen van de huidige 

aanwezige natuurwaarden (Natura 2000 habitattypen en soorten) en daarmee van de 

mogelijke verrijking (natuurontwikkeling) en de mogelijke schade die herinrichting van de 

Hurwenense Uiterwaard kan aanrichten. Hiervoor zijn de Atlas Groen Gelderland en de 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Daarnaast is er een 

veldinventarisatie (d.d. 10 mei 2011) uitgevoerd om de kwaliteit van huidige habitattypen 

vast te stellen.  

 

Daarnaast is gebruik gemaakt van onderzoek verricht door SOVON (2011) naar de 

slaap- en foerageerfunctie van het gebied voor ganzen en door Natuurbalans (2010) 

naar de botanische kwaliteiten van graslanden in de uiterwaard.  

 

Onderstaand wordt per soort- / habitatgroep de huidige situatie beschreven. 

 

H91E0A Zachthoutooibos 

In de uiterwaard van Hurwenen komt op verschillende plaatsen zachthoutooibos voor: 

zowel als bos, als wilgenopslag en wilgenbos met plaatselijke doorontwikkeling naar 

hardhoutooibos. Verschillende successiestadia zijn dus aanwezig. Op het weinig 

overstroomde, voormalige terrein van de steenfabriek is wilgenopslag gesignaleerd en 

komt zachthoutooibos voor. Evenzo langs een deel van de rivieroever en langs de 

zandwinplas. 

 

H6120 Stroomdalgrasland 

Een fraai ontwikkeld stroomdalgrasland wit, geel en blauw of paars gekleurd komt op de 

oeverwal anno 2011 voor langs de rivier tot op de riviertong tussen rivier en zandwinplas 

(figuur 2.4). Aangetroffen soorten betreffen onder meer Veldsalie, Duifkruid, Brede 

ereprijs, Zandhoornbloem, Heksenmelk, Gele morgenster en Groot Streepzaad. Een 

aantal van deze soorten verspreiden zich noordwaarts in hooiland met een extensief 

beheer. Vermeldenswaardig is de bloemrijkheid van de winterdijk rond de Kil van 

Hurwenen. Een aantal stroomdalgraslandsoorten komen hier ook voor of in een enkel 

geval zelfs alleen op het dijktalud (Grote centaurie). 
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H6510A Glanshaverhooiland 

In het veld zijn op 10 mei 2011 hooilandvegetaties met glanshaver en grote vossestaart 

waargenomen, waarin de grassen domineren en het soorten- of bloemrijke karakter 

ontbreekt. Voor zover het als glanshaverhooiland is te betitelen, is het niet optimaal 

ontwikkeld. Alleen onder het prikkeldraad en op de steilrand tussen twee percelen zijn 

soorten zoals Kruisdistel, Duifkruid en Zandhoornbloem gesignaleerd. De typische 

soorten zijn nauwelijks aanwezig. 

 

H3270 Slikkige rivieroevers 

Slikkige tot zandige rivieroevers met pioniervegetaties zijn vooral te verwachten langs 

de rivieroever zelf en langs de oevers van plassen in de uiterwaard. Een ondiepe plas in 

het oosten van het gebied is aangegeven op de kaart met habitattypen (figuur 2.4). De 

omvang van dit habitattype is in het veld echter minder groot dan de kaart doet 

vermoeden. Soorten van slikkige oevers zijn aldaar wel waargenomen (Blauwe 

waterereprijs). De randen van de plas groeien dicht met riet en wilgen zodat het areaal 

aan open water en slik ter plaatse is ingekrompen.  

 

 
Figuur 2.4: Verspreiding habitattypen (Provincie Gelderland, werkkaarten Beheerplan Rijntakken) 
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Amfibieën en vissen 

In de NDFF-gegevens zijn enkele waarnemingen bekend van de kamsalamander uit 

2010 en 2011. De vissoorten (Zeeprik, Rivierprik, Elft, Zalm, Grote Modderkruiper) zijn 

niet waargenomen in het plangebied. Deze trekvissen zijn in hun voorkomen (doortrek- 

en opgroeigebied) beperkt tot het zomerbed van de rivier, uitgezonderd de grote 

modderkruiper. Laatstgenoemde soort kan ook in geïsoleerde kleine wateren of in 

polderwateren aanwezig zijn, waar andere vissoorten schaars zijn, bijvoorbeeld 

vanwege de ongunstige zuurstoftoestand in de zomer. 
 

In figuur 2.5 is de locatie van de waargenomen Kamsalamander weergegeven. 

 

 

Figuur 2.5: Verspreiding Kamsalamander  

 

Zoogdieren 

Een globale weergave van het gebied waar de Bever is waargenomen na 2008 is 

opgenomen in de NDFF-gegevens. De uiterwaarden langs de Waal zijn van belang als 

verbinding tussen beverpopulaties in de Gelderse Poort en de Biesbosch. De soort komt 

ook voor in de Kil van Hurwenen. Door H. van Heiningen (Staatsbosbeheer, beheerder) 

is aangegeven dat er in het gebied vier beverburchten voorkomen. Het gaat om drie 

direct ten zuidoosten van de strang in De Kil en één in het noordelijke bosrijke deel van 

De Kil tussen de strang en de plas. 
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Figuur 2.6: Verspreiding Bever  

 

Broedvogels 

De broedvogels met een instandhoudingsdoel in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 

Waal zijn Porseleinhoen, Kwartelkoning en Zwarte Stern. Porseleinhoen kwam in het 

verleden voor in de Kil van Hurwenen, maar deze wordt recentelijk niet meer 

waargenomen (niet incidenteel en niet tijdens maandelijkse SOVON-tellingen). 

Kwartelkoning is recent niet meer waargenomen in de Kil van Hurwenen, maar komt 

nog wel voor in de Heesseltse Uiterwaarden aan de overzijde van de Waal. Van Zwarte 

Stern komen met enige regelmaat broedgevallen voor in de oude strang van de Kil van 

Hurwenen (zie figuur 2.7). De aantallen van deze soort schommelen de laatste jaren 

rond het instandhoudingsdoel. Zwarte Stern foerageert in de plassen van de Kil van 

Hurwenen op kleine vis en waterinsecten. 
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Figuur 2.7: Waarnemingen van Zwarte stern in de broedtijd. De waarnemingen boven de zandwinplas 

hebben betrekking op overvliegende of foeragerende vogels. De plas zelf is namelijk niet geschikt als 

broedgebied, omdat drijvende waterplanten er ontbreken 

 

Niet-broedvogels 

De niet-broedvogels zijn grofweg in een drietal categorieën te verdelen: • grasetende watervogels: deze vogels ‘grazen’ op graslanden, met voorkeur voor 

productie graslanden (Brandgans, Grauwe gans, Kleine Zwaan, Kolgans, Smient); • op grasland foeragerend naar insecten/wormen: deze vogels zoeken op graslanden 

en oeverranden naar insecten en wormen. De voorkeur gaat uit naar gebieden met 

een hoge dichtheid aan ongewervelden, dit zijn vaak cultuurgraslanden (veel 

wormen) maar ook natuurgraslanden die niet te ruig zijn (Kievit, Grutto, Wulp); • op water foeragerend naar waterplanten, macrofauna en vis: soorten die duiken of 

grondelen naar vis, macrofauna (schelpjes, kreeftachtigen etc.) en/of waterplanten. 

Vooral de duikende eenden foerageren zowel op de plassen van de Kil van 

Hurwenen als ook tussen de kribben in de Waal (Aalscholver, Fuut, Krakeend, 

Kuifeend, Meerkoet, Nonnetje, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend). 

 

Van bovenstaande soorten worden Nonnetje en Kleine Zwaan de afgelopen jaren 

slechts sporadisch waargenomen in de Kil van Hurwenen. Kleine Zwaan wordt tijdens 

de maandelijkse SOVON tellingen zelfs helemaal niet gezien over de afgelopen 7 jaar, 

Nonnetje incidenteel en in zeer lage aantallen. Nonnetje is ook eerder een soort van 

zeer grote en diepe wateren, de Uiterwaarden Waal zijn eigenlijk marginaal geschikt (zie 

figuur 2.8 t/m 2.12). 
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Figuur 2.8: Verspreiding van ganzen en Smient in het winterhalfjaar 

 

 
Figuur 2.9: Verspreiding van de Fuut, jaarrond 
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Figuur 2.10: Verspreiding van Krakeend, Meerkoet en Pijlstaart, jaarrond. 

 

 
Figuur 2.11: Verspreiding Kuifeend, Slobeend en Tafeleend, jaarrond. 
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Figuur 2.12: Verspreiding van weidevogels in het broedseizoen (zomerhalfjaar). De waarnemingen 

boven plassen hebben betrekking op overvliegende vogels 
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3 PROJECTONTWERP 

Voor de Hurwenense uiterwaard is een projectontwerp uitgewerkt (figuur 3.2).  

De te realiseren KRW-maatregelen zijn circa 2,8 km meestromende nevengeul (inclusief 

herinrichting van de zandwinplas) en circa 16 ha uiterwaardverlaging 

(natuurvriendelijkere oevers). De meestromende nevengeul is belangrijk voor het 

behalen van de KRW doelen. Doordat de nevengeul aan twee kanten verbonden is met 

de rivier, kan het Waalwater vrij in en uit stromen. De afwisseling van snelle stroming en 

‘stromingluwe’ plekken in de geul, zorgt voor een dynamisch leefklimaat voor 

verschillende dier- en plantensoorten.  

 

De natuur nabij en in de Waal zal hierdoor afwisselender worden en ook het landschap 

wordt gevarieerder. Nevengeulen vormen belangrijke ‘kraamkamers’ voor de natuur, in 

het bijzonder voor vissen. Vooral meestromende nevengeulen, waarin het water het 

grootste deel van het jaar met een bepaalde snelheid stroomt (niet te snel en niet te 

langzaam), zijn gunstig voor specifieke vissoorten en kleinere, aan water gebonden 

dieren.  

 

De verschillende onderdelen van het projectontwerp worden hieronder in meer detail 

toegelicht. 

 

3.1 De oeverwal 

De huidige oeverwal wordt in het projectontwerp zo min mogelijk vergraven. De 

nevengeul doorsnijdt de oeverwal over een lengte van circa 130 meter bij de 

instroomopening, maar laat het met meidoorn begroeide deel en de bestaande 

glanshaverhooilanden en stroomdalgraslanden ongemoeid. Streefbeeld in het 

projectontwerp is een natuurlijke oeverwal waar stroomdalflora zich verder kan 

ontwikkelen.  

 

 
Figuur 3.1: Referentiebeeld stroomdalgrasland
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Figuur 3.2: Kaart projectontwerp 
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3.2 De nevengeul 

De nevengeul stroomt ongeveer 11,5 maanden per jaar mee met een gemiddelde 

stroomsnelheid van circa 0,3 m/s bij zomerafvoeren. In de nevengeul krijgt de 

rivierdynamiek binnen vastgestelde kaders de ruimte. De geul past in het open, 

dynamische landschap van de Waal. Er is afwisseling tussen ondiep en diep, snel en 

langzaam stromend water, steile en flauwe oevers. Hierdoor ontwikkelen zich in en 

langs de geul natuurlijke water- en oevervegetaties die indicatief zijn voor de goed 

ecologische toestand (KRW) en uitbreiding bieden aan Natura 2000 habitats zoals 

slikkige rivieroevers en zachthoutooibos. De bodem van de nevengeul zal voornamelijk 

bestaan uit zand. Op luwe plaatsen kan slib worden afgezet. Er zal variatie in stroming 

en substraat ontstaan in de nevengeul, wat gunstig is voor riviergebonden macrofauna 

en vis. 

 

  
Figuur 3.3: Referentiebeeld meestromende nevengeul (links) en steilranden langs oevers (rechts) 

 

Het tracé van de nevengeul is zo gekozen, dat bestaande waardevolle natuur op de 

oeverwal (stroomdalgraslanden, glanshaverhooilanden, meidoorns) zoveel mogelijk 

wordt behouden. Ook wordt zoveel mogelijk afstand tot de zomerkade aangehouden. 

Daardoor is er ook aan de zuidkant van de nevengeul ruimte voor oeverdynamiek, 

zonder dat de zomerkade daardoor wordt aangetast. Bij de inlaat wordt de oever 

vastgelegd met een oeververdediging (bijvoorbeeld stenen) om de zomerkade te 

beschermen. Bij de uitlaat gebeurt dit ook ter bescherming van de winterdijk. De geul 

komt voor een deel te liggen binnen de veiligheidszone van 100 tot 120 meter vanaf de 

winterdijk, maar door de oeververdediging van de geul ter plaatse wordt de stabiliteit 

van de winterdijk gewaarborgd. 

 

Vanuit de KRW-doelstelling is de optimale stroming in de geul variërend rond 0,3 m/s. 

Het dwarsprofiel (zie figuur 3.4) van de geul is zo vormgegeven, dat de 

stroomsnelheden in het grootste deel van de nevengeul rond de 0,3 m/s zijn bij een 

gemiddelde zomerafvoer en bij gemiddelde afvoer. Vlakbij het inlaatwerk zijn de 

stroomsnelheden iets hoger (ca. 0,45 m/s bij gemiddelde afvoeren), en in de 

zandwinplas zijn ze lager. Hierdoor ontstaat een variatie aan stroomsnelheden die 

gunstig is voor de ecologische diversiteit.  



 
 
 
 
 

 

9W3849.B1/R0003/901971/VVDM/Nijm  Passende Beoordeling Hurwenen 

8 juli 2011 - 18 - Definitief 

 

De nevengeul stroomt ongeveer 11,5 maanden per jaar mee. Het diepste deel van de 

geul ligt op NAP +0,5 m. Bij een gemiddelde waterstand van NAP +2,50 m is het water 

dus maximaal 2 meter diep, in de zomer is dit gemiddeld 1,75 meter.  

Bij OLR (Overeengekomen Laagste Rivierwaterstand) is het water in de nevengeul 50 

tot 60 cm diep. Bij deze diepten is er ruimte over voor sedimentatie (proces van 

bezinken van zand- en kleideeltjes) in de nevengeul. Dit betekent dat er een zekere 

overruimte is en er niet meteen gebaggerd hoeft te worden als er sedimentatie optreedt. 

 

Het dwarsprofiel van de geul is vormgegeven volgens het principe profiel zoals 

hieronder aangegeven. In de nevengeul bevinden zich een paar flauwe bochten, waar 

de binnenbocht flauwere taluds heeft dan de buitenbocht. Hierdoor ontstaan bredere 

zones met ondiep water (0,5 tot 1,5 meter diep). Deze variatie is gunstig voor de 

doelsoorten van de Kaderrichtlijn Water. Voor extra variatie bevatten de oevers van de 

nevengeul rond gemiddeld waterniveau steilranden of steile taluds van 1:3. Dit is de 

zone waar normaal gesproken de meeste wilgen tot ontwikkeling komen, de steilranden 

beperken daarmee ook de kans op een te grote ontwikkeling van wilg. 

 

Door de variatie in stroomsnelheden en waterdieptes ontstaat ruimte voor natuurlijke 

erosie- en sedimentatieprocessen.  

 
Figuur 3.4: Principe dwarsprofiel nevengeul: de oevers zijn in de binnenbocht (rechts) flauwer dan in 
de buitenbocht (links) 

 

Voor een optimale vegetatieontwikkeling heeft het de voorkeur dat de bodem en oevers 

van de nevengeul uit zand bestaan. Op basis van beschikbare gegevens is de 

inschatting, dat zich op de plek van de nevengeul vanaf 1 à 2 meter beneden het 

huidige maaiveld en dieper vooral zand bevindt, hier en daar met een dunne tussenlaag 

van klei. Uitgaande van een huidige maaiveldligging van NAP + 4 à 5 m zullen de 

oevers en de bodem van de geul zich naar verwachting grotendeels op het zand 

bevinden. 

 

3.3 Instroomopening en inlaatwerk 

De instroomopening ligt in het tweede kribvak gezien vanuit het meest oostelijke punt 

van het plangebied. Ligging in de binnenbocht is ongunstig voor de morfologie, omdat 

dit aanzanding in de hoofdgeul (Waal) kan veroorzaken. De morfologische effecten 

worden zoveel mogelijk beperkt door de instroomopening zo flauw (parallel) mogelijk 

aan te takken aan de hoofdgeul. Ook hier is oeververdediging nodig ter bescherming 

van de krib en de winterdijk. 

Het inlaatwerk is vlak bij de instroomopening gesitueerd. Dit is de meest gunstige 

ligging, omdat de stroomsnelheden voorbij het inlaatwerk optimaal zijn voor de ecologie. 
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Door het inlaatwerk zo veel mogelijk bovenstrooms te leggen, is het ecologisch optimale 

deel van de nevengeul zo lang mogelijk. Bijkomend voordeel is dat zowel de ontsluiting 

van de oeverwal voor bijvoorbeeld recreanten als de vluchtroute voor vee via het 

inlaatwerk kunnen lopen. Door de ligging van het inlaatwerk haaks op de geul sluit de 

weg over de inlaat goed aan op het hoogste deel van de oeverwal.  

 

Het inlaatwerk zorgt ervoor dat maximaal 2,5% van de Waalafvoer wordt afgeleid naar 

de nevengeul bij gemiddelde afvoeren. Hiermee wordt ruim voldaan aan de norm met 

betrekking tot morfologische effecten (maximaal 3%), zoals beschreven in het 

rivierkundig beoordelingskader van RWS. Bij lagere en hogere afvoeren is het 

onttrekkingspercentage duidelijk minder hoog. De sedimentatie in de nevengeul zelf is 

naar verwachting beperkt, omdat het inlaatwerk als drempel fungeert en een deel van 

het instromende sediment hier al afgevangen worden. Het sediment dat nog door de 

nevengeul stroomt, zal voor een groot deel in de zandwinplas bezinken. De reden 

hiervoor is dat de stroomsnelheid in de plas veel lager is dan in de geul. 

 

Door de inlaatdrempel op +1 meter NAP te leggen, stroomt de nevengeul circa 

11,5 maanden per jaar mee en voldoet daarmee aan de randvoorwaarde vanuit de 

KRW. Het inlaatwerk kan bijvoorbeeld 12 meter breed en 1,5 meter hoog zijn en 

bestaan uit enkele vierkante duikers. 

 

Om ervoor te zorgen dat bij hogere waterstanden het onttrekkingspercentage van de 

hoofdstroom niet te groot wordt, liggen de drempels (dam) aan weerzijden van het 

inlaatwerk op dezelfde hoogte als het huidige maaiveld, namelijk op 6,20 meter +NAP. 

Op deze hoogte komt ook een onverharde weg te liggen, die over het inlaatwerk heen 

loopt. Deze weg zal de oeverwal ontsluiten voor recreanten, beheervoertuigen en vee. 

Bij hoogwater kan het vee via de weg naar de hoogwatervluchtplaats worden gebracht. 

Omdat de weg op de hoogte van het huidige maaiveld ligt, is de bereikbaarheid van de 

uiterwaard (aantal dagen per jaar dat de weg niet onder water staat) gelijk als in de 

huidige situatie. 

 

3.4 Zandwinplas 

De zandwinplas zal deels verondiept worden met de vrijkomende grond. De 

verondieping vindt plaats tot een diepte waarop waterplanten tot ontwikkeling kunnen 

komen, het totale wateroppervlak blijft gelijk.  

 

De verondieping ten behoeve van de waterplanten zal aan de noordoeverzijde van de 

plas plaatsvinden. De zandwinplas is een diepe plas met steile oevers. Er zijn in de 

huidige situatie weinig oevers die op de juiste diepte liggen voor de ontwikkeling van 

waterplanten. Door de steile oevers van de plas flauwer en ondieper te maken wordt 

een geleidelijke overgang gecreëerd naar de diepere delen, waardoor de kwantiteit en 

diversiteit aan flora en fauna in de plas kan toenemen.  

 

Verondiepte delen zullen namelijk voorzien in een waterbodem die bereikbaar is voor 

zonlicht zodat waterplanten zich hier kunnen ontwikkelen. De waterplanten zorgen voor 

een juiste leefomgeving voor andere organismen zoals onder andere voor macrofauna 

en vis (planten leveren voedsel en beschutting).  
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3.5 Zomerkade 

Om de overige deelgebieden Kil en Landbouwland te vrijwaren van frequente 

overstroming, is voorzien in de verplaatsing/aanleg van de zomerkade. Uitgangspunt is 

dat de nieuwe zomerkade dezelfde hoogte heeft als het laagste deel van de huidige 

zomerkade (vereiste vanuit het Waterschap).  

Ter bescherming van de zomerkade wordt ter hoogte van de inlaat de zuidoever van de 

nevengeul voorzien van een oeververdediging. De rest van de nevengeul bevindt zich 

op enkele tientallen meters afstand van de zomerkade. De verwachting is dat de oevers 

van de nevengeul als gevolg van morfologische processen enigszins zullen veranderen 

(bijvoorbeeld het afbrokkelen van steilranden en erosie in buitenbochten), maar de kans 

dat de nevengeul zich verplaatst tot aan de beschermingszone van de zomerkade is 

zeer klein. 

 

3.6 Hoogwatervluchtplaats 

Bij extreem hoge rivierafvoeren is voor het vee c.q. de grote grazers een 

hoogwatervluchtplaats aanwezig. Het deel van het steenfabrieksterrein dat niet 

vergraven wordt, is hiervoor beschikbaar (zie figuur 3.6). 

 

   
Figuur 3.6: Huidige steenfabrieksterrein 

 

De oppervlakte van een hoogwatervluchtplaats moet bij voorkeur circa 5% van het totaal 

begraasbaar oppervlak zijn. In het projectontwerp is het begraasbare oppervlak 

(inclusief oevers van de nevengeul en de Waal) 75 ha. 5% hiervan is 3,75 ha. Het deel 

van het terrein van de voormalige steenfabriek dat na de ingreep resteert, heeft een 

oppervlakte van circa 5 ha en is groot genoeg als hoogwatervluchtplaats. De begroeiing 

van de hoogwatervluchtplaats ontwikkelt zich nu al tot een mozaïek van hardhoutooibos 

(in eerste instantie meidoorn) in combinatie met grazige vegetatie.  
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4 INVENTARISATIE VAN EFFECTEN 

Bij de herinrichting van de Hurwenense uiterwaard wordt veel hoogwaardige natuur 

gerealiseerd. Hiervoor en voor de andere doelstellingen vinden activiteiten plaats die 

een positief en/of een negatief effect hebben op de aanwezige habitattypen en -soorten. 

Dit betreft tijdelijke effecten (tijdens de werkzaamheden), maar ook blijvende. Het 

gehele systeem verandert immers door de herinrichting en dit beïnvloedt structureel 

leefgebieden en habitats. Door de integrale insteek van het project is de uiteindelijke 

natuurwinst groot; de structurele effecten op de natuur zijn dan ook veelal positief. 

 

In deze paragraaf worden de activiteiten en effecten beschreven en de Natura 2000 

waarden die ze beïnvloeden. In hoofdstuk 5 wordt het effect per Natura 2000 soort en 

habitat uitgewerkt en beoordeeld op de instandhoudingdoelstelling.  

 

4.1 Effectenindicator 

De effectenindicator geeft aan welke verstorende effecten er op kunnen treden bij een 

activiteit (LNV, 2005). Bij toepassing van de selectie op het gebied 'Uiterwaarden Waal' 

en activiteit 'Zand- en grindwinning' zijn de volgende effecten in beeld: 

1) Oppervlakteverlies; 

2) Versnippering; 

7) Verontreiniging; 

8) Verdroging; 

9) Vernatting; 

12) Verandering dynamiek substraat; 

13) Verstoring door geluid; 

14) Verstoring door licht; 

15) Verstoring door trilling; 

16) Optische verstoring; 

17) Verstoring door mechanische effecten. 

 

De effecten van ontgrondingen kunnen tijdelijk en permanent van aard zijn. Er zijn 

effecten op het abiotische en biotische milieu. Naast ruimtebeslag kan er sprake zijn van 

verandering in bodem en waterhuishouding en verstoring, en emissie van stoffen naar 

lucht, bodem of water.  
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In de onderstaande tabel is de gevoeligheid per soort in relatie tot de storingsfactor 

zichtbaar.  

 

Tabel 4.1: Effectenindicator op het gebied 'Uiterwaarden Waal' 

Storingsfactor  1 2 7 8 9 12 13 14 15 16 17

Slikkige rivieroevers 

*Stroomdalgraslanden 

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 

*Vochtige alluviale bossen 

Aalscholver (niet-broedvogel) 

Brandgans (niet-broedvogel) 

Fuut (niet-broedvogel) 

Grauwe Gans (niet-broedvogel) 

Grutto (niet-broedvogel) 

Kievit (niet-broedvogel) 

Kleine Zwaan (niet-broedvogel) 

Kolgans (niet-broedvogel) 

Krakeend (niet-broedvogel) 

Kuifeend (niet-broedvogel) 

Kwartelkoning (broedvogel) 

Meerkoet (niet-broedvogel) 

Nonnetje (niet-broedvogel) 

Pijlstaart (niet-broedvogel) 

Porseleinhoen (broedvogel) 

Slobeend (niet-broedvogel) 

Smient (niet-broedvogel) 

Tafeleend (niet-broedvogel) 

Wulp (niet-broedvogel) 

Zwarte Stern (broedvogel en niet-broedvogel) 

 

De storingsfactoren uit tabel 4.1 met hun bijbehorende (potentiële) effecten worden in 

hoofdstuk 5 behandeld, inclusief de habitats/soorten waar de effecten invloed op 

(kunnen) hebben. 

 

De belangrijkste effecten door de herinrichting volgen uit de vergraving van het 

maaiveld, de toename van de stroomsnelheid/overstromingsfrequentie door verplaatsing 

van de zomerkade en verstoring door grondverzet. Daarnaast kan er sprake zijn van 

een ecologisch effect als gevolg van (extra) depositie van stikstof. De toegankelijkheid 

van het gebied voor recreatie blijft in de toekomstige situatie gelijk aan de huidige 

situatie en wordt derhalve niet verder behandeld. 

 

Deze aspecten worden onderstaand nader toegelicht.  

 zeer gevoelig 

 gevoelig 

 niet gevoelig 

 n.v.t. 

 onbekend 



 
 
 
 
 
 

 

Passende Beoordeling Hurwenen  9W3849.B1/R0003/901971/VVDM/Nijm 

Definitief - 23 - 8 juli 2011 

4.2 Vergraving (oppervlakte verlies/versnippering) 

De effecten treden op in het deel van de uiterwaard dat vergraven wordt. De begrenzing 

van de te graven nevengeul is aangegeven in figuur 4.1. Uit dit figuur blijkt dat het 

maaiveld in het oostelijk deel verlaagd wordt, terwijl het talud (onder water) en de 

waterbodem van de voormalige zandwinplas sterk opgehoogd wordt. Het zuidelijk deel 

van de zandwinplas blijft intact. 

 

 
Figuur 4.1: Vergravingen nevengeul 

 

4.3 Veranderingen stroomsnelheid en overstromingsfrequentie 

(vernatting/verdroging) 

In de huidige situatie vormt de oeverwal een natuurlijke drempel tussen de rivier en de 

uiterwaard. Deze loopt vanaf de winterdijk aan de oostzijde van het gebied, langs de 

rivier naar de zandwinplas waar deze aansluit op de zomerkade die om de zandwinplas 

heen loopt. In de toekomstige situatie wordt met de nevengeul de oeverwal 

‘doorsneden’ waardoor bij lagere waterstanden het rivierwater vrij het gebied in kan 

stromen. Op onderstaande figuur zijn de huidige oeverwal en toekomstige zomerkade 

weergegeven. 

 



 
 
 
 
 

 

9W3849.B1/R0003/901971/VVDM/Nijm  Passende Beoordeling Hurwenen 

8 juli 2011 - 24 - Definitief 

 

 
Figuur 4.2: Weergave huidige oeverwal/kade (blauw) en toekomstige zomerkade (rood) 

 

In het gebied tussen de huidige oeverwal en de toekomstige zomerkade zal de 

inundatiefrequentie veranderen. Aangezien de oeverwal een hoogte heeft van  

5,7 m+NAP is de inundatiefrequentie in het overstromingsgebied tot de zomerkade 

ongeveer 8 dagen per jaar. In de toekomstige situatie wijzigt dit naar een situatie zoals 

op onderstaande figuur weergegeven. Dit betekent dat overstroming van het winterbed 

toeneemt tot 35 dagen/jaar en plaatselijk meer. 

 

 
Figuur 4.3: Weergave toekomstige inundatiefrequentie gebied tussen huidige oeverwal en 

toekomstige zomerkade 

 

Uit geohydrologische berekeningen (Royal Haskoning, 2011b) blijkt dat de verplaatsing 

van de zomerkade in een gemiddelde zomer – en wintersituatie geen effect heeft op het 

gebied ten zuiden van de zomerkade.  

 

In figuur 4.4 is de verandering van de grondwaterstand als gevolg van de vergravingen 

weergegeven in een zomersituatie die eens in de 10 jaar kan voorkomen.  
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Tijdens deze situatie heeft de rivier een sterk drainerende werking. De aanleg van de 

geul versterkt deze drainerende werking omdat het waterpeil in de geul gelijk is aan het 

Waalpeil. Dit heeft een verlaging van de grondwaterstand tot gevolg. De verlaging van 

de grondwaterstand in het binnenkaads gebied is zeer beperkt. Ter plaatse van de Kil 

van Hurwenen is de verlaging maximaal 10 cm. In het overige gebied is de verlaging 

grotendeels maximaal 10 cm, enkel ten zuiden van de nieuwe zomerkade is de 

verlaging maximaal 25 cm. 

 

De verlaagde grondwaterstand treedt op gedurende een relatief korte periode van 

maximaal 1 à 2 maanden (gemiddeld genomen in augustus en september). De 

verlaagde grondwaterstand leidt mogelijk lokaal tot een tijdelijke droogval van gronden 

in de Kil, hetgeen de kieming van moerasvegetatie stimuleert.  

 

 
Figuur 4.4: Verandering grondwaterstand (T10 zomersituatie) 

 

4.4 Grondverzet (verstoring geluid, trilling, optisch, mechanische effecten) 

De uitvoering van het project (tijdelijke situatie) zal met veel vrijheden voor de 

uitvoerende partij worden aanbesteed. Dat betekent dat de exacte wijze waarop het 

werk wordt uitgevoerd nog niet bekend is. Om deze effecten toch inzichtelijk te maken, 

zijn er in de rapportage enkele uitgangspunten gehanteerd voor de uitvoering. Deze 

uitgangspunten zijn onderstaand weergegeven. 

 

Bij de vergraving worden grote hoeveelheden grond verplaatst, die grotendeels elders in 

het gebied weer wordt toegepast. Het gaat hierbij om de fysieke activiteiten. In totaal 

wordt naar verwachting circa 670.000 kubieke meter grond vergraven, van wisselende 

kwaliteit. Deze wordt, afhankelijk van de kwaliteit, toegepast bij het verondiepen van de 

zandwinplas en de aanleg van de zomerkade.  
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De grond kan ontgraven en getransporteerd worden middels hydraulische 

graafmachines en vrachtwagens of middels een zuiger met transportleiding. In deze 

rapportage is voor de effecten aangenomen dat gewerkt wordt met graafmachines en 

vrachtwagens.  

 

Een gemiddelde vrachtwagen kan ongeveer 20 m3 grond verplaatsen per keer. 

Uitgaand van een uitvoeringsduur van 480 werkdagen (verspreid over 2 jaar) leidt dat 

tot gemiddeld 9 vrachtwagens per uur. Deze werkzaamheden kunnen leiden tot 

verstoring door mechanische en/of optische effecten.  

 

Het verplaatsen van de grond brengt de nodige geluidsoverlast met zich mee door de 

bewegingen van graafmachines en vrachtwagens tijdens de werkzaamheden. De 

bewegingen van vrachtwagens vinden enkel plaats in het deel van het plangebied dat 

vergraven wordt. Om bestaande waarden (waaronder habitattypen) te ontzien zijn “blijf-

af-gebieden” aangewezen, die een belangrijke randvoorwaarde vormen voor de 

uitvoering van het grondverzet. De blijf-af-gebieden betreffen de stroomdalgraslanden 

en glanshaverhooilanden, zoals weergegeven in figuur 2.4. 

 

4.5 Atmosferische depositie 

In uiterwaarden komen habitats voor die gevoelig zijn voor atmosferische depositie met 

stikstofverbindingen. Het meest gevoelige habitattype in het rivierenlandschap is het 

stroomdalgrasland en deze komt ook voor in de uiterwaard bij Hurwenen. 

De atmosferische depositie vertoont al een aantal jaren een dalende trend. Deze trend 

zet de komende jaren naar verwachting door, vanwege toepassing van luchtwassers, 

herlokalisatie van bedrijven die veel stikstof uitstoten. Deze trend is ook van toepassing 

rondom de Kil van Hurwenen. 

 

Wel is er een tijdelijk en lokaal effect te verwachten tijdens de uitvoering van het 

grondverzet. Uitgaande van de eerder genoemde uitvoeringsduur is er een zekere 

uitstoot van stikstofverbindingen te verwachten. Een deel van de uitgestoten 

stikstofverbindingen kan de stikstofgevoelige habitats zoals stroomdalgrasland bereiken 

en beïnvloeden. Afhankelijk van de hoeveelheid zou de productie van de betreffende 

graslanden daardoor kunnen toenemen en daarmee tot verschuivingen leiden tussen 

bijvoorbeeld grassen en kruiden. Anderzijds wordt door maaien of begrazen een 

hoeveelheid organische stof (inclusief stikstof) van de graslanden jaarlijks afgevoerd. Bij 

agrarisch beheer gaat het bij oogst om hoeveelheden van 200 kg stikstof/ha, terwijl de 

aanvoer van stikstof via de lucht rond de 50 kg/ha bedraagt. Bij natuurbeheer zal de 

oogst minder zijn, maar gezien de hiervoor genoemde verhouding tussen depositie en 

oogst zal de tijdelijke bijdrage van stikstof tijdens de uitvoering verwaarloosbaar zijn.  

 

Daarnaast ontvangen de riviergebonden habitats gewoonlijk al stikstofverbindingen door 

de aanvoer met rivierwater bij overstromingen. De rivierinvloed en de bodem speelt een 

veel grotere rol op de standplaats van stroomdalgrasland en glanshaverhooiland dan de 

atmosferische depositie. De tijdelijke toename van stikstofverbindingen bij de uitvoering 

is verwaarloosbaar gezien de belasting die al plaats vindt met rivierwater en anderzijds 

de oogst (stroomdalgrasland en glanshaverhooiland moeten bij voorkeur worden 

gemaaid). Eventuele tijdelijke atmosferische depositie als gevolg van de ingreep is 

zeker geen significant negatief effect voor de aanwezige habitats. 
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5 EFFECTEN OP HABITATTYPEN EN SOORTEN 

5.1 Habitattypen 

5.1.1 Effecten op Slikkige rivieroevers 

Instandhoudingdoelstelling Natura 2000: “Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit”.  

 

Kwantiteit 

Van het huidige areaal van dit habitattype kan mogelijk een klein deel verloren gaan 

door de aanleg van de nevengeul. Indien uitgegaan wordt van de kaart (figuur 5.1) gaat 

het om een oppervlak van 0,05 ha. In werkelijkheid treedt het niet op of is het minder, 

omdat de oever van deze plas blijkt te verruigen met riet en wilgen. In de situatie na 

herinrichting neemt het potentieel begroeibaar areaal toe met 1,59 ha (zie figuur 5.1). 

Van dit areaal zal circa 50% zich daadwerkelijk ontwikkelen tot het habitattype slikkige 

oevers. Hetgeen leidt tot een toename van 0,8 ha. 

 

 

Figuur 5.1: Verschilkaart Slikkige oevers  

 

De ontwikkelingskans van pioniervegetaties van Slikkige rivieroevers is van nature zeer 

groot. In korte tijd kan een hoge variatie aan bedekking en soortensamenstelling (zowel 

binnen een jaar als tussen jaren) ontstaan. In afwijking van de geïsoleerde plassen zal 

kolonisatie van slik- en zandoevers langs de nevengeul voor veel pioniersoorten 

gemakkelijker verlopen, omdat diasporen in een nevengeul langdurig worden 

aangevoerd met het rivierwater.  
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Slikkige oevers kunnen tot volwaardige ontwikkeling komen in de zone langs de rivier 

die slechts kort droogvalt (overstromingsfrequentie van 175-275 dagen per jaar). In het 

plangebied betreft dit de zone van 2,1 tot 2,7 m+NAP. Netto vindt er een uitbreiding van 

het oppervlakte plaats van 0,75 ha. 

 

Kwaliteit 

De kwaliteit van de huidige slikkige oevers is niet optimaal voor pioniersoorten omdat 

successie optreedt naar ruigere vegetaties (zie paragraaf 2.3). De autonome 

ontwikkeling is dat het habitattype inkrimpt en ter plaatse mogelijk verdwijnt. Doordat het 

gebied achter de zomerkade is gelegen, is de positieve invloed van de Waal beperkt 

aanwezig. Bij het veldbezoek zijn wel drooggevallen zones maar geen typische soorten 

aangetroffen ter plaatse van het habitattype, uitgezonderd blauwe waterereprijs (maar 

niet op slikkige oever). Gezien de veldwaarnemingen en de autonome ontwikkeling is op 

de huidige locatie geen kwaliteit te verwachten of te ontwikkelen.  

 

Eindconclusie 

Het habitat wordt niet of hoogstens voor een klein deel ‘geraakt’ bij aanleg van de 

nevengeul. Anderzijds leidt het project tot een netto toename van 0,75 ha en betere 

ontwikkelingsmogelijkheden voor pioniervegetaties dankzij directere invloed van de 

rivier. De aanleg van een nevengeul is eigenlijk onmisbaar voor dit habitattype, omdat in 

de huidige plassen achter de oeverwal het habitat op den duur of voor langere tijd kan 

verdwijnen.  

 

De uitvoering van het project Hurwenen heeft geen significant negatief effect op de 

instandhoudingdoelstellingen van de Slikkige rivieroevers en is daarentegen een zeer 

gewenste ingreep ten gunste van dit habitat.  

 

5.1.2 Effecten op Stroomdalgraslanden 

Instandhoudingdoelstelling Natura 2000: “Behoud oppervlakte en uitbreiding kwaliteit”.  
 

Kwantiteit 

Het habitattype Stroomdalgraslanden komt momenteel voor op de zandige oeverwal 

langs de Waal met een oppervlakte van 2,77 ha. Dit oppervlak blijft volledig behouden.  

 

Na herinrichting zijn er mogelijkheden voor uitbreiding van dit habitattype, omdat enkele 

percelen uit agrarisch bedrijf gehaald worden. Gezien de instandhoudingsdoelstelling 

(behoud) ligt het echter meer voor de hand om glanshaverhooilanden 

(uitbreidingsdoelstelling) uit te breiden; waarbij mogelijk een mozaïek ontstaat met 

stroomdalgrasland.  

 

De oeverwal is zeer geschikt voor stroomdalgrasland gezien: • de overstromingsduur van de hogere delen (2-20 dagen per jaar). Bij Hurwenen komt 

dit neer op een hoogteligging van 4,5 tot 5,0 m+NAP. Dit blijft ook na de ingreep 

vrijwel onveranderd. Op de hoogste delen van de oeverwal zal het 

overstormingsregime nauwelijks veranderen na de ingreep; • de aanvoer van basenrijk (kalkrijk) rivierwater zodat dit jaarlijks de wortelzone van de 

vegetatie bereikt en voorkomt dat de bodem uitloogt en verzuurt (Janssen en 

Schaminée, 2003). Dit blijft onveranderd; • de aanwezigheid van een goed ontwikkelde vegetatie met veel typische soorten.  
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Dit betekent dat uitbreiding te verwachten is als percelen beschikbaar komen voor 

natuur. Op deze delen zal als beheervorm jaarrond begrazing plaatsvinden, wat de 

kansen voor verdere ontwikkeling van stroomdalgrasland versterkt. 

 

 

Figuur 5.2: Verschilkaart Stroomdalgraslanden 

 

Kwaliteit 

In de huidige situatie komen 7 van de 13 typische soorten voor, waarvan zes soorten 

vaatplanten (Brede ereprijs, Handjesgras, Kleine ruit, Sikkelklaver, Veldsalie en 

Zachtvetkruid)
1
 en één vogelsoort (Graspieper).  

Eerst wordt ingegaan op eventuele effecten voor de standplaats van plantensoorten. 

Gedurende de zomer kan tijdelijk een grondwaterstandsdaling van 1-10 cm optreden als 

gevolg van de drainerende werking van de meestromende nevengeul bij zeer lage 

afvoeren. Op de standplaats van het stroomdalgrasland heeft dit geen effect omdat 

deze niet direct door grondwater worden beïnvloed. Het gaat hier om een 

hangwaterprofiel waarbij capillaire nalevering van belang is voor de vochthuishouding. 

 

Evenmin zal er sprake zijn van kans op enige extra verzuring, omdat ook zonder de 

tijdelijke grondwaterstandsdaling er sprake is van een natuurlijke ontkalking door de 

hoge ligging en de neerwaartse waterbeweging in het bodemprofiel. Dit 

ontkalkingseffect wordt teniet gedaan door de incidentele overstroming met 

kalkhoudend rivierwater. 

 

                                                  
1
 Veldsalie is aangetroffen in tijdens het veldbezoek in 2011. De overige vaatplanten zijn waargenomen tijdens een 

inventarisatie door Natuurbalans in 2009. 
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De typische vogelsoort van dit habitattype is de Graspieper. Deze wordt ook 

meegenomen in deze toetsing. De Graspieper is echter niet beperkt tot dit habitattype, 

maar kan ook elders in graslanden in uiterwaarden voorkomen. De Graspieper is een 

‘constante soort’ (profielendocument) van het habitattype Stroomdalgrasland, behorend 

bij een goede abiotische toestand en goede biotische structuur. Deze grondbroeder is 

gebaat bij reliëf en bij een heterogene vegetatiestructuur van plantensoorten. De soort is 

gevoelig voor veranderingen in de vegetatiestructuur en daarmee indirect voor de 

effecten zoals oppervlakteverlies, verandering in overstromingsfrequentie en 

mechanische verstoring zoals meegenomen de kwaliteitsbepaling van het habitattype. 

In de broedtijd (april-juni) is hij bovendien gevoelig voor optische verstoring. Dit zal het 

geval zijn voor broedparen op of nabij locaties met ingrepen tijdens de uitvoering (twee 

broedseizoenen). Na herinrichting kunnen door de toename in oppervlakte en kwaliteit 

van het habitattype Stroomdalgrasland de abiotische en biotische omstandigheden voor 

de Graspieper verbeteren.  
 

Eindconclusie 

Het project handhaaft het bestaande oppervlak aan stroomdalgrasland en biedt 

gelegenheid voor uitbreiding functiewijziging van landbouw naar natuur. De 

overstromingsfrequentie (en daarmee samenhangend de aanvoer van kalk bij 

incidentele overstroming) verandert niet ter hoogte van de bestaande 

stroomdalgraslanden. Tevens is een stroomdalgrasland niet gevoelig voor verdroging.  

Voor de Graspieper zijn tijdelijke effecten te verwachten voor vogels die willen broeden 

ter plaatse van of nabij de locaties waar ingrepen plaatsvinden tijdens de uitvoering, in 

de vorm van optische verstoring, menselijke verstoring en geluidsverstoring. Bestaande 

graslanden blijven volledig intact. Voor de delen waar vergraving plaatsvindt, zullen 

voorafgaand aan het broedseizoen maatregelen (in de vorm van maaien en/of ploegen) 

genomen worden om eventuele vestiging van broedvogels te voorkomen, zodat het 

effect voor de graspieper en andere vogelsoorten is geminimaliseerd. 

Op lange termijn zijn er voor stroomdalgrasland geen significant negatieve effecten op 

gebiedsniveau. Er is zelfs kans op uitbreiding na de ingrepen. Een toegenomen 

rivierdynamiek is namelijk gunstig voor ontwikkeling van nieuwe stroomdalgraslanden in 

de rest van de uiterwaard, die mogelijk ontstaan in mozaïek met Glanshaverhooilanden.  

 

5.1.3 Effecten op Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 

Instandhoudingdoelstelling Natura 2000: “Uitbreiding oppervlakte en verbetering 

kwaliteit”.  

 

Kwantiteit. 

Het habitattype komt momenteel vermoedelijk voor met een oppervlakte van 2,03 ha. 

Vermoedelijk want de kwaliteit is niet hoog en de soortenrijkere delen zijn langgerekte 

snippers met een breedte van minder dan 5 meter. Waarschijnlijk wisselt de kwaliteit 

afhankelijk van het gebruik (in gebruik bij agrariërs).  

 

In figuur 5.3 is het areaal aangegeven dat volgens opgave (provinciale kaart) aanwezig 

is en onaangetast blijft (geel; 2,0 ha) en aanwezig is maar verdwijnt door de aanleg van 

de nevengeul (rood; 0,03 ha). Daarnaast is het nieuwe areaal Glanshaverhooiland 

aangegeven dat binnen de herinrichting wordt gerealiseerd (groen; 2,49). Het 

toekomstig areaal aan glanshaverhooiland (geel plus groen) wordt uitgerasterd en 

beheerd als hooiland (Royal Haskoning, 2011a). Hierdoor kan dit gebied ontwikkelen tot 

glanshaverhooiland en is er sprake van een netto toename. 
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Figuur 5.3: Verschilkaart Glanshaverhooiland 

 

Kwaliteit 

De locaties met habitattype glanshaverhooiland worden gekenmerkt door aanwezigheid 

van een matig ontwikkelt Glanshaverhooiland. Anno 2011 blijkt een rompgemeenschap 

aanwezig te zijn met Glanshaver, Grote vossenstaart en Kropaar. Er komen lokaal 

soorten voor als Kruisdistel, Duifkruid, Scherpe boterbloem, Zandhoornbloem, 

Rolklaver, Jacobskruiskruid, Rode klaver, Goudhaver, Glad walstro en Barbarakruid. 

 

Typische broedvogel van Glanshaverhooilanden is de Kwartel, maar er zijn geen 

waarnemingen bekend in het plangebied en de overige Hurwenense Waarden. 

De nu aanwezige soorten zijn niet beperkt tot het habitattype en komen ruimer in het 

gebied voor. Voor zover aan de orde is er ruimte voor soorten om te wijken. De 

gevoeligheid voor effecten van ingrepen zijn als (zeer) beperkt te beschouwen, gezien 

de beperkte kwaliteit van de levensgemeenschap en het ruime voorkomen van de wel 

aanwezige soorten nabij het habitat.  

 

Het Glanshaverhooiland is gelegen op een hoogte tussen de 6,3 en 7 m+NAP en een 

gemiddelde overstromingsfrequentie van 0,5 dag/jaar. De overstromingsfrequentie van 

het Glanshaverhooiland zal nagenoeg niet toenemen, daar de huidige zomerkade op 

dezelfde hoogte is gelegen.  
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Eindconclusie 

Er is geen significant negatief effect op de instandhoudingdoelstelling (uitbreiding 

oppervlakte en verbetering kwaliteit) van Glanshaverhooiland door de projectrealisatie. 

Er gaat slechts 0,03 ha glanshaverhooiland van matige kwaliteit verloren, waarbij 

soorten in het geding zijn die elders nog ruim aanwezig zijn. Het project leidt tot een 

netto toename van 2,46 ha en een verbetering van de kwaliteit van het huidige én van 

het toekomstige areaal. Daarmee zijn er per saldo geen significant negatieve effecten, 

maar juist positieve effecten en kan de uitbreidingsdoelstelling worden gerealiseerd door 

hooilandbeheer. 

 

5.1.4 Effecten op Zachthoutooibossen 

Instandhoudingdoelstelling Natura2000: “Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit”.  

 

Kwantiteit 

De omvang van het habitat zachthoutooibos wisselt van nature in de tijd door enerzijds 

opslag van wilgen en anderzijds erosie bij hoogwater of ontwikkeling naar 

hardhoutooibos. Het is een habitat met een relatief snelle ontwikkelingstijd op nieuwe 

locaties. In relatie tot het huidige areaal zal de aanleg van de nevengeul leiden tot een 

afname met 1,09 ha van dit habitattype. In de situatie na herinrichting neemt het 

potentieel begroeibare areaal toe met circa 1,51 ha (zie figuur 5.4).  

 

 
Figuur 5.4: Verschilkaart Zachthoutooibos 
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De verhoging van de inundatiefrequentie van het gebied is positief voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor een hoogwaardig zachthoutooibos. Dit habitattype is 

gebaat bij regelmatige overstroming vanwege de aanvoer van nutriënten, zaad, 

wilgentakken en de concurrentiepositie in verband met andere plantensoorten die niet 

opgewassen zijn tegen te lang of te vaak natte voeten. Zachthoutooibos is ingesteld op 

een overstroming van 50-150 dagen per jaar (hoogte 2,5 – 4 m+NAP). Delen van het 

plangebied zullen hier aan voldoen (groen op de kaart).  

 

Kwaliteit 

De ooibossen in de Hurwenense Waarden hebben van nature een overwegend ruderaal 

karakter zonder typische soorten in de kruidlaag. In de boom- en struiklaag overheerst 

Schietwilg. In sommige randen zijn soorten zoals meidoorn en hondsroos gezien, wat 

duidt op ontwikkeling richting hardhoutooibos. Alleen het voorkomen van de Grote bonte 

specht
2
 is bekend, als typische soort van zachthoutooibossen.  

Totaal bezien komt dit habitattype in de uiterwaard in verschillende stadia voor. Zowel 

ontstaan (wilgenopslag) als successie is hier nu en straks goed mogelijk.  

 

Eindconclusie: 

De uitvoering van het project heeft geen netto negatief effect op de 

instandhoudingdoelstellingen van het zachthoutooibos (behoud in oppervlakte, 

verbetering in kwaliteit). Het project leidt tijdelijk tot een afname en netto tot een 

toename van 0,42 ha van gemakkelijk vervangbare vegetaties.  

Gezien de veerkracht van dit habitattype en netto toegenomen groeipotenties kan 

gesteld worden dat er per saldo geen significant negatieve effecten zijn. De Grote bonte 

specht is niet afhankelijk van de zachthoutooibossen. De kap van te verwijderen ooibos 

is beperkt en vindt plaats buiten het broedseizoen (vereiste op grond van de flora- en 

faunawet) zodat het effect voor de grote bonte specht en andere vogelsoorten wordt 

geminimaliseerd. 

 

5.2 Habitatsoorten 

5.2.1 Zeeprik, Rivierprik, Elf en Zalm 

Instandhoudingsdoelstelling Natura 2000 Zeeprik en Rivierprik: ‘’Uitbreiding omvang en 

uitbreiding kwaliteit voor uitbreiding populatie’’. 

Instandhoudingsdoelstelling Natura 2000 Elft en Zalm: ‘’behoud omvang en behoud 

kwaliteit voor uitbreiding populatie’’. 

 

Leefgebied 

In de Hurwenense Uiterwaard komen de Zeeprik, Rivierprik, Elft en Zalm niet voor. Wel 

gebruiken deze vissen de grote rivieren, waaronder de Waal, als migratieroutes.  

De Zeeprik en Rivierprik beginnen het leven als een gravende, in stromend zoet water 

levende, larve. Na enkele jaren transformeert de larve naar de volwassen vorm en 

migreert naar zee waar hij een parasitaire levensstijl aanneemt. Om zich voort te 

planten keren de Zeeprik en Rivierprik terug naar zoet water om een nest te maken en 

eieren af te zetten. 

De Elft en de Zalm gebruiken de Waal als doortrekgebied tussen de kust (leefgebied) en 

bovenstroomse waterlopen (paaigronden).  

                                                  
2
 Waarneming.nl 
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Effecten  

 

Kwantiteit 

Aangezien de Hurwenense Uiterwaard geen geschikt leefgebied vormt voor de Zeeprik, 

Rivierprik, Elft en Zalm, wordt er geen leefgebied aangetast. Ook de Waal als 

migratieroute wordt niet aangetast. 

De Zeeprik en Rivierprik hebben behoefte aan een zandrijke bodem met langzaam 

stromend water. De nevengeul kan als geschikt leefgebied voor de prikken dienen. 

Aangezien de Elft en de Zalm de grote rivieren niet gebruiken als leefgebied, maar om 

te migreren tussen het leefgebied en de paaigronden, zal aanleg van de nevengeul 

geen uitbreiding van het leefgebied opleveren. Wel kan de nevengeul tijdelijk fungeren 

als wijkplaats bij extreem lage rivierafvoeren. 

 

Kwaliteit 

Aangezien in de nevengeul variatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat optreedt, zal 

de nevengeul een kwalitatief goed habitat aan de Zeeprik en Rivierprik kunnen bieden.  

De kwaliteit van de migratieroute voor Elft en Zalm gaat er niet in grote mate op vooruit. 

Mogelijk kunnen deze soorten de zandwinplas en nevengeul als tijdelijk rustgebied 

gebruiken tijdens de migratie. 

 

Eindconclusie 

Uitvoering van het project Hurwenense Uiterwaard heeft enkel positieve effecten op de 

instandhoudingdoelstelling van de Zeeprik, Rivierprik, Elft en Zalm. 

 

5.2.2 Grote Modderkruiper 

Instandhoudingdoelstelling Natura 2000: “Behoud omvang en behoud kwaliteit 

leefgebied voor behoud populatie”. 

 

Leefgebied 

De Grote modderkruiper leeft in kleine, ondiepe, stilstaande wateren, met een dikke 

modderlaag op de bodem (voor de overwintering) en veel planten. Het water moet van 

goede kwaliteit zijn. De Grote modderkruiper kan niet goed tegen de aanwezigheid van 

andere vissoorten. Hij verliest het in de concurrentie om voedsel met andere vissen en 

onder andere Baarzen foerageren op zijn jongen. Hierdoor verkiest hij vaak geïsoleerde 

(binnendijkse) wateren, niet verbonden aan andere wateren (Janssen en Schaminee, 

2004). Hij kan zich over land verplaatsen om deze geïsoleerde wateren te bereiken. 

Incidenteel droogvallen is geen probleem, mits er een modderbodem aanwezig is.  

 

Effecten  

 

Kwantiteit 

De Grote modderkruiper is niet waargenomen in de Hurwenense Uiterwaard. De 

uiterwaard vormt geen geschikt leefgebied voor deze soort, aangezien de gehele 

uiterwaard bijna jaarlijks inundeert waarbij andere vissoorten zich door het gebied 

kunnen verspreiden. Aangezien het deel van de uiterwaard waar de ingreep plaatsvindt 

geen geschikt leefgebied voor de Grote modderkruiper bevat, wordt er geen leefgebied 

aangetast. 
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Het potentiële verspreidingsgebied van de Grote Modderkruiper wijzigt door de 

herinrichting niet wezenlijk. De aan te leggen nevengeul en de verondiepte zandwinplas 

vormen geen geschikt leefgebied voor de Grote modderkruiper. Deze wateren zijn 

toegankelijk voor andere vissoorten, in de nevengeul treedt stroming op en er is geen 

modderbodem aanwezig. Het overige deel van de Hurwenense Uiterwaard blijft door de 

frequente inundaties ongeschikt als leefgebied voor de Grote Modderkruiper. 

 

Kwaliteit 

Zoals bovenstaand vermeld is er geen kwalitatief geschikt habitat aanwezig voor de 

Grote modderkruiper. Met aanleg van de nevengeul en het verondiepen van de 

zandwinplas komt geen geschikt habitat tot ontwikkeling.  

 
Eindconclusie 
Uitvoering van het project Hurwenense Uiterwaard heeft geen significant negatief effect 
op de instandhoudingdoelstelling van de Grote modderkruiper (behoud omvang 
leefgebied, behoud kwaliteit leefgebied en behoud populatie). 

 

5.2.3 Kamsalamander 

Instandhoudingsdoelstelling Natura 2000: ‘’Uitbreiding omvang en uitbreiding kwaliteit 

voor uitbreiding populatie’’. 

 

Leefgebied  

In de Hurwenense Uiterwaard is op een locatie een aantal waarnemingen gedaan van 

de Kamsalamander. Op de winterdijk in het oostelijk deel van het gebied, in de buurt 

van een geïsoleerd gelegen deel van de uiterwaard komt deze soort voor.  

De Kamsalamander komt voor in kleinschalige landschappen waarin bospercelen, 

heggen en struwelen in de buurt van enigszins geïsoleerd water aanwezig zijn. 

Gedurende de winter maakt de Kamsalamander gebruik van het landhabitat, in het 

voorjaar en de zomer komt de Kamsalamander voor in het water habitat waar deze zich 

tevens voortplant. Naar verwachting maakt de Kamsalamander van de vlak achter de 

dijk gelegen plassen gebruik als waterhabitat. De bosrijkere delen die hier tevens 

aanwezig zijn voldoen naar verwachting als overwinteringhabitat. 

 

Effecten 

 

Kwantiteit 

De Kamsalamander is niet waargenomen in het deel van de Hurwenense Uiterwaard 

waar de ingreep plaatsvindt. Dit deel van de uiterwaard vormt geen geschikt leefgebied 

voor deze soort, aangezien de gehele uiterwaard bijna jaarlijks inundeert waarbij vissen 

zich door het gebied kunnen verspreiden. Aangezien het deel van de uiterwaard waar 

de ingreep plaatsvindt geen geschikt leefgebied voor de Kamsalamander bevat, wordt 

er geen leefgebied aangetast.  

 

Kwaliteit 

Het aanwezige habitat veranderd niet van kwaliteit. Met aanleg van de nevengeul en het 

verondiepen van de zandwinplas komt geen geschikt habitat tot ontwikkeling.  
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Eindconclusie 

Ter plaatse van de ingreep is geen kwalitatief geschikt habitat aanwezig voor de 

Kamsalamander. De kwaliteit en kwantiteit van het aanwezige habitat wordt niet 

aangetast. Met aanleg van de nevengeul en het verondiepen van de zandwinplas komt 

geen geschikt habitat tot ontwikkeling.  

 

5.2.4 Bever 

Instandhoudingsdoelstelling Natura 2000: ‘’Behoud omvang en behoud kwaliteit voor 

uitbreiding populatie’’. 

 

Leefgebied 

In het gebied De Kil heeft de Bever een aantal verblijfplaatsen. Gezien de 

waarnemingen van de terreinbeheerder (SBB) komen er vier beverburchten voor in de 

bosrijkere delen. De uiterwaarden langs de Waal zijn tevens van belang als verbinding 

tussen beverpopulaties in de Gelderse Poort en de Biesbosch. De Bever is niet 

waargenomen in het deel van de uiterwaard waar de ingreep plaatsvindt maar maakt 

hoogstwaarschijnlijk wel gebruik van dit gebied als foerageergebied en als 

migratieroute. 

Bevers zijn afhankelijk van gebieden met water en aangrenzende bosgebieden. Ze 

hebben een voorkeur voor riviervalleien met veel uiterwaarden, begroeid met zachthout, 

en houden zich voornamelijk op langs de trager stromende delen van de rivier. Ook zijn 

ze te vinden langs meren, beken, poelen en moerassen. 

 

Effecten 

 

Kwantiteit 

Het gebied (De Kil) waar de beverburchten voorkomen wordt niet aangetast. De 

kwantiteit van het foerageergebied zal gedurende en direct na de uitvoer in lichte mate 

afnemen door het verwijderen van een klein deel van het zachthoutooibos. Op langere 

termijn zal de kwantiteit aan foerageergebied toenemen wanneer op de oevers van de 

nevengeul (in beperkte mate) zachthoutooibos tot ontwikkeling kan komen. Binnen het 

gebied waar de ingreep plaatsvindt, zal niet een dusdanig grote (vlakdekkende) 

hoeveelheid zachthoutooibos plaatsvinden dat er geschikte omstandigheden ontstaan 

voor de vestiging van een beverburcht. 

 

Kwaliteit 

De kwaliteit van het foerageergebied zal op langere termijn toenemen. Het 

zachthoutooibos dat gedurende de aanleg verdwijnt, bestaat deels uit aangeplante 

populieren. Het zachthoutooibos dat (in beperkte mate) langs de nevengeul tot 

ontwikkeling kan komen zal met name bestaan uit schietwilgen, waarvan met name de 

bast geschikt is als voedsel voor Bevers.  

De verstoring van de migratieroute en het foerageergebied is gering. De Bever is met 

name ‘s nachts actief wanneer er beperkte werkzaamheden plaatsvinden. 

 

Eindconclusie 

Er treden geen significant negatieve effecten op voor de Bever. De aanwezige 

beverburchten worden niet aangetast. Een tijdelijke kleine verstoring van het 

foerageergebied zal optreden tijdens en direct na de uitvoer. Op langere termijn zal een 

groter areaal van betere kwaliteit aan zachthoutooibos ontwikkelen. 
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5.3 Broedvogelsoorten 

5.3.1 Porseleinhoen 

Instandhoudingsdoelstelling Natura 2000: ‘’Uitbreiding omvang en uitbreiding kwaliteit 

ten behoeve van een draagkracht van 10 broedparen’’. 

 

Leefgebied 

Het Porseleinhoen kwam in het verleden voor in de Kil van Hurwenen, maar deze wordt 

recentelijk niet meer waargenomen (zowel niet incidenteel als tijdens maandelijkse 

SOVON-tellingen). Het Porseleinhoen komt voor in natte uiterwaarden, in randen van 

rietmoerassen en op ondergelopen grasland waar minder dan 15 cm water opstaat. 

Geschikte broedlocaties bestaan uit rietmoerassen. Het deel van de uiterwaard waar 

ingrepen plaatsvinden is niet geschikt als leefgebied voor de Porseleinhoen. Er zijn 

geen rietmoerassen aanwezig en er treedt slechts sporadisch inundatie op.  

 

Effecten 

 

Kwantiteit 

Het verspreidingsgebied van het Porseleinhoen wijzigt door de herinrichting niet. De aan 

te leggen nevengeul en verondiepte zandwinplas vormen geen geschikt leefgebied voor 

het Porseleinhoen. De verondiepte zandwinplas zal submerse waterplanten faciliteren, 

maar wordt niet ondiep genoeg om rietmoerassen tot ontwikkeling te laten komen. De 

lager gelegen oevers van de nevengeul zullen ontwikkelen als slikkige rivieroevers met 

iets hoger gelegen lokaal kleinschalige ontwikkeling van rietmoeras. Door het 

dynamische karakter van de nevengeul met grote waterstandfluctuatie zal geen 

grootschalige rietmoerasontwikkeling plaatsvinden. 

 

Kwaliteit 

Het aanwezige habitat veranderd niet van kwaliteit. Met aanleg van de nevengeul en het 

verondiepen van de zandwinplas komt geen geschikt habitat tot ontwikkeling.  

 

Eindconclusie 

Ter plaatse van de ingreep is geen kwalitatief geschikt habitat aanwezig voor het 

Porseleinhoen. Met aanleg van de nevengeul en het verondiepen van de zandwinplas 

komt geen geschikt habitat tot ontwikkeling.  

 

5.3.2 Kwartelkoning 

Instandhoudingsdoelstelling Natura 2000: ‘’Uitbreiding omvang en uitbreiding kwaliteit 

ten behoeve van een draagkracht van 30 broedparen’’. 

 

Leefgebied 

De Kwartelkoning is recent niet meer waargenomen in de Kil van Hurwenen, maar komt 

nog wel voor in de Heesseltsche Uiterwaarden aan de overzijde van de Waal. De 

kwartelkoning broedt in vochtige extensief gebruikte graslanden zoals deze voorkomen 

in uiterwaarden. Dit kunnen hooilanden of extensief begraasde 

natuurontwikkelingsgebieden zijn. Van belang is dat de graslanden voldoende ruig zijn 

zodat de Kwartelkoning zich kan verstoppen. 
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Effecten 

 

Kwantiteit 

De Kwartelkoning is recent niet waargenomen in het deel van de Hurwenense 

Uiterwaard waar de ingreep plaatsvindt. De aanwezige hooilanden in de Hurwenense 

Uiterwaard (zie paragraaf 5.1.3) vormen potentieel leefgebied voor de Kwartelkoning. 

Deze gebieden blijven gehandhaafd. Aangezien het landbouwgebied ten noorden van 

de nevengeul ingericht wordt als natuurgebied en hier uitbreiding van de 

glanshaverhooilanden plaatsvindt en extensief begraasd natuurlijk grasland tot 

ontwikkeling komt neemt geschikt broedgebied voor de Kwartelkoning toe. De exacte 

toename is afhankelijk van het toekomstige beheer van dit gebied.  

 

Kwaliteit 

Het aanwezige glanshaverhooiland verbetert mogelijk van kwaliteit, door een lichte 

toename in inundatiefrequentie. 

 

Eindconclusie 

De kwaliteit en kwantiteit van het (voor zover aanwezige) habitat voor de Kwartelkoning 

wordt niet aangetast. Met het omvormen van agrarisch gebied naar natuurgebied neemt 

geschikt habitat toe. De potentie tot ontwikkeling van geschikt broedgebied ten noorden 

van de nevengeul blijft eveneens bestaan. Het toekomstig beheer is van invloed op de 

exacte ontwikkeling van het gebied. 

 

5.3.3 Zwarte stern 

Instandhoudingsdoelstelling Natura 2000: ‘’Uitbreiding omvang en uitbreiding kwaliteit 

ten behoeve van een draagkracht van 20 broedparen’’. 

 

Leefgebied 

Van de Zwarte Stern komen met enige regelmaat broedgevallen voor in de oude strang 

van de Kil van Hurwenen (zie figuur 2.8). De aantallen van deze soort schommelen de 

laatste jaren rond het instandhoudingsdoel. Zwarte Stern foerageert in de plassen van 

de Kil van Hurwenen op kleine vis en waterinsecten. 

Velden van krabbescheer, waterviolier en fonteinkruiden met een oeverzone van 

rietmoeras vormt het leefgebied van de Zwarte Stern. Zwarte sterns duiken naar visjes 

en insecten in het water. Het nest wordt gemaakt op drijvende vegetatie. 

 

Effecten 

 

Kwantiteit 

De zandwinplas is niet of weinig geschikt als foerageergebied van de Zwarte Stern 

vanwege de afwezigheid van waterplanten. Mogelijk foerageert de Zwarte Stern hier op 

kleine vis. Er vindt geen aantasting van het broedbiotoop plaats. 

 

Kwaliteit 

De oude strang en de Kil worden niet aangetast, er zijn geen effecten op het 

broedbiotoop van de Zwarte Stern. Door werkzaamheden in en rondom de zandwinplas 

vindt tijdelijke verstoring van mogelijk foerageergebied plaats, er blijft binnen de 

uiterwaard echter voldoende en geschikter foerageergebied beschikbaar. 
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De nevengeul en verondiepte zandwinplas hebben een positief effect op de hoeveelheid 

beschikbaar voedsel voor de Zwarte Stern. Door ontwikkeling van waterplanten in de 

verondiepte zandwinplas en nevengeul zal de kwaliteit als foerageergebied toenemen 

(meer waterinsecten en vis).  

 

Eindconclusie 

Er treden geen significant negatieve effecten op voor de Zwarte Stern. Een tijdelijke 

kleine verstoring van mogelijk foerageergebied zal optreden tijdens de uitvoer. Op 

langere termijn zal een kwalitatief beter foerageergebied ontwikkelen. 

 

5.4 Niet-broedvogelsoorten 

5.4.1 Grasetende watervogels: Kolgans, Grauwe gans, Brandgans, Kleine zwaan en Smient 

Leefgebied 

Grasetende watervogels als zwanen, ganzen en de Smient maken vooral gebruik van 

intensief gebruikte, voedselrijke cultuurgraslanden. Deze gaan deels verloren door de 

aanleg van de nevengeul in het plangebied. Het oppervlak aan rustig, diep water blijft 

grotendeels behouden. Dit fungeert als slaapplaats voor deze groep. 

 

Effecten 

 

Kwantiteit en kwaliteit 

Van de circa 80 ha beschikbaar oppervlak voor grasetende watervogels, verdwijnt ruim  

30 ha door de aanleg van de nevengeul en de rest wordt omgezet naar natuurgrasland 

(of blijft natuurgrasland) met een lagere voedingswaarde dan cultuurgrasland. 

Natuurgrasland (bijvoorbeeld glanshaverhooiland) bestaat veelal uit grassen met een 

lagere voedingswaarde en er kunnen daarom minder vogels op foerageren. Dit betekent 

dat voor de soorten die hier foerageren, namelijk Brandgans, Grauwe Gans, Kleine 

Zwaan, Kolgans en Smient, het foerageergebied zowel in oppervlak als in kwaliteit 

afneemt. 

 
Voor het bepalen van het effect van de ingreep op de draagkracht voor grasetende 
watervogels is gebruik gemaakt van de standaard rekenmethodiek die SOVON heeft 
ontwikkeld in opdracht van de Provincie Gelderland (Voslamber & Liefting, 2011b). De in 
het gebied aanwezige foerageercapaciteit kan berekend worden door de draagkracht 
van de diverse soorten gewassen per hectare te vermenigvuldigen met het aantal 
hectares dat van het gewas in het betreffende gebied aanwezig is. In tabel 5.1 is de 
draagkracht per gewas weergegeven.  
 

Tabel 5.1: Draagkracht van de verschillende gewassen uitgedrukt in kolgansdagen per hectare 

(Voslamber & Liefting, 2011b). 

Gewas Draagkracht met verstoring Draagkracht zonder verstoring 

Bouwland 450 560 

Cultuurgrasland 1600 1990 

Natuurgrasland/jaarrond begraasd 290 345 

Natuurhooiland/seizoensbeweiding 600 700 
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Indien op een perceel geen sprake is van verstoring zal de draagkracht volledig kunnen 
worden benut. Indien sprake is van verstoring zal de draagkracht niet volledig kunnen 
worden benut als gevolg van de effecten van verstoring. Binnen Natura 2000-gebieden 
wordt in principe uitgegaan van een 'onverstoorde' situatie zonder jacht (Voslamber & 
Liefting, 2011b). Dit vormt tevens het uitgangspunt voor de Hurwenense Uiterwaarden.  
In de onderstaande tabel is de huidige en toekomstige draagkracht van de Hurwenense 
Uiterwaarden berekend in gansdagen. Het oppervlak per vegetatietype is daarbij 
berekend op basis van de vegetatiekaarten uit de rivierkundige rapportage (Royal 
Haskoning, 2011). 
 

Tabel 5.2: Draagkracht in kolgansdagen voor de huidige en toekomstige situatie. 

Huidige situatie ha Draagkracht 

(kolgansdagen/ha/jaar 

Kolgansdagen (totaal) 

Bouwland 10 560 5.600 

Cultuurgrasland 33 1990 65.670 

Natuurgrasland/jaarrond begraasd 3 345 1.035 

Natuurhooiland/seizoensbeweiding 28 700 19.600 

Totaal  91.905 

 

Toekomstige situatie ha Draagkracht 

(kolgansdagen/ha/jaar 

Kolgansdagen (totaal) 

Bouwland 0 560 0 

Cultuurgrasland 0 1990 0 

Natuurgrasland/jaarrond begraasd 56 345 19.320 

Natuurhooiland/seizoensbeweiding 0 700 0 

Nevengeul 18 0 0 

Totaal  19.320 

 
Uit de tabel blijkt dat er in de huidige situatie er 91.905 kolgansdagen besteed kunnen 
worden op de aanwezige graslanden, in de toekomstige situatie neemt dit af naar  

19.320 kolgansdagen, omdat binnen het plangebied de cultuurgraslanden geheel zullen 

verdwijnen. Ter plaatse kan dus aanzienlijk minder dagen gefoerageerd worden door de 

ganzen op het deel van de uiterwaard dat overblijft. De Smient foerageert vooral op 

natte graslanden. Doordat de inundatiefrequentie na herinrichting toeneemt, neemt het 

de kwaliteit van het foerageergebied van de Smient toe. 

Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal heeft een overcapaciteit van 547.386 

kolgansdagen (nulsituatie, oktober 2005) De netto afname van het project Hurwenense 

Uiterwaarden bedraagt 72.585 kolgansdagen en valt daarmee binnen de beschikbare 

overcapaciteit van het Natura 2000-gebied. Derhalve is er sprake van een negatief 

effect op de foerageercapaciteit dat niet significant is. 

 

De uiterwaard heeft tevens een functie als slaapplaats voor Brandgans, Kolgans, 

Grauwe gans, Smient en Kleine Zwaan. De effecten van het project nevengeul 

Hurwenen op de slaapplaatsfunctie is onderzocht door Voslamber & Liefting (2011a). Zij 

komen tot de conclusie dat significant negatieve effecten op voorhand kunnen worden 

uitgesloten voor deze soorten als het oppervlak van de plas gelijk blijft (geen 

ontwikkeling moeraszone) en beplanting (= ooibos) langs de oever wordt verwijderd. In 

het projectontwerp blijft het oppervlak gehandhaafd en wordt ooibos bij de in- en 

uitstroom van de nevengeul verwijderd. Derhalve is er geen sprake van een significant 

negatief effect. 
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Werkzaamheden ten behoeve van de verondieping van de zandwinplas kunnen 

mogelijk leiden tot verstoring. Effecten kunnen optreden gedurende de wintermaanden 

van zonsondergang tot zonsopgang. Het project Hurwenen zal worden uitgevoerd van 

eind 2013 tot en met eind 2015. Om verstoring gedurende deze periode te beperken, is 

rekening gehouden met mitigerende maatregelen. Deze mitigerende maatregelen 

houden in dat er In de periode van 15 november tot 1 maart ter plaatse van de 

voormalige zandwinplas gedurende de nachtperiode (tussen een halfuur voor 

zonsondergang en zonsopkomst) enkel gewerkt mag worden aan één zijde van de plas 

tegelijkertijd. Zo blijft er voldoende wateroppervlak onverstoord en blijft de 

slaapplaatsfunctie gehandhaafd.  

 

Eindconclusie 

Er is sprake van een netto afname van de foerageercapaciteit voor grasetende 

watervogels ter plaatse van de Hurwenense Uiterwaard. Deze afname leidt niet tot 

significant negatieve effecten op de foerageercapaciteit van het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden Waal. Het project blijft binnen de beschikbare overcapaciteit. Significant 

negatieve effecten op de slaapplaatsfunctie zijn uitgesloten omdat het oppervlak van de 

plas gelijk blijft en de tijdelijke verstoring gemitigeerd wordt.  

 

5.4.2 Weidevogels: Kievit, Grutto en Wulp 

Leefgebied 

Kievit, Grutto en Wulp zoeken op graslanden en oeverranden naar insecten en wormen. 

De voorkeur gaat uit naar gebieden met een hoge dichtheid aan ongewervelden, dit zijn 

vaak cultuurgraslanden (veel wormen) maar ook natuurgraslanden die niet te ruig zijn 

omdat hier veel insecten en overige ongewervelden voorkomen. De voorkeur verschilt 

enigszins tussen de soorten, zo richt Grutto zich nog meer op wormen dan Kievit en 

Wulp. Overigens zijn de kuikens van Grutto weer wel afhankelijk van insecten, maar in 

de Uiterwaarden Waal is deze soort opgenomen als niet-broedvogel. Voor de Wulp is 

tenslotte van belang dat de soort graag slaapt in ondiep water met hoogstens een 

beperkte stroming.  

 

Effecten 

 

Kwantiteit 

Het oppervlak cultuurgrasland neemt met 47 ha af, maar het grasland dat hiervoor terug 

komt en het ondiepe water met (slikkige) oevers, zal naar verwachting ook rijk zijn aan 

insecten, wormen en overige ongewervelden. Netto gaat de situatie er voor deze 

soorten dus niet op achteruit. Het oppervlak ondiep, zwak stromend water neemt toe en 

dat is gunstig voor de Wulp die dergelijke ecotopen als slaapplaats gebruikt. 

 

Kwaliteit 

Bestaande cultuurgraslanden worden vervangen door soortenrijke graslanden met meer 

afwisseling in structuur, zodat het aantal ongewervelden minstens gelijk blijft. Overigens 

neemt ook het oppervlak ooibos toe op langere termijn. Hiermee wordt het karakter van 

het gebied minder open. 

 

Eindconclusie 

De foerageercapaciteit van het projectgebied blijft minstens gelijk, waardoor er geen 

sprake is van een significant effect. 
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5.4.3 Overige soorten: Krakeend, Pijlstaart, Meerkoet, Fuut en Aalscholver 

Leefgebied 

De overige soorten, Aalscholver, Fuut en de diverse eenden zijn soorten die op het 

water foerageren op verschillende voedselbronnen. Aalscholver, Fuut en Nonnetje 

duiken naar vis, Kuifeend, Tafeleend en Meerkoet duiken naar macrofauna 

(schelpdieren, kreeftachtigen etc.). Krakeend, Slobeend en Pijlstaart grondelen naar 

macrofauna en waterplanten. Vooral de duikende eenden foerageren zowel op de 

plassen van de Kil van Hurwenen als ook tussen de kribben in de Waal.  

 

Effecten  

 

Kwantiteit en kwaliteit 

Voor de duikende vogels is het nadelig dat de Buitenplas minder diep wordt, vooral 

Nonnetje is een soort van diep water. Echter, de nevengeul heeft een groot positief 

effect op de hoeveelheid beschikbare vis. Het deel van de buitenplas, dat diep genoeg 

blijft (stroming is geen beperking voor Nonnetje), wordt hiermee veel geschikter. De 

visetende soorten gaan hier dus niet op achteruit.  

 

Er mag verwacht worden dat ook macrofauna toeneemt in het ondiepe, langzaam 

stromende water van de nevengeul (Jans et al. 2004). Dit is gunstig voor zowel de 

lokale foerageerfunctie voor duikeenden als grondeleenden welke afhankelijk zijn van 

kreeftachtigen, schelpen en overige macrofauna. Ook waterplanten groeien beter in 

ondiep stromend water in vergelijking met de diepe zandwinplas met steile oevers. 

 

Eindconclusie 

De foerageercapaciteit van het projectgebied voor visetende vogels en eenden neemt 

toe door de aanleg van de nevengeul, waardoor er geen sprake is van een significant 

effect. 
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6 EINDCONCLUSIE OMTRENT VERGUNBAARHEID 

Er is geen sprake van significant negatieve effecten op de aangewezen habitattypen 

en/of –soorten voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal. Daarmee is het project 

vergunbaar in het kader van de Natuurbeschermingswet.  

 

Het plan leidt overwegend tot positieve effecten op habitattypen en soorten. De lichte 

aantasting van slikkige rivieroevers, glanshaverhooilanden en zachthoutooibos wordt 

binnen het plan gemitigeerd. Negatieve effecten op de foerageercapaciteit voor 

grasetende watervogels worden opgevangen door de overcapaciteit van het 

Natura2000-gebied Uiterwaarden Waal, waardoor de effecten niet significant zijn. 

Tijdelijke negatieve effecten op de slaapplaatsfunctie voor grasetende watervogels 

worden gemitigeerd. 

 

Voor een samenvatting van de effecten wordt verwezen naar de onderstaande tabel. 

Een uitgebreide toelichting is opgenomen in hoofdstuk 5. 

 

Tabel 6.1: Effect herinrichting op Natura2000 habitattypen en soorten 

Habitattype en soort  Effecten herinrichting Eind- 

conclusie  

Significant 

negatief effect Aantasting Uitbreiding Kwaliteit 

H3270 Slikkige rivieroevers Klein (0,05 ha) Klein (0,8 ha) Positief Positief N.v.t. 

H6120 Stroomdalgraslanden Geen Geen Positief Neutraal N.v.t. 

H6510A Glanshaverhooilanden Klein (0,03 ha) Groot (2,49 ha) Positief Positief N.v.t. 

H91E0A Zachthoutooibossen Klein (1,09 ha) Klein (1,51 ha) Positief Neutraal N.v.t. 

H1095 

H1099 

H1102 

H1106 

Zeeprik  

Rivierprik 

Elf  

Zalm 

Geen Groot Positief Positief N.v.t. 

H1145  Grote Modderkruiper Geen Geen Neutraal Neutraal N.v.t. 

H1166 Kamsalamander Geen Geen Neutraal Neutraal N.v.t. 

H1337 Bever Geen Klein Neutraal Neutraal N.v.t. 

A119 Porseleinhoen Geen Geen Neutraal Neutraal N.v.t. 

A122 Kwartelkoning Geen Geen Positief Neutraal N.v.t. 

A197 Zwarte stern Geen Geen Positief Neutraal N.v.t. 

A041 

A043 

A045 

A037 

A050 

Kolgans  

Grauwe gans, 

Brandgans 

Kleine Zwaan 

Smient 

N.v.t. N.v.t. Negatief Negatief Nee 

A142 

A156 

A160 

Kievit 

Grutto  

Wulp 

N.v.t. N.v.t. Neutraal Neutraal N.v.t. 

A051 

A054 

A0125 

A005 

A017 

Krakeend 

Pijlstaart 

Meerkoet 

Fuut 

Aalscholver  

N.v.t. N.v.t. Positief Positief N.v.t. 
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  Voorwoord  

Dienst Landelijk Gebied is voornemens om de Hurwenense Kil te herinrichten. De 

Hurwenense Kil maakt onderdeel uit van de Hurwenense Uiterwaard (Gemeente 

Maasdriel). De Hurwenense Kil ligt in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal.  

 

Bij de inrichting moet rekening worden gehouden met mogelijke effecten op de 

instandhoudingsdoelen, zoals beschreven in het ontwerp-aanwijzingsbesluit van het 

Natura 2000-gebied.   

 

Dienst Landelijk Gebied heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om een 

Passende Beoordeling uit te voeren naar de mogelijke effecten van de herinrichting 

van de Hurwenense Kil.  

 

Dit rapport is te beschouwen als de Passende Beoordeling van de habitattoets, zoals 

omschreven in de Natuurbeschermingswet 1998 (artikelen 19d t/m 19j). In dit rapport 

wordt verslag gedaan van de bevindingen. In de conclusies wordt ingegaan op de 

vraag of significante effecten wel of niet kunnen optreden en of er vervolgstappen en 

of een vergunningaanvraag noodzakelijk is. 

 

Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee: 

 

Dennis Wansink projectleiding, rapportage (overige fauna) 

Rogier Verbeek rapportage (vogels) 

Hans Inberg rapportage (vegetatie), fotografie. 

 

Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd 

voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het 

Kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem is 

ISO gecertificeerd.  

 

Vanuit Dienst Landelijk Gebied werd de opdracht begeleid door de heer Robert 

Maarschalkerweerd. 

 

Een conceptversie van het rapport is besproken met het Bevoegd Gezag voor de 

Natuurbeschermingswet, i.c. de Provincie Gelderland. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding en doel 

Dienst Landelijk Gebied is voornemens om de Hurwenense Kil te herinrichten. De 

Hurwenense Kil maakt onderdeel uit van de Hurwenense Uiterwaard (Gemeente 

Maasdriel). De Hurwenense Uiterwaard maakt op zijn beurt onderdeel uit van het 

Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal. Een deel van de Hurwenense Kil is 

daarnaast Beschermd Natuurmonument (‘Kil van Hurwenen’). 

 

Als het plan/project negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van het 

genoemde gebied, is een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 

(kortweg: “Nbwet”) vereist. Ook kunnen maatregelen om negatieve effecten te 

voorkomen, te verminderen of te compenseren nodig zijn. Voor een nadere uitleg van 

het wettelijk kader, zie bijlage 1. 

 

In het rapport wordt verslag gedaan van een bronnen- en veldonderzoek, de bepaling 

van de effecten op beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en Beschermde 

natuurmonumenten) en mogelijkheden voor mitigatie en compensatie van de effecten. 

 

Het doel is zo veel mogelijk informatie te verzamelen om te bepalen of voor de 

ingreep een vergunning nodig is en zo ja onder welke voorwaarden die kan worden 

verkregen. 

 1.2 Aanpak Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 

De voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van een Passende Beoordeling 

van de habitattoets, dat wil zeggen een onderzoek naar de effecten op beschermde 

natuurgebieden, waaronder wij in dit rapport verstaan: Natura 2000-gebieden en 

Beschermde Natuurmonumenten. 

 

De centrale doelstelling van deze toetsing is: op basis van de beste wetenschappelijke 

kennis dienen de effecten op de habitats en soorten te worden ingeschat, rekening 

houdend met cumulatieve effecten.  

 

Meer in detail geeft deze rapportage antwoord op de volgende vragen: 

- Welke beschermde natuurgebieden (Natura 2000, Beschermde Natuurmonu-

menten) liggen binnen de invloedssfeer van het plan/project? Wat zijn de 

instandhoudingsdoelen voor deze natuurgebieden? 

- Wat is de ligging van het plangebied ten opzichte van de habitattypen, de leef-

gebieden van soorten of andere natuurwaarden waarvoor de betreffende 
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natuurgebieden zijn aangewezen? Welke functies heeft het plangebied en zijn 

invloedssfeer voor deze beschermde natuurwaarden? 

- Welke effecten op beschermde natuurgebieden heeft de ingreep? 

- Welke maatregelen kunnen worden genomen om de effecten te vermijden of te 

verminderen? Hoe effectief zijn deze mitigerende maatregelen?  

- Wat zijn de effecten van het plan/project als deze worden beschouwd in 

samenhang met andere activiteiten en plannen, met andere woorden, wat zijn 

de cumulatieve effecten? 

- Kunnen significante effecten (inclusief cumulatieve effecten) significant worden 

uitgesloten?  

- Moet voor het project vergunning worden aangevraagd? 

- Moet voor de vergunningsaanvraag een nadere toetsing worden uitgevoerd? 

 

De uitkomsten van het onderzoek kunnen als volgt zijn: 

- Er treden wel effecten op, maar deze zijn zeker niet significant; voor het project 

is een vergunning nodig. Vooroverleg met het bevoegd gezag wordt 

aanbevolen. 

- Er treden wel effecten op, deze zijn significant; voor het project is een 

vergunning nodig, die kan worden aangevraagd op basis van deze “passende 

beoordeling” en na het doorlopen van de ADC-toets (zie Bijlage 1). Vooroverleg 

met het bevoegd gezag is noodzakelijk. 

 

De effecten van de ingreep worden getoetst aan de instandhoudingsdoelen die voor  

het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal gelden. Deze zijn ontleend aan het 

ontwerp-aanwijzingsbesluit van 10 september 2008 (Ministerie van Economische 

zaken, Landbouw en Innovatie). Een conceptversie van het rapport is besproken met 

het Bevoegd Gezag voor de Natuurbeschermingswet, i.c. de Provincie Gelderland. 
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 2 Ingreep en plangebied 

 2.1 Het plangebied 

Het huidige plan (voorkeursalternatief) voor Hurwenen omvat drie deelgebieden, te 

weten een meestromende nevengeul (deelgebied 1 = KRW-nevengeul), de uitbreiding 

en revitalisering van de Hurwenense Kil (deelgebied 2; rood omlijnd in figuur 2.1) en 

handhaving van het huidige gebruik van het agrarisch gebied (deelgebied 3). Deze 

natuurtoets heeft betrekking op het ontwerp voor deelgebied 2, Hurwenense Kil 

(hierna vermeldt als “de Kil”). 

 

De Kil is een oude meander van de Waal en staat in de huidige situatie via een 

inlaatwerk in verbinding met de Waal. Het gebied is het oudste Staatsnatuurreservaat 

van Nederland (1921) en heeft een belangrijke cultuurhistorische betekenis. 

Daarnaast is de Kil van grote botanische, ornithologische (150 soorten broedvogels), 

hydrobiologische en landschappelijke waarde. In de afgelopen decennia is de Kil 

onder invloed van verschillende factoren in kwaliteit achteruitgegaan. 

 

 

 

Figuur 2.1 Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het Natura 
2000-gebied Uiterwaarden Waal en het daarbinnen gelegen Beschermd 
Natuurmonument Kil van Hurwenen. 
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In de Kil neemt de diversiteit aan water- en moerasvegetaties af als gevolg van een 

beperkte peilfluctuatie, zomerinundaties (in de jaren tachtig) en een slechte 

waterkwaliteit. Soorten als watergentiaan, kranswieren, krabbescheer en groot 

blaasjeskruid zijn grotendeels verdwenen. In het water domineert de gele plomp. Ook 

de diversiteit van het moeras neemt af; verland riet / rietruigte en verbossing door 

ophoging strooisel domineren inmiddels. 

 

Langs de oever overheersen ruige rietlanden (op figuur 2.2 lichtbruin aangegeven). 

De verruiging is het gevolg van het achterwege blijven van een maaibeheer en 

opslibbing als gevolg van inundaties, waardoor er nauwelijks nog vitaal waterriet 

aanwezig is en ook geen verjonging van het riet kan plaatsvinden. Daarnaast verloopt 

de waterafvoer uit het bekade gebied (zomerpolder Hurwenen) via een slotenstelsel 

dat uitkomt in de Kil. Dit betekent dat het voedselrijke landbouwwater via het 

natuurgebied wordt uitgemalen. 

 

Het griend aan de oostzijde van de Kil (donkergroen in figuur 2.2) is al zeker 25 jaar 

niet meer afgezet en groeit dan ook uit tot zachthoutooibos. In dit bos zijn zwarte 

populieren aangeplant. Aan weerszijden van de Kil liggen enkele soortenrijke natte 

graslanden (geel in figuur 2.2). 

 

In de Hurwenense Kil ligt het Beschermde Natuurmonument ‘Kil van Hurwenen’. Dit 

Beschermd Natuurmonument vervalt, zodra de aanwijzing als Natura 2000-gebied 

definitief is. Tot dat moment moeten effecten op de waarden, waarvoor het  gebied als 

Beschermd Natuurmonument is aangewezen, ook worden beoordeeld. 

 

 

Figuur 2.2 Ecotopenkaart huidige situatie Kil van Hurwenen. 
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 2.2 De ingreep 

Bij het ontwerp van de uitbreiding en revitalisering van de Hurwenense Kil zijn de 

onderstaande maatregelen voorzien (zie ook Van der Laar, 2011): 

1. regeneratie van ca. 3,5 ha verland rietmoeras en 2,5 ha open water door de 

bovenlaag van het verdroogd en verruigd rietland te ontgraven (KRW-maatregel). 

Voor het creëren van open water wordt tot een diepte van 1 m +NAP een geul 

gegraven. De geul krijgt een talud van 1:5 dat doorloopt tot een hoogte van ca. 2,2 

m +NAP. Regeneratie van rietmoeras gebeurt door het verwijderen van bomen en 

struiken en ontgraving tot een niveau van 2,2 m +NAP; 

2. creëren van 1,0 ha nat rietland en 0,5 ha open water door de landbouwgrond ten 

noordoosten van de Roerdompweg te ontgraven. Ook hier wordt het open water 

door het graven van een geul met dezelfde dimensies als bij maatregel 1 

gerealiseerd. De nieuwe geul staat via een duiker onder de Roerdompweg in 

verbinding met het open water ten westen van de Roerdompweg. Nieuw 

rietmoeras wordt hier gecreëerd door rondom de geul het maaiveld tot een hoogte 

variërend tussen 2,2 en 2,4 m+NAP te verlagen; 

3. uitbreiding van ca. 4 ha natte natuur (natte graslanden) door maaiveldverlaging 

van de graslanden ten oosten en westen van het verlande rietmoeras (KRW-

maatregel). Dit gebeurt door het maaiveld met 20 tot 30 cm te verlagen, zodat de 

hoogte tussen 2,4 en 2,6 m +NAP varieert. Jaarlijks enkele malen maaien moet 

voorkomen dat het grasland verruigd; 

4. inrichting van ca. 17 ha droge natuur, kruidenrijk grasland en bosontwikkeling op 

de hogere delen (vanaf 2,6 m +NAP) ten noorden van voorgaande maatregelen en 

op het restant van het landbouwperceel ten oosten van de nieuwe geul en het 

nieuwe rietmoeras (maatregel 2) (NURG maatregel). Hiervoor wordt het maaiveld 

van het restant van het landbouwperceel met 20 cm verlaagd. Het bos zal 

waarschijnlijk spontaan ontstaan; eventueel geholpen met wat inplant. Om het 

ontstaan en in stand houden van het kruidenrijk grasland te bewerkstellingen wordt 

actief beheer toegepast in de vorm van seizoensbeweiding of hooilandbeheer met 

nabeweiding; 

5. tegengaan eutrofiering en verdroging door waterhuishoudkundige ontkoppeling van 

de Kil en het naastliggende landbouwgebied (middels een sloot en een gemaal). 

De sloot heeft een lengte van ruim 1.000 m (voorkeursafmetingen: ca. 8 m 

bovenbreedte en 2 m bodembreedte). De westelijke oever krijgt een flauw talud om 

optimaal op de natuurfunctie in te spelen. De oostoever wordt waarschijnlijk steil. 

Het gemaal komt in de zomerkade; 

6. mogelijkheden voor de ontwikkeling van vitaal waterriet, rietmoeras en natte 

graslanden verbeteren door het water in het plangebied in het voorjaar langer vast 

te houden. Hiervoor wordt de bestaande overloop verhoogd, zodat de hoogste 

waterstand in de Kil op 2,80 m +NAP komt te liggen. De waterstand in deelgebied 

3 en de agrarische percelen binnen deelgebied 2 worden gereguleerd tot een 

niveau van 2,5 m +NAP. 
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Bijlage 3 geeft de locaties van de ingrepen. Nummers in de figuur verwijzen naar 

bovenstaande ingrepen, met uitzondering van ingreep 6, welke het hele deelgebied 2 

beïnvloedt. 

 

De uitvoering van de maatregelen in de Kil moet in december 2015 zijn afgerond. Dat 

betekent dat in ieder geval in 2014 en 2015 werkzaamheden worden verricht, 

misschien al in 2013. Dit laatste is afhankelijk van de grondverwerving in 

deelgebieden 1 en 2 en het verloop van het vergunningentraject dat door de 

opdrachtnemer wordt uitgevoerd. De planning per maatregel is als volgt: 

 

ad 1. periode half juli tot september 2014 

ad 2. periode september 2014 tot december 2015 (afhankelijk van hoogwater en 

rekening houden met broedseizoen vogels). 

ad 3. periode september 2014 tot maart 2015 (afhankelijk van hoogwater en 

rekening houden met broedseizoen vogels), of september 2015 t/m december 

2015. 

ad 4. juli 2015 t/m december 2015 

ad 5. idem aan 2 

ad 6. na oplevering van het project (vanaf januari 2016), dit wordt een 

beheerafspraak tussen Staatsbosbeheer en waterschap Rivierenland 

 

In totaal wordt circa 90.000 m³ grond verzet. De helft wordt in de buitenste 

zandwinplas in deelgebied 1 verwerkt. De andere helft wordt mogelijk gebruikt om een  

BBL-perceel in deelgebied 3 voor agrarisch gebruik geschikt te maken.  In dit perceel 

vindt een hercultivering plaats tot de maaiveldhoogte van de omliggende percelen.  

 

Als het niet mogelijk is om het BBL perceel om te vormen naar agrarisch bouwland, 

wordt alle 90.000 m³ in de buitenste zandwinplas verwerkt. 

 

Ten behoeve van maatregel 2 wordt een deel (ca 5.000 m³) van de ontgraven 

rietspecie gebruikt om de regeneratie van nieuw rietmoeras te stimuleren. 
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 3 Plangebied en N2000-gebied Uiterwaarden 
Waal 

 3.1 Gebiedsbeschrijving Uiterwaarden Waal 

De uiterwaarden Waal omvatten het winterbed van de Waal en daarmee alle uiter-

waardgebieden aan de noord- en de zuidoever van de Waal van Nijmegen tot aan 

Zaltbommel. De rivier vormt een dynamisch systeem, een samenspel tussen 

natuurlijke processen en menselijk ingrijpen. De Waal moet in perioden met hoge 

rivierafvoer 2/3 van de Rijnafvoer voor haar rekening nemen en is daarmee de 

grootste vrij afstromende Rijntak. Het is ook de meest dynamische riviertak van het 

Rijnsysteem. In perioden met hoog water vindt erosie en sedimentatie plaats en vormt 

de rivier het landschap. 

 

Het karakteristieke rivierenlandschap bestaat uit een breed, voornamelijk laaggelegen, 

hoogdynamisch winterbed. De reliëfrijke uiterwaarden bestaan voornamelijk uit gras–

landen, afgewisseld met enkele akkers, bosjes, bomenrijen, moerasgebiedjes en 

geïsoleerde oude riviertakken (strangen en geulen). Veel uiterwaarden zijn vergraven 

voor zand en/of kleiwinning. 

 

In het westelijke deel van het gebied liggen twee uiterwaarden, die ook als Habitat–

richtlijngebied zijn begrensd, de Rijswaard en de Hurwenense Kil. Het gaat hier om 

uiterwaarden met oude meanders en hun oeverlanden en stroomruggen. Daarnaast 

liggen er enkele grote plassen (ontstaan door zand- en kleiwinning). Deze uiter-

waarden bevatten soortenrijke glanshaverhooilanden, stroomdalgraslanden en open 

water, waar deels verlanding plaatsvindt. 

 3.2 Instandhoudingsdoelen en kernopgaven 

Instandhoudingsdoelen 

De tabellen  3.1 tot en met 3.4 geven de instandhoudingsdoelen voor de habitattypen 

en de diersoorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Daarnaast 

gelden de volgende algemene instandhoudingsdoelen: 

1. De bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van 

Natura 2000 zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 

2. De bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan 

de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen 

de Europese Unie, die zijn opgenomen in ‘Bijlage’ I of ‘Bijlage II’ van de 

Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan het 

streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de 

habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 
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3. De natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang 

van de ecologische structuur en functies van de habitattypen en van de soorten  

waarvoor het gebied is aangewezen. 

4. De op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de 

habitattypen en soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

 

 
Tabel 3.1 Habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal is 

aangewezen en hun instandhoudingsdoelen (Bron: ontwerp-aanwijzings-
besluit). 

Naam Doel omvang Doel kwaliteit Overige 

H3270 Slikkige rivieroevers Behoud  Verbetering Ook complementair doel 

binnen Vogelrichtlijn-

begrenzing 

H6120 

Stroomdalgraslanden* 

Behoud  Verbetering Ook complementair doel 

binnen Vogelrichtlijn-

begrenzing 

H6510a Glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden –

subtype glanshaver 

Uitbreiding Verbetering  

H91E0a Vochtige alluviale 

bossen* - subtype 

zachthoutooibossen 

Behoud Verbetering Ook complementair doel 

binnen Vogelrichtlijn-

begrenzing 

* Met een asterisk zijn zogenaamde prioritaire habitats aangegeven (zie bijlage 1). 

 
 

Tabel 3.2 Soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn waarvoor het Natura 2000-
gebied Uiterwaarden Waal is aangewezen en hun instandhoudingsdoelen 
(Bron: ontwerp-aanwijzingsbesluit). 

Naam Doel omvang 

leefgebied 

Doel kwaliteit 

leefgebied 

Doel populatie 

Zeeprik Uitbreiding  Verbetering Uitbreiding 

Rivierprik Uitbreiding  Verbetering Uitbreiding 

Elft  Behoud Behoud Uitbreiding 

Zalm Behoud Behoud Uitbreiding 

Grote modderkruiper Behoud Behoud Behoud 

Kamsalamander Uitbreiding Verbetering Behoud 

Bever Behoud Behoud Uitbreiding 
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Tabel 3.3 Soorten broedvogels waarvoor Uiterwaarden Waal is aangewezen en hun 
instandhoudingsdoelen (Bron: ontwerp-aanwijzingsbesluit). 

Naam Doel omvang 

leefgebied 

Doel kwaliteit 

leefgebied 

Doel populatie 

(draagkracht 

voor ten minste) 

Porseleinhoen Uitbreiding ... en/of verbetering 10 paar 

Kwartelkoning Uitbreiding ... en/of verbetering 30 paar 

Zwarte stern Uitbreiding ... en/of verbetering 20 paar 

 

 

Tabel 3.4 Soorten niet-broedvogels waarvoor Uiterwaarden Waal is 
aangewezen en hun instandhoudingsdoelen (Bron: ontwerp-aanwij-
zingsbesluit). 

Naam Doel omvang 

leefgebied 

Doel kwaliteit 

leefgebied 

Doel populatie 

(draagkracht voor; 

seizoens-

gemiddelde, tenzij 

anders vermeld) 

Fuut Behoud Behoud 90 ex. 

Aalscholver Behoud Behoud 260 ex. 

Kleine zwaan Behoud Behoud 9 ex. 

Kolgans Behoud Behoud 5.500 ex. 

Grauwe gans Behoud Behoud 2.400 ex. 

Brandgans Behoud Behoud 610 ex. 

Smient Behoud Behoud 4.700 ex. 

Krakeend Behoud Behoud 50 ex. 

Pijlstaart Behoud Behoud 30 ex. 

Slobeend Behoud Behoud 90 ex. 

Tafeleend Behoud Behoud 190 ex. 

Kuifeend Behoud Behoud 530 ex. 

Nonnetje Behoud Behoud 6 ex. 

Meerkoet Behoud Behoud 780 ex. 

Kievit Behoud Behoud 790 ex. 

Grutto Behoud Behoud 70 ex. 

Wulp Behoud Behoud 160 ex. 

 

 

Kernopgaven en ‘sense of urgency’ 

Voor het bereiken van de instandhoudingsdoelen zijn de volgende kernopgaven 

geformuleerd. Tevens is aangegeven of een ‘sense of urgency’ of een wateropgave 

geldt. 

• 3.04 Rivieroevers met pioniervegetaties. Behoud en uitbreiding van slikkige 

rivieroevers H3270 én grindbanken met pioniervegetaties. Er geldt een 

wateropgave. 
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• 3.07 Vochtige alluviale bossen. Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen 

en essen-iepenbossen) *H91E0_A en *H91E0_B uitbreiden mede ten behoeve 

van bever H1337. Er geldt een wateropgave. 

• 3.10 Grasetende watervogels. Behoud voldoende slaapplaatsen- en foerageer-

terrein voor ganzen, kleine zwanen A037, wilde zwanen A038 en smienten 

A050. 

• 3.12 Plasdras situaties. Behoud en uitbreiding areaal van plas-dras situaties en 

ondiep water voor eenden, kwartelkoning A122, porseleinhoen A119 en 

steltlopers. Er geldt een wateropgave. 

• 3.13 Droge graslanden. Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdal-

graslanden H6120, glanshaver- en vossestaarthooilanden (subtype glanshaver) 

H6510_A. Er is sprake van een ‘sense of urgency’ ten aanzien van het beheer. 

 

De kernopgaven zijn beleidsopgaven. Ze zijn vastgesteld in het Natura 2000 

doelendocument van het Ministerie van LNV (2006). De kernopgaven geven aan wat 

in een gebied de belangrijkste bijdrage is voor het realiseren van de landelijke doelen. 

Binnen de kernopgaven geeft de aanduiding ‘sense of urgency’ een prioritering gelet 

op de voor dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang. Er is sprake van een 

dreiging als een kernopgave en de daaronder liggende verplichting om minimaal de 

huidige waarden in stand te houden, niet meer realiseerbaar is als in de eerste 

planperiode (10 jaar) geen maatregelen worden genomen. Het gaat om maatregelen 

ten aanzien van beheer of de watercondities. Zijn de watercondities belangrijk voor 

het realiseren van de kernopgave, maar is de dreiging van achteruitgang niet zo groot, 

dan geldt alleen een wateropgave, zonder ‘sense of urgency’. 

 3.3 Voorkomen van habitattypen en soorten in Uiterwaarden Waal 

 3.3.1 Voorkomen van habitattypen waarvoor Uiterwaarden Waal is aangewezen 

Figuur 3.1 geeft een overzicht van de habitattypen in het plangebied. De kaart is 

gebaseerd op een veldbezoek op 30 november 2011 (bijlage 4). Hier worden de 

habitattypen kort beschreven. 

 

Slikkige rivieroevers (H3270) 

Er is gelet op het voorkomen van het habitattype Slikkige rivieroevers (H3270). Deze 

komen beperkt voor langs de noordpunt van de Kil. De oevers van de zandwinplas 

behoren mogelijk ook tot dit type, ondanks het zandige-grindige karakter. Dit was, 

vanwege de periode van het veldbezoek, niet aan te tonen. 

 

Zachthoutooibos (Vochtige alluviale bossen, 91E0, subtype A)  

Voor het bepalen van het oppervlak Zachthoutooibos is uitgegaan van de definitie in 

de Boswet, namelijk dat een bos minimaal een bedekking van 60% bomen heeft. 

Struwelen zonder boomlaag worden niet tot het habitattype gerekend. Het struweel 

wordt beschouwd als potentieel habitattype omdat zich hier op termijn wel bos kan 
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ontwikkelen. Om tot het habitattype Zachthoutooibos te worden gerekend moet het 

bovendien een minimum oppervlak hebben van 1.000 m2 (Ministerie LNV, 2009).  

 

Wij komen tot de conclusie dat de meeste wilgenbossen in het gebied tot het 

habitattype Zachthoutooibos (Vochtige alluviale bossen, 91E0, subtype A) behoren. 

 

 

 

 

Figuur 3.1 Habitattypen in het plangebied Kil van Hurwenen. De ondergrond is een 
luchtfoto van Slagboom en Peeters (2009). 

 

 

Glanshaverhooilanden (H6510) 

De hoogst gelegen graslanden bevatten elementen van Glanshaverhooiland (H6510), 

maar zijn zeer sterk bemest. Met het juiste beheer (hooiland, verschraling) is het wel 

mogelijk hier Glanshaverhooiland te realiseren. 

 

Langs de weg ten zuiden van het plangebied bevindt zich een soortenrijke beemd die 

als Glanshaverhooiland kan worden gekarakteriseerd. 

 

Stroomdalgraslanden (H6120) 

Dit habitattype is binnen het plangebied niet aangetroffen. 

 

 



 

18 

Andere habitattypen die in het plangebied zijn aangetroffen, maar waarvoor binnen 

het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal geen instandhoudingsdoelstellingen zijn 

geformuleerd zijn: 

 

Meren met waterplanten (H3150) 

De aanwezigheid en de kwaliteit van dit habitattype kon op het moment van het 

veldbezoek, en gezien de beschikbare middelen, niet worden vastgesteld. Het seizoen 

was hiervoor niet geschikt. Aangenomen is dat op dit punt de werkkaart van de 

Provincie Gelderland (zie Van der Laar, 2011) juist is. 

 

Moerasruigten (H6430) 

De kartering van ´moerasruigten´ in de werkkaart van de Provincie Gelderland (zie 

Van der Laar, 2011) is incorrect. Het betreft een perceel met vochtig productie-

grasland met jonge koeien. Dit habitattype komt in het plangebied niet voor. 

 

Hardhoutooibos (Essen-Iepenbossen, H91E0, subtype B) 

Fragmentarische vormen van Vochtige hardhoutooibossen (H91E0, subtype B),  

komen op kleine schaal voor. In principe zijn op meer plekken de omstandigheden 

geschikt voor de vorming van hardhoutooibossen, vanwege het relatief grote reliëf in 

het gebied. 

 

Droge hardhoutooibossen (o.a. Abelen-Iepenbossen, 91F0) zijn niet aangetroffen. 

 

 

 3.3.2 Voorkomen van soorten van Bijlage II waarvoor Uiterwaarden Waal is aangewezen 

Vissen 

Geen van de vijf vissoorten waarvoor instandhoudingsdoelen gelden is in de 

afgelopen 15 jaar in of in de buurt (< 10 km verwijderd) van het plangebied 

waargenomen (volgens de Nationale Databank Flora en Fauna). Alle soorten kunnen 

in principe in de Waal voorkomen, hoewel de kans op het aantreffen van elft en zalm 

vanwege hun zeldzaamheid erg klein is. Bovendien zullen deze soorten, net als de 

zee- en de rivierprik, de Waal alleen als trekroute gebruiken en de Kil niet als 

leefgebied (paaigebied) gebruiken. De paaigebieden van alle vier de soorten 

kenmerken zich namelijk door stromend water en daarvan is in de Kil geen sprake. De 

Kil heeft daarom in zijn huidige vorm voor deze vier vissoorten geen functie. 

 

De Kil vormt in potentie geschikt leefgebied voor de grote modderkruiper. Dat de soort 

hier niet is aangetroffen is mogelijk te wijten aan het feit dat de Kil jaarlijks 

overstroomt. Het leefgebied is hierdoor te dynamisch voor deze soort die juist houdt 

van stilstaande wateren met een dikke modderlaag en veel planten. Onder 

suboptimale omstandigheden verliezen grote modderkruipers bovendien de 

concurrentie met andere soorten. In geïsoleerd gelegen wateren, die andere 

vissoorten niet kunnen bereiken, is de grote modderkruiper in het voordeel. Grote 

modderkruipers kunnen deze wateren namelijk over land bereiken. Vanwege de 
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jaarlijkse inundatie komen dit soort wateren in de Kil niet voor en vormt dit gebied 

momenteel geen geschikt leefgebied voor grote modderkruipers. 

 

Amfibieën 

In de Nationale Databank Flora en Fauna zijn van de afgelopen 10 jaar enkele 

waarnemingen van kamsalamanders in de Hurwenense uiterwaarden bekend (figuur 

3.2). Het merendeel van de waarnemingen, waaronder waarnemingen uit 2010 en 

2011, vond plaats in het oostelijke deel van de uiterwaarden, op en bij de winterdijk bij 

Hurwenen. Eén waarneming in 2001 vond plaats in de Kil. Of dit dier hier ook zijn 

leefgebied had of op trek of dispersie was, is onbekend. De Kil zelf vormt in zijn 

huidige vorm geen geschikt leefgebied voor kamsalamanders. Voor zijn voortplanting 

is de soort namelijk afhankelijk van geïsoleerde wateren waarin geen vis voorkomt. 

Door de jaarlijkse inundatie is de Kil niet geïsoleerd en bovendien leeft hier vis.  

 

 

 

Figuur 3.2 Vindplaatsen van kamsalamanders in de Kil van Hurwenen in de periode 
2000 - 2011 (bron Nationale Databank Flora & Fauna). 

 

Zoogdieren 

Bevers worden langs de hele Waal waargenomen. De Waal vormt de belangrijkste 

verbindingsroute tussen de twee grote populaties in respectievelijk de Biesbosch en 

de Gelderse Poort. In de Hurwenense uitwaarden zijn de afgelopen 10 jaar jaarlijks 

bevers en hun sporen gezien. In de Kil bevinden zich ook enkele burchten, namelijk 

drie direct ten zuidoosten van de strang en één in het noordelijke bosrijke deel tussen 

de strang en de plas (figuur 3.3). De Kil heeft dus een functie als permanent 

leefgebied voor bevers. 
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Figuur 3.3 Globale ligging van beverburchten in de Kil van Hurwenen (bron 
Nationale Databank Flora & Fauna). 

 

 

 3.3.3 Voorkomen van broedvogels waarvoor Uiterwaarden Waal is aangewezen 

De gegevens over voorkomen van broedvogels zijn ontleend aan de gegevens van de 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Waar aanvullende gegevens zijn 

gebruikt is de bron vermeld. 

 

Porseleinhoen 

Het porseleinhoen broedt in terreinen met ondiep water en enige dekking, zoals 

overstroomde uiterwaarden en moerassen. Het porseleinhoen komt sinds lange tijd 

niet meer voor in de Hurwenense Uiterwaard. De soort is voor het laatst vastgesteld in 

1991 (Sierdsema et al. 2008; Creemers 2011). 

 

Het porseleinhoen is in recente jaren niet meer vastgesteld in het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden Waal (www.sovon.nl 2011). Van oudsher vormen de uiterwaarden van 

de grote rivieren een belangrijk broedgebied voor het porseleinhoen. De aantallen 

fluctueren sterk (LNV 2008a). De landelijke staat van instandhouding voor de 

porseleinhoen is zeer ongunstig (www.synbiosys.alterra.nl 2011).  

 

De Hurwenense Uiterwaard biedt kansen voor de herstelopgave van het 

porseleinhoen, met name in de natte delen van de uiterwaarden langs de Waal en de 

oevers van de Kil. 
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Kwartelkoning 

De kwartelkoning broedt in vochtige, extensief beheerde graslanden zoals 

uiterwaarden. De kwartelkoning komt de laatste jaren niet meer voor in de 

Hurwenense Uiterwaard. In 2009 en 2010 zijn bij inventarisaties geen kwartelkoningen 

vastgesteld; het laatst bekende territorium werd in 2003 vastgesteld 

(www.kwartelkoning.nl 2011) 

 

De kwartelkoning komt voor aan de overzijde van de Waal in de Heesseltse 

Uiterwaarden (verspreidingskaarten op www.kwartelkoning.nl 2011). Ook elders 

binnen het Natura 2000-gebied komt de kwartelkoning voor met in 1993-1997 

gemiddeld 8 en 1999-2003 19 paren en maximaal 33 paren in 2002 (LNV 2008a). De 

populatie van het Natura 2000-gebied levert een belangrijke bijdrage aan de 

Nederlandse populatie (LNV 2008a). De landelijke staat van instandhouding voor de 

kwartelkoning is ongunstig (www.synbiosys.alterra.nl 2011).  

 

De Hurwenense Uiterwaard biedt kansen voor de herstelopgave van de 

kwartelkoning, met name in de graslanden van de uiterwaarden langs de Waal.  

 

Zwarte stern 

De zwarte stern komt bijna elk voorjaar tot broeden op uitgelegde nestvlotjes in de 

Hurwenense Kil. Het aantal broedparen is redelijk stabiel met gemiddeld 7 broedparen 

over de laatste twee decennia (figuur 3.4). In 2008 waren 8 broedparen aanwezig, in 

2009 was de zwarte stern echter afwezig. In 2010 waren er 9 broedparen aanwezig 

(SOVON 2011). Er zijn geen gegevens voorhanden over 2011, wel waren een 

onbekend aantal broedende vogels aanwezig (www.waarneming.nl 2011).  

 

De zwarte sterns foerageren met name boven het open water in de Hurwenense Kil 

en de zandwinplas in het noordelijke deel. De plassen in het oostelijk deel van de 

Hurwenense Uiterwaarden worden veel minder gebruikt door foeragerende vogels 

(Van de Laar et al. 2011).   

 

Bijna de gehele populatie zwarte sterns van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 

Waal bevinden zich in de Hurwenense Uiterwaard. Een enkel broedpaar bevindt zich 

in de Loenense Buitenpolder (SOVON 2011). De relatieve bijdrage van het Natura 

2000-gebied Uiterwaarden Waal aan de landelijke doelstelling is gemiddeld (LNV 

2008a). De landelijke staat van instandhouding voor de zwarte stern is zeer ongunstig 

(www.synbiosys.alterra.nl 2011). 

 

De Hurwenense Uiterwaard biedt mogelijk kansen voor de herstelopgave van de 

zwarte stern door uitbreiding van de bestaande populatie (verbetering 

broedmogelijkheden en foerageergelegenheid). 
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De fuut komt het gehele jaar voor met gemiddeld enkele vogels; de soort haalt de 

grootste aantallen in het najaar met enkele tientallen exemplaren. De landelijke staat 

van instandhouding is ongunstig. De relatieve bijdrage van het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied is gemiddeld (LNV 2008a). 

 

Het nonnetje is in de wintermaanden soms aanwezig met maximaal enkele 

exemplaren. De landelijke staat van instandhouding is ongunstig. De relatieve bijdrage 

van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied 

is gemiddeld (LNV 2008a). 

 

 

Tafeleend, kuifeend 

De tafel- en kuifeend rusten overdag op de open wateren van de Hurwenense 

Uiterwaard en langs de Waal. ’s Nachts foerageren de soorten op benthos en 

waterplanten in de Hurwenense Uiterwaard of buiten het Natura 2000-gebied. 

 

De tafeleend komt met gemiddeld enkele exemplaren in het winterhalfjaar voor. De 

landelijke staat van instandhouding is zeer ongunstig. De relatieve bijdrage van het 

Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied is 

gemiddeld (LNV 2008a). 

 

De kuifeend komt het gehele jaar voor; in het zomerhalfjaar met enkele exemplaren, in 

het winterhalfjaar zijn gemiddeld honderd exemplaren aanwezig. De landelijke staat 

van instandhouding is ongunstig. De relatieve bijdrage van het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied is gemiddeld (LNV 2008a). 

 

 

Krakeend, slobeend, pijlstaart, meerkoet 

De krakeend, slobeend en pijlstaart kunnen verwacht worden op het open water en in 

de sloten in de Hurwenense Uiterwaard, met name de krakeend ook langs de Waal. 

De meerkoet kan verwacht worden op het open water, in sloten en op de graslanden.  

 

De krakeend foerageert met name op waterplanten. De krakeend komt met gemiddeld 

enkele exemplaren het gehele jaar voor. De landelijke staat van instandhouding is 

gunstig. De relatieve bijdrage van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal aan de 

Nederlandse populatiegebied is gemiddeld (LNV 2008a). 

 

De slobeend foerageert voornamelijk op watervlooien en ander zoöplankton. De 

slobeend komt in het winterhalfjaar voor met gemiddeld enkele tientallen exemplaren. 

De landelijke staat van instandhouding is gunstig. De relatieve bijdrage van het Natura 

2000-gebied Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied is gemiddeld 

(LNV 2008a).  

 

De pijlstaart komt met gemiddeld enkele exemplaren voor in het winterhalfjaar. De 

pijlstaart foerageert met name op waterplanten en kan verwacht worden in de natte of 
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ondergelopen uiterwaarden en open wateren in het gebied. De landelijke staat van 

instandhouding is ongunstig. De relatieve bijdrage van het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied is gemiddeld (LNV 2008a). 

 

De meerkoet komt het gehele jaar voor met gemiddeld enkele tientallen exemplaren, 

met name in het winterhalfjaar. De meerkoet kan zowel gebruik maken van het open 

water (rusten, foerageren op waterplanten) als de graslanden in de Hurwenense 

Uiterwaard (foerageren). De landelijke staat van instandhouding is ongunstig. De 

relatieve bijdrage van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal aan de 

Nederlandse populatiegebied is gemiddeld (LNV 2008a). 

 

 

Kievit, grutto, wulp 

De steltlopers kievit, grutto en wulp komen voor op nat en plasdras grasland.  

 

De kievit komt in het winterhalfjaar met gemiddeld enkele tientallen exemplaren voor 

in de Hurwenense Uiterwaard. In het zomerhalfjaar zijn de aantallen lager. De kievit 

kan verwacht worden op de graslanden in het gebied. De landelijke staat van 

instandhouding is ongunstig. De relatieve bijdrage van het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied is gemiddeld (LNV 2008a). 

 

De grutto komt vrijwel alleen tijdens de trek in het vroege voorjaar voor op 

slaapplaats(en) met aantallen tot meer dan honderd exemplaren. De slaapplaatsen 

bevinden zich op (ondergelopen) graslanden ten oosten van de Kil van Hurwenen. De 

landelijke staat van instandhouding is zeer ongunstig. De relatieve bijdrage van het 

Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied is 

gemiddeld (LNV 2008a). 

De wulp komt in het winterhalfjaar voor met gemiddeld enkele exemplaren en kan 

verwacht worden op de graslanden in het gebied. De landelijke staat van 

instandhouding is gunstig. De relatieve bijdrage van het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied is gemiddeld (LNV 2008a). 

 

 

Kolgans, grauwe gans, brandgans, kleine zwaan, smient 

Ganzen, kleine zwanen en smienten foerageren in het rivierengebied overdag op 

grotendeels of geheel grasland en akkers, de kleine zwaan ook op waterplanten. ’s 

Nachts slapen de ganzen op het open water in de Hurwenense Uiterwaard.  

  

De kolgans komt met name van november tot en met maart voor in de Hurwenense 

Uiterwaard. De aantallen in het winterhalfjaar zijn groot met gemiddeld rond de 1.000 

exemplaren. De landelijke staat van instandhouding is gunstig. De relatieve bijdrage 

van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied 

is groot en omvat bijna 3% van de biogeografische populatie  (LNV 2008a). 
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De grauwe gans komt het gehele jaar voor met gemiddeld enkele honderden 

exemplaren. De landelijke staat van instandhouding is gunstig. De relatieve bijdrage 

van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied 

is groot en omvat 1% van de biogeografische populatie  (LNV 2008a). 

 

De brandgans komt met name van november tot en met maart voor in de Hurwenense 

Uiterwaard. De aantallen zijn groot met gemiddeld enkele honderden exemplaren. De 

aantallen vormen bijna een kwart van de aantallen van het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden Waal. De landelijke staat van instandhouding is gunstig. De relatieve 

bijdrage van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse 

populatiegebied is gemiddeld (LNV 2008a). 

 

De kleine zwaan komt overdag in de Hurwenense Uiterwaard niet voor. Mogelijk wordt 

het open water ’s nachts als slaapplaats gebruikt.  

 

De smient komt in het winterhalfjaar voor; de aantallen in de Hurwenense Uiterwaard 

kunnen oplopen tot meer dan 1.500 exemplaren. Dit vormt circa een kwart van de 

aantallen van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal. De smient gebruikt het 

open water overdag als slaapplaats. In de nacht foerageren de smienten waarschijnlijk 

op de graslanden in de Hurwenense Uiterwaard en (agrarische) graslanden in de 

omgeving. De landelijke staat van instandhouding is gunstig. De relatieve bijdrage van 

het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal aan de Nederlandse populatiegebied is 

groot en omvat 1,4% van de biogeografische populatie  (LNV 2008a). 
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Tabel 3.5 Seizoensgemiddelden (juli t/m juni) Hurwenense Uiterwaard (telvak 
RG5260),  gehele N2000-gebied Uiterwaarden Waal en instand-
houdingsdoelen van niet-broedvogels (Bronnen: NDFF 2011, 
sovon.nl 2011). Het telvak RG5260 is groter dan de Hurwenense 
Uiterwaard en omvat o.a. delen van de Waal ten oosten van de 
uiterwaard. 

Naam Hurwenense Uiterwaard 

2002-2003 - 2005-2006 

Uiterwaarden Waal 

2004-2005 - 2008-2009 

Instand- 

houdingsdoel 

Fuut 10 65 90 

Aalscholver 10 242 260 

Kleine zwaan 0 1 9 

Kolgans 477 5.270 5.500 

Grauwe gans 134 3.805 2.400 

Brandgans 241 1.136 610 

Smient 593 2.350 4.700 

Krakeend 12 130 50 

Pijlstaart 3 24 30 

Slobeend 13 162 90 

Tafeleend 3 49 190 

Kuifeend 36 509 530 

Nonnetje <1 2 6 

Meerkoet 27 482 780 

Kievit 7 385 790 

Grutto 1 59 70 

Wulp 3 140 160 
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 4 Effecten op Uiterwaarden Waal 

 4.1 Mogelijke effecten en de invloedsfeer van het project  

 

De volgende mogelijke effecten van het plan/project worden in dit rapport beschreven 

en hieronder toegelicht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten 

tijdens de aanleg en effecten in de gebruiksfase. 

 

Winst en verlies van areaal of leefgebied door ruimtebeslag. 

De volgende natuurtypen worden gerealiseerd: 

1. 6 ha nat rietmoeras en 2,5 ha open water door ontgraving bovenlaag verdroogd 

moeras; 

2. 1,5 ha nat rietmoeras en 0,5 ha open water door ontgraving bovenlaag 

landbouwgrond; 

3. 4 ha natte natuur (natte graslanden) door ontgraving van o.a. oude meander in 

agrarisch grasland 

4. 10 ha kruidenrijk grasland op agrarisch grasland (beheerverandering; zonder 

ontgravingen). 

5. 7 ha bosontwikkeling op agrarisch grasland (beheerverandering; zonder 

ontgravingen). 

 

Dit gaat ten koste van de volgende biotopen: 

- 20 ha intensief beheerd grasland; 

- 1,5 ha akkerbouwland; 

-      7 ha verdroogd/verruigd rietland, met stukje zachthoutooibos. 

 

Verstoring door beweging, licht en geluid gedurende de werkzaamheden. 

Voor het vergraven van de grond worden graafmachines ingezet. De vergraven grond 

wordt vervolgens met vrachtwagens weggebracht. Dit leidt tot verstoring van vogels 

en andere fauna door beweging en geluid. De verstoring treedt alleen overdag tussen 

07:00 en 19:00 uur op. ’s Nachts wordt niet gewerkt. 

 

Hydrologische veranderingen 

Het watersysteem van het agrarische deel van de Hurwenense uiterwaarden 

(deelgebied 3) wordt losgekoppeld van de Kil middels een sloot en een nieuw gemaal. 

Hierdoor wordt de huidige instroom van voedselrijk water in de Kil opgeheven. Dit 

heeft een gunstig effect op de waterkwaliteit in de Kil (minder eutrofiëring). 

 

Daarnaast wordt het water in de Kil, na inundatie, langer vastgehouden door de 

overloop in de noordwesthoek hoger te maken. Hierdoor komt de hoogste waterstand 

op 2,8 m +NAP te liggen (nu 2,5 m +NAP), waarna het langzaam uitzakt. Dit zal de 

ontwikkeling van vitaal waterriet, rietmoeras en natte graslanden verbeteren. 
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Effecten als gevolg van de volgende factoren zijn in dit onderzoek buiten beschouwing 

gebleven. 

 

Verstoring door beweging, licht en geluid in de gebruiksfase 

Het gebruik van het plangebied na de ingreep wijkt niet af van het bestaande gebruik. 

 

Veranderingen in verkeersintensiteiten buiten het plangebied 

De ingreep heeft geen gevolgen voor het verkeer buiten het plangebied. De 

verkeersintensiteit blijft gelijk aan de huidige verkeersintensiteit. 

 

Veranderingen in recreatiestromen / recreatief gebruik 

Daar er sprake is van geen of zeer beperkte veranderingen in recreatief gebruik is er 

op voorhand geen reden aan te nemen dat de ingreep zal leiden tot belangrijke 

effecten. 

 

Achteruitgang van kwaliteit van het habitat of leefgebied ten gevolge van de emissie 

van schadelijke stoffen naar lucht, water en/of bodem 

De werkzaamheden zullen tijdelijk leiden tot een toename aan stikstofverbindingen in 

de lucht. Deze verbindingen kunnen het stikstofgevoelige habitat Glanshaverhooiland 

in dit deel van het Natura 2000-gebied bereiken en beïnvloeden. De habitats 

ontvangen echter al jaarlijks extra stikstofverbindingen met het water dat de 

uiterwaarden en de Kil instroomt tijdens overstromingen. Het Glanshaverhooiland ligt 

bovendien in de berm van de dijkweg en ontvangt iedere keer dat auto’s passeren 

extra stikstof. De tijdelijke toevoeging van de emissies vanuit de lucht is daarmee in 

vergelijking verwaarloosbaar en zeker niet significant. 

 4.2 Bepaling van effecten 

 4.2.1 Effecten op habitattypen 

Zachthoutooibos (Vochtige alluviale bossen, 91E0, subtype A)  

De ingrepen leiden tot een toename aan oppervlakte van het habitattype 

Zachthoutooibos met maximaal 7,4 ha. Weliswaar gaat er ook wat Zachthoutooibos 

verloren, maar dit wordt ruim gecompenseerd door de ontwikkeling van nieuw 

Zachthoutooibos door ingreep 4 (zie § 2.2). Het verlies omvat namelijk een bosje van 

0,2 ha in het gebied van ingreep 1 (zie § 2.2), terwijl in het gebied van ingreep 4 7,6 

ha nieuw ooibos (hard en zacht)_ontstaat.  

 

De instandhoudingsdoelen voor Zachthoutooibos in het Natura 2000-gebied 

Uiterwaarden Waal  zijn behoud van oppervlak en verbetering van de kwaliteit. Ten 

opzichte van de uitgangssituatie bij het opstellen van het ontwerpbesluit voor de 

aanwijzing van dit Natura 2000-gebied is het oppervlak Zachthoutooibos in het 

plangebied iets uitgebreid (zie het verschil tussen de kaart van de provincie en figuur 

3.1). Door het ouder worden van het bos is de kwaliteit ook toegenomen. De ingreep 
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(vergraven van verdroogd rietmoeras; ingreep 1 in § 2.2) verkleind het oppervlak 

Zachthoutooibos, zelfs iets verder dan de uitgangssituatie bij het opstellen van het 

ontwerpbesluit. Daarvoor in de plaats ontstaat open water en nat rietmoeras. Er zijn 

verschillende argumenten waarom het omzetten van Zachthoutooibos naar rietmoeras 

en open water gunstig is: 

1)  rietland is in dit deel van het rivierengebied niet algemeen en zeker niet 

buitendijks. Alleen in het benedenstroomse deel van het rivierengebied en langs 

de Linge komt buitendijks rietland op grote schaal voor; 

2)  rietland is veel minder makkelijk te ontwikkelen dan Zachthoutooibos; 

3)  rietland biedt leefgebied aan porseleinhoen (een instandhoudingsdoel; zie § 

4.2.3) en de overgang van rietland naar open water biedt mogelijkheden voor 

eenden en steltlopers (een kernopgave) 

 

Hoewel rietland geen habitattype is en Zachthoutooibos wel, is het een goede keuze 

om te kiezen voor rietland op plekken waar dit kan. De kans dat in de Kil rietland van 

zelf ontstaat is namelijk kleiner dan dat het areaal Zachthoutooibos zich van zelf 

uitbreidt. Door het langer vasthouden van het water na inundatie en het verlagen van 

het maaiveld op verschillende plaatsen in het plangebied ontstaan nieuwe plekken 

waar Zachthoutooibos kan ontstaan. Deze plekken zijn samen vele malen groter dan 

de 0,2 ha die door de regeneratie van verland rietland verloren gaat. Het hele pakket 

aan maatregelen leidt daarom niet tot een verlies aan Zachthoutooibos, maar juist tot 

een toename. 

 

De hydrologische maatregel om het water na inundatie langer vast te houden maakt 

het milieu voor Zachthoutooibos iets minder gunstig (te nat). We verwachten echter 

niet dat hierdoor struwelen verdwijnen ('verzuipen'), omdat de effecten op de 

waterstand tamelijk gering zijn en wilgenstruweel tamelijk nat kan staan. Wel zal het 

bos zich minder snel kunnen uitbreiden, maar dit is geen reden voor mitigatie of 

compensatie. 

 

Het Zachthoutooibos heeft geen last van verstoring door geluid, licht en beweging 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Slikkige rivieroevers (H3270) 

De ingreep heeft geen negatieve effecten op de aanwezige pioniervegetaties van de 

slikkige rivieroevers. De ingreep heeft mogelijk zelfs positieve effecten als de 

vergraven grond wordt gebruikt om de oevers van de zandwinplas te verondiepen. Het 

is echter niet ondenkbaar dat hier waterplanten voorkomen, die hierdoor kunnen 

verdwijnen. Recent duikonderzoek in zandwinplassen heeft aangetoond dat deze 

rijker zijn dan men eerder dacht. 

 

Glanshaverhooilanden (H6510) 

Glanshaverhooiland komt voor op de dijk ten zuiden van de Kil. De ingreep heeft geen 

negatieve effecten op dit habitattype op deze locatie. Ook de hydrologische 

veranderingen hebben geen negatief effect, omdat de frequentie en de hoogte van de 
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inundatie niet verandert ten opzichte van de huidige situatie. Positieve effecten (een 

kernopgave) zijn ook niet direct te verwachten, tenzij aangepast beheer wordt 

toegepast. Op de droge koppen van de stroomruggen is namelijk ontwikkeling van 

Glanshaverhooiland mogelijk. De hoogst gelegen graslanden bevatten al elementen 

van Glanshaverhooiland, maar zijn zeer sterk bemest. Met het juiste beheer (hooiland, 

verschraling) is het mogelijk hier Glanshaverhooiland te realiseren. 

 

Stroomdalgraslanden (H6120) 

Dit habitattype komt in de Kil niet voor. Er zijn ook geen locaties waar dit type als 

gevolg van de ingreep zou kunnen ontstaan. De stroomruggen liggen hiervoor 

namelijk te laag. 

 

 
Tabel 4.1 Overzicht (mogelijke) effecten op habitattypen waarvoor Uiterwaarden 

Waal is aangewezen. 

Naam Effecten op 

de omvang 

Effecten op de 

kwaliteit 

Opmerkingen 

H3270 Slikkige rivieroevers Mogelijk 

uitbreiding 

Verbetering  

H6120 

Stroomdalgraslanden* 

Geen Geen  

H6510a Glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden –

subtype glanshaver 

Mogelijk 

uitbreiding 

Geen Uitbreiding bij juist 

beheer; anders geen 

effect 

H91E0a Vochtige alluviale 

bossen* - subtype 

zachthoutooibossen 

Toename met 

circa 7,4 ha 

Geen  

* Met een asterisk zijn zogenaamde prioritaire habitats aangegeven (zie bijlage 1). 

 

 

 4.2.2 Effecten op soorten van Bijlage 2 HR 

Vissen 

Geen van de vijf vissoorten waarvoor instandhoudingsdoelen gelden is in de 

afgelopen 15 jaar in of in de buurt (< 10 km verwijderd) van het plangebied 

waargenomen. De ingreep zal hier ook geen verandering in brengen. De 

omstandigheden blijven voor deze vijf soorten ongunstig. Negatieve effecten ten 

opzichte van de huidige situatie treden niet op. 

 

 

Kamsalamander 

De Kil vormt in zijn huidige vorm geen geschikt leefgebied voor kamsalamanders. 

Voor zijn voortplanting is de soort namelijk afhankelijk van geïsoleerde wateren waarin 

geen of nauwelijks vis voorkomt. Door de jaarlijkse inundatie is de Kil niet geïsoleerd 

en bovendien leeft hier vis. Deze situatie verandert door de ingreep niet. Omdat 
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kamsalamanders nu in de Kil niet voorkomen is er geen sprake van negatieve 

effecten. 

 

Bever 

Bevers gebruiken een groot deel van de Kil als foerageergebied en hebben op twee 

plaatsen burchten. Bij de regeneratie van het verlande rietland (ingreep 1, § 2.2) 

verdwijnt wilgenbos en -struweel, het stapelvoedsel van de bevers. Daar staat 

tegenover dat er veel nieuw wilgenbos bij komt (ingreep 4, § 2.2). Het verlies aan 

voedsel is dus tijdelijk. Bovendien wordt van de circa 15 ha wilgenbos en -struweel in 

de Kil slechts circa 1,75 ha verwijderd. Er blijft dus voldoende aanwezig om de bevers 

te voeden. 

 

De ontwikkeling van Hardhoutooibos (ingreep 4, § 2.2) is gunstig voor de bevers, 

omdat dit een bijdrage levert aan de broodnodige variatie in het dieet van de bevers 

(Nolet et al. 2006). Dit kan er echter ook toe leiden dat het hardhoutooibos niet of zeer 

langzaam tot ontwikkeling komt, omdat de bevers de jonge aanwas weg eten. Om dit 

te voorkomen is het raadzaam een deel van het jonge bos gedurende een paar jaar 

uit te rasteren. 

 

Figuur 4.1 Snoeiwerkzaamheden ten noorden van de zuidoostelijke beverburcht. 

 

 

De burchten worden door de ingreep niet aangetast, maar kunnen tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden (juli tot maart) wel door het geluid van de 

graafmachines en de vrachtwagens worden verstoord, waardoor de bevers mogelijk 

elders een rust- en verblijfplaats zoeken. Hoe ernstig dit effect is is moeilijk te 
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voorspellen. Onbekend is namelijk of de andere burcht (in het bos tussen de Kil en de 

zandwinplas) tot dezelfde beverfamilie behoort. Bevers zijn territoriaal. Onder gunstige 

omstandigheden (veel voedsel) hebben territoria een grootte van ca. 1,5 km 

oeverlengte; in de Kekerdomse en Milligerwaard bij Nijmegen ligt het gemiddelde op 

0,93 km (Kaandorp & Lange 2010). Onder minder gunstige omstandigheden kan dit 

oplopen tot 10 km oeverlengte. In de Kil is meer dan 1,5 km oeverlengte met geschikt 

leefgebied beschikbaar. Er zou dus sprake kunnen zijn van twee territoria. Als dit het 

geval is, dan zou het gevolg van de verstoring kunnen zijn dat de bevers van de 

burchten in het zuidoosten zich een jaar niet voortplanten. 

 

Bekend is dat bevers verstoring relatief goed kunnen verdragen. In de meeste 

gebieden in Nederland waar bevers leven treedt verstoring op door, met name, 

recreatie. Ook leven bevers op enkele plaatsen in Nederland dicht bij menselijke 

bewoning en zelfs midden in de stad (Gouda). Ook de bevers in de Kil hebben nu al 

regelmatig met verstoring te maken, bijvoorbeeld als de graslanden rond hun burcht 

worden bewerkt. Recent zijn zelfs de wilgen rond de burcht gesnoeid (zie figuur 4.1), 

zonder nadelige gevolgen voor de aanwezigheid van de bevers. We verwachten dan 

ook dat de verstoring geen nadelig effect op de aanwezigheid van de bevers heeft. 

Misschien stellen ze hun voortplanting een jaar uit, maar dit heeft geen nadelig effect 

op het duurzaam behoud van de lokale populatie. 

 

Na realisatie van de herinrichting van de Kil verbeteren de leefomstandigheden voor 

de bevers, omdat er meer wilgenbos kan ontstaan. Tevens leidt de herinrichting tot 

meer variatie in bomensoorten en kunnen waterplanten zich in de nieuwe geulen 

vestigen. Beide hebben bevers nodig om bepaalde voedingstoffen binnen te krijgen 

die ze in hun stapelvoedsel (wilg) missen. Het netto effect van de herinrichting is 

daarom positief en kan zelfs leiden tot een uitbreiding van de lokale populatie.  

 

 
Tabel 4.2 Overzicht (mogelijke) effecten op soorten van Bijlage 2 waarvoor 

Uiterwaarden Waal is aangewezen. 

Naam Effecten op 

omvang 

leefgebied 

Effecten op 

kwaliteit 

leefgebied 

Effecten op 

populatie 

Opmerkingen 

Zeeprik Geen Geen Geen  

Rivierprik Geen Geen Geen  

Elft  Geen Geen Geen  

Zalm Geen Geen Geen  

Grote modderkruiper Geen Geen Geen  

Kamsalamander Geen Geen Geen  

Bever Geen, mogelijk 
toename door 
uitbreiding 
zacht- en 
hardhoutooibos 

Tijdelijke 
afname 
voedselaanbod, 
daarna 
toename 

Geen of 
misschien 
uitbreiding 
door toename 
voedselaanbod 

Netto effect is 
positief 
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 4.2.3 Effecten op broedvogels 

Porseleinhoen 

Het porseleinhoen komt niet voor in de Hurwenense Uiterwaard. Voor de soort is een 

herstelopgave geformuleerd. Het porseleinhoen broedt in terreinen met ondiep water 

en enige dekking, zoals overstroomde uiterwaarden en moerassen. Het plan voorziet 

in de ontwikkeling van 8,5 ha nat rietmoeras en 4 ha nat grasland. Het te ontwikkelen 

natte rietmoeras (afgegraven tot 2,2 - 2,4 m +NAP) rondom de nieuwe strang valt pas 

in de zomermaanden droog. Het natte grasland zal enigszins hoger komen te liggen 

(2,4 tot 2,6 m +NAP) en valt onder gemiddelde omstandigheden in het voorjaar al 

droog (Haskoning 2011).  

 

De 8,5 ha nat rietmoeras vormt met name in de beginjaren geschikt broedgebied voor 

porseleinhoen, wanneer rietbegroeiing nog niet volledig domineert. Zolang lage 

helofyten (zeggen, pitrus e.d.) domineren, vormt het potentieel geschikt broedbiotoop 

voor één paar porseleinhoen  (van der Hut 2002). Het natte grasland daarentegen zal 

ongeschikt zijn door droogval vóór het broedseizoen van de porseleinhoen (eind april 

tot in augustus; (Hustings et al. 1989). 

 

Het effect van de herinrichting op het instandhoudingsdoel van het porseleinhoen is 

positief. Er gaat geen potentieel geschikt biotoop verloren; er komt tijdelijk geschikt 

biotoop bij. Het draagt echter niet permanent bij aan de herstelopgave. Negatieve 

effecten van de ingreep op de instandhoudingsdoelstelling zijn uit te sluiten. 

 

Kwartelkoning 

De kwartelkoning komt niet voor in de Hurwenense Uiterwaard. Voor de soort is een 

herstelopgave geformuleerd.  De kwartelkoning broedt in vochtige extensief beheerde 

graslanden zoals uiterwaarden. Het plan voorziet in de ontwikkeling ca. 10 ha 

kruidenrijk grasland. Afhankelijk van het gevoerde beheer (hooien in augustus) kan de 

10 ha  potentieel geschikt broedbiotoop vormen voor 1 paar kwartelkoning. Het gebied 

is echter op zich zelf staand aan de kleine kant. Onderzoek wijst op sterk 

verschillende territoriumgroottes: territoria zijn meestal kleiner dan 30 ha maar 

variëren van 3 tot 51 ha (LNV 2008b). In combinatie met laat gemaaide graslanden 

elders in de Hurwenense Uiterwaard kan het zeker bijdragen aan de herstelopgave. 

 

Het effect van de herinrichting op het instandhoudingsdoel van de kwartelkoning is 

positief. Er gaat geen potentieel geschikt biotoop verloren; er komt 10 ha potentieel 

geschikt broedbiotoop bij en kan daarom bijdragen aan de herstelopgave. 

 

Zwarte stern 

De zwarte stern komt voor met gemiddeld 7 broedpaar in de Hurwenense Kil. Voor de 

soort is een herstelopgave geformuleerd.  

 

De zwarte sterns broeden op uitgelegde nestvlotjes in de Kil. Peilveranderingen in de 

Kil hebben geen invloed op de broedgelegenheid. 
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De zwarte sterns foerageren in de omgeving van de broedkolonie boven open water 

en insectenrijk grasland. Het meeste voedsel wordt binnen 2 km afstand van de 

kolonie verzameld (van der Winden et al. 2004). Het plan voorziet in 3 ha open water 

en 10 ha kruidenrijk grasland, geschikt als foerageergebied voor maximaal enkele 

paren zwarte sterns. De ingreep gaat ten koste van agrarisch gras- en bouwland, dat 

hooguit van geringe waarde is voor foeragerende zwarte sterns.  

 

Verstoring van zwarte sterns gedurende de werkzaamheden is uitgesloten. De 

werkzaamheden vinden plaats buiten de periode van aanwezigheid (mei tot in juli) van 

de zwarte stern in de Hurwenense Kil. 

 

Het effect van de herinrichting op het instandhoudingsdoel van de zwarte stern is 

positief. Er worden kansen voor natuurlijke broedgelegenheid gecreëerd en de 

kwaliteit van het foerageergebied wordt verbeterd. De ingreep kan daarom bijdragen 

aan de herstelopgave.  

 

 
Tabel 4.3 Overzicht (mogelijke) effecten op broedvogels waarvoor 

Uiterwaarden Waal is aangewezen. 

Naam Effecten op omvang 

leefgebied 

Effecten op 

kwaliteit 

leefgebied 

Effecten op 

populatie  

Porseleinhoen 

 

Tijdelijke toename 

geschikt leefgebied 

Geen 

 

Positief 

Kwartelkoning 

 

Toename geschikt 

leefgebied 

Geen Positief 

Zwarte stern 

 

Toename geschikt 

foerageergebied en 

broedgelegenheid 

Verbetering 

kwaliteit 

foerageergebied 

Positief 

 

 

 4.2.4 Effecten op niet-broedvogels 

Fuut, aalscholver en nonnetje 

De fuut, aalscholver en nonnetje foerageren op open water. De ingreep voorziet in 

een beperkte toename van open water met 3 ha. Mogelijk profiteren de soorten hier 

enigszins van. Er gaat geen geschikt foerageergebied verloren. Geschikte 

slaapplaatsen van aalscholver bevinden zich buiten het ingreepgebied.   

 

Gedurende de periode met graafwerkzaamheden kan er tijdelijke verontrusting van 

fuut, aalscholver en nonnetje plaatsvinden in een klein deel van de Kil en de 

aangrenzende plas langs de Roerdompweg. De soorten zijn verstoringsgevoelig (tot 

meer dan 300 m) (Krijgsveld et al. 2008). Gerekend met een verstoringsafstand van 

400 meter blijft echter ruim tweederde deel van de Kil rustig gebied. Ook buiten de Kil 

zijn voldoende alternatieven voor fuut, aalscholver en nonnetje. De werkzaamheden 
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zullen er daarom niet toe leiden dat de soorten de Hurwenense Uiterwaard verlaten. 

Effecten op aantallen zijn uit te sluiten.   

 

Tafeleend, kuifeend 

De tafeleend en kuifeend maken in het winterhalfjaar gebruikt van de Kil als rust- en 

eventueel als foerageergebied. De ingreep voorziet in een beperkte toename van 

open water met 3 ha, maar dit zal geen noemenswaardige vergrote aantrekkings-

kracht hebben op rustende vogels. Er gaat geen geschikt foerageergebied verloren. 

 

In het zomerhalfjaar maken kleine aantallen tafel- en kuifeend eveneens gebruik van 

de Kil. De soorten kunnen enigszins profiteren van de toename van open water, 

wanneer hier waterplanten tot ontwikkeling komen.  

 

Gedurende de periode met mechanische graafwerkzaamheden kan er tijdelijke 

verontrusting van tafel- en kuifeenden plaatsvinden in een klein deel van de Kil en de 

aangrenzende plas langs de Roerdompweg. Beide soorten zijn verstoringsgevoelig (> 

300 m; Krijgsveld et al. 2008). Gerekend met een verstoringsafstand van 400 meter 

blijft echter ruim 2/3 deel van de Kil rustig gebied. Ook buiten de Kil zijn voldoende 

alternatieven voor tafel- en kuifeend. De werkzaamheden zullen er daarom niet toe 

leiden dat de soorten de Hurwenense Uiterwaard verlaten. Effecten op aantallen zijn 

uit te sluiten.   

 

Krakeend, slobeend, pijlstaart en meerkoet 

De krakeend en meerkoet maken het gehele jaar gebruik van de Kil als rust- en 

foerageergebied. De slobeend en pijlstaart komen alleen in het winterhalfjaar op de Kil 

voor. Mogelijk kunnen de krakeend, pijlstaart en meerkoet enigszins profiteren van de 

toename van open water, wanneer hier waterplanten tot ontwikkeling komen. Dit kan 

ook enige positieve gevolgen hebben voor de slobeend, wanneer zoöplankton hier 

toeneemt. Er gaat voor beide soorten geen geschikt foerageergebied verloren. De 

meerkoet foerageert in de wintermaanden ook op grasland. Door de ingreep gaat ca. 

20 ha intensief beheerd grasland verloren. Door de verwachte toename aan 

waterplanten is er uiteindelijk geen negatief effect. 

 

Gedurende de periode met graafwerkzaamheden kan er tijdelijke verontrusting van 

krakeend, slobeend, pijlstaart en meerkoet plaatsvinden in een klein deel van de Kil 

en de aangrenzende plas langs de Roerdompweg. Met name krakeend en slobeend 

zijn verstoringsgevoelig (meer dan 300 m; Krijgsveld et al. 2008). Gerekend met een 

verstoringsafstand van 400 meter blijft echter ruim 2/3 deel van de Kil rustig gebied. 

Ook buiten de Kil zijn voldoende alternatieven voor de krakeend, slobeend, pijlstaart 

en meerkoet. De werkzaamheden zullen er daarom niet toe leiden dat de soorten de 

Hurwenense Uiterwaard verlaten. Effecten op aantallen zijn uit te sluiten.   

 

Kievit, grutto, wulp 

De steltlopers kievit en wulp maken gebruik van de graslanden als foerageergebied. 

Door de ingreep gaat 20 ha intensief beheerd grasland en 1,5 ha akkerbouwland 
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verloren. Er komen echter 4 ha natte graslanden en 10 ha kruidenrijk grasland bij. 

Intensief beheerd grasland is door bemesting rijk aan bodemfauna en vormt geschikt 

foerageergebied voor wulp en kievit. Het oppervlak cultuurgrasland neemt af, maar 

het grasland dat hiervoor terug komt en het ondiepe water met (slikkige) oevers, zal 

rijk zijn aan insecten, wormen en overige ongewervelden en compenseert minimaal 

het verlies van intensief beheerd grasland. Negatieve effecten op aantallen kievit en 

wulp zijn daarom uit te sluiten.   

 

De grutto maakt gebruik van ondiep water in het vroege voorjaar als rustplaats en 

foerageergebied; de wulp gedurende het gehele winterhalfjaar. De natte graslanden 

staan in het winterhalfjaar en vroege voorjaar onder water en vormen geschikt 

rustgebied voor grutto en wulp. Er komt daardoor meer rustgebied voor deze soorten 

bij. Dit vormt een aanvulling op de al aanwezige rustplaatsen in de Hurwenense 

Uiterwaard.  

 

Gedurende de periode met graafwerkzaamheden kan er tijdelijke verontrusting 

plaatsvinden van kievit en wulp. De aantallen zijn echter laag en er zijn voldoende 

productiegraslanden binnen de Hurwenense Uiterwaard aanwezig die als alternatief 

kunnen dienen.  Effecten op aantallen van kievit en wulp zijn uit te sluiten.   

 

Kolgans, grauwe gans, brandgans, kleine zwaan, smient 

De kolgans, grauwe gans, brandgans en smient foerageren op gras en oogstresten in 

de Hurwenense Uiterwaard. De kleine zwaan komt niet voor. Door de ingreep 

verdwijnt ca. 20 ha intensief beheerd grasland en 1,5 ha akkerbouwland. Dit vormt 

geschikt foerageergebied voor grasetende watervogels. Er komt 10 ha kruidenrijk 

grasland en 4 ha nat grasland bij. Natuurgrasland bestaat veelal uit grassen met een 

lagere voedingswaarde; de waarde voor grasetende watervogels is daarom kleiner. 

Dit betekent dat voor kolgans, grauwe gans, brandgans, kleine zwaan en in mindere 

mate smient het foerageergebied zowel in oppervlak als in kwaliteit afneemt. Dit heeft 

gevolgen voor de draagkracht van het plangebied voor de huidige aantallen van deze 

soorten. Het aantal vermeldt in het instandhoudingsdoel is met uitzondering van de 

smient (mede) gebaseerd op de foerageerfunctie binnen het Natura 2000-gebied.  

 

In tabel 4.4 is een overzicht weergegeven van de veranderingen in draagkracht als 

gevolg van de ingreep. Hierbij is dezelfde berekeningsmethode als voor Project 

Nevengeul Hurwenen gehanteerd (Liefting & Voslamber 2011) (zie tekstkader).  

Uit tabel 4.4 en 4.5 blijkt dat in de toekomstige situatie in totaal een vermindering van 

de draagkracht van 30.675 kolgansdagen optreedt. Ganzen en smienten kunnen na 

herinrichting dus minder dagen in het plangebied foerageren.  Voor smienten valt dit 

effect in de praktijk minder hoog uit, omdat er alleen tamelijk droge graslanden 

verloren gaan die voor de smient minder belangrijk zijn. Daarnaast neemt de 

oppervlakte (nat) natuurgrasland toe.  
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De slaapplaatsfunctie van de ganzen en smienten wordt door de ingreep positief 

beïnvloed. Er komt meer (beschut) open water bij. Er komen ten opzichte van de 

huidige situatie geen recreatieve voorzieningen bij, die de rust op de slaapplaatsen 

(extra) verstoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabel 4.4 Huidig aantal kolgansdagen van terreindelen die worden heringericht.  

Huidige situatie Ha Draagkracht 

(gansdagen/ha/jaar) 

Kolgansdagen 

totaal / jaar 

Cultuurgras 20 1.990 39.800 

Bouwland 1,5    450      675 

Totaal   40.475 

 

 

 
Tabel 4.5 Toekomstig aantal kolgansdagen van terreindelen die worden 

heringericht. 

Toekomstige situatie Ha Draagkracht 

(gansdagen/ha/jaar) 

Kolgansdagen 

totaal / jaar 

Natuurgras 14 700 9.800 

    

Verlies t.o.v. huidige situatie   30.675 

 

 

Draagkrachtberekening voor ganzen en smienten 
Het aantal dagen per maand of jaar dat vogels foerageren levert het aantal vogeldagen op 
en is een goede maat voor de gebruiksintensiteit. Deze vogeldagen worden voor de 
grasetende soorten omgerekend naar kolgansdagen. Hiervoor wordt een conversieregel 
toegepast waarbij de soorten op basis van gewicht en dagelijkse voedselbehoefte worden 
omgerekend in de eenheidsmaat van kolgansdagen. Uit een case-study in de Ooijpolder 
zijn gegevens gebruikt om de draagkracht van zowel cultuurgrasland, natuurgrasland en 
bouwland te bepalen. Hierbij is rekening gehouden met verlies van draagkracht door 
verstoring (wegen, beplanting) bij het bouwland in het projectgebied. Bij het cultuurgrasland 
is de verstoring verwaarloosbaar en daarom niet verrekend. Cultuurgrasland heeft in het 
projectgebied een draagkracht van 1.990 kolgansdagen per hectare per jaar, voor 
natuurgrasland en bouwland is dit respectievelijk 700 en 450 kolgansdagen/ha/jaar. Met 
deze getallen kan berekend worden of er een afname in het aantal kolgansdagen optreedt 
bij de herinrichting van het gebied. Voor de smient dienen behalve droge graslanden ook 
plasdras en natte graslanden in de nabijheid aanwezig te zijn. Voor de inschatting van 
effecten dient hier rekening mee gehouden te worden (Voslamber & Liefting 2011).  
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Tabel 4.6 Overzicht (mogelijke) effecten op niet-broedvogels waarvoor 
Uiterwaarden Waal is aangewezen. 

Naam Effecten op 

omvang 

leefgebied 

Effecten op 

kwaliteit 

leefgebied 

Effecten op de 

populatie binnen 

N2000-gebied – 

foerageerfunctie  

Effecten op de 

populatie – 

slaapplaatsfunctie 

Fuut Toename Geen Positief Geen 

Aalscholver Toename Geen Positief Geen 

Kleine zwaan Geen Geen Geen Geen 

Kolgans Afname Afname Afname Geen 

Grauwe gans Afname Afname Afname Geen 

Brandgans Afname Afname Afname Geen 

Smient Afname Afname Afname Geen 

Krakeend Toename Geen Positief Geen 

Pijlstaart Toename Geen Positief Geen 

Slobeend Toename Geen Positief Geen 

Tafeleend Toename Geen Positief Geen 

Kuifeend Toename Geen Positief Geen 

Nonnetje Toename Geen Positief Geen 

Meerkoet Neutraal Geen Geen Geen 

Kievit Neutraal Geen Geen Geen 

Grutto Toename Geen Positief Geen 

Wulp Neutraal Geen Geen Geen 

 

 
Tabel 4.7 Effecten van andere plannen en projecten op ganzen en smienten in 

het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal. 

Project Gebied Verlies opp. 

foerageergebied 

Verlies 

gansdagen/jaar 

Verruiming haveninvaart 

scheepswerf Sepers 

Dreumelsche 

waarden 

0,5 ha grasland 995 

Project Neven-   

geul Hurwenen 

Hurwenensche 

Uiterwaard 

30 ha grasland (deels 

omvorming naar 

natuurgrasland) 

86.550 

 

 4.3 Cumulatie van effecten 

Voor ganzen en smienten leidt de ingreep tot effecten op draagkracht. Daarom zijn 

voor deze soorten cumulatieve effecten van andere plannen en projecten in kaart 

gebracht. Uit informatie aangeleverd van het Bevoegd Gezag (Provincie Gelderland) 

blijkt dat in de Uiterwaarden Waal een tweetal projecten tot verlies van draagkracht 

leiden van foeragerende ganzen en smienten (tabel 4.7). Samen met de effecten 

beschreven in § 4.2 is het totale verlies aan draagkracht 118.220 gansdagen/ha/jaar.  
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 4.4 Significantie van effecten 

Op een groot deel van de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied heeft 

de ingreep geen negatief effect. Omdat er geen effecten zijn, is het uitgesloten dat 

deze significant zijn. 

 

Op het habitattype Zachthoutooibos, de bever en de niet-broedvogels kolgans, 

grauwe gans, brandgans en smient is wel sprake van negatieve effecten. De 

negatieve effecten op de bever zijn tijdelijk (verstoring en verlies foerageergebied). 

Ook het verlies aan oppervlak Zachthoutooibos is tijdelijk (komt vanzelf terug en 

bovendien wordt elders binnen het plangebied nieuw ooibos gecreëerd). Hierdoor is 

geen sprake van significante effecten op de instandhoudingsdoelen. Bovendien komt 

voor het verwijderde Zachthoutooibos een habitattype terug waar andere 

instandhoudingsdoelen, namelijk ten aanzien van enkele broed- en niet-broedvogels, 

van profiteren (kernopgave 3.12). 

 

Voor de niet-broedvogels kolgans, grauwe gans, brandgans en smient is het totale 

(cumulatieve) verlies aan draagkracht 118.220 gansdagen/ha/jaar. Uit een berekening 

van SOVON (Voslamber & Liefting 2011) blijkt dat er een ‘overcapaciteit’ van 547.386 

gansdagen/ha/jaar voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden aanwezig is. Dit getal is 

gebaseerd op de benodigde hoeveel gansdagen/ha/jaar voor de instand-

houdingdoelstellingen van ganzen en de smient van de Uiterwaarden Waal in oktober 

2005. De cumulatieve effecten van de plannen en projecten na oktober 2005 

bedragen ruim minder dan de overcapaciteit. Het is daarom uitgesloten dat de 

effecten op kolgans, grauwe gans, brandgans en smient significant zijn. 

 4.5 Vergunningsplicht 

Op grond van de in dit rapport gepresenteerde objectieve gegevens kunnen negatieve 

effecten als gevolg van de ingreep op de instandhoudingsdoelen van Uiterwaarden 

Waal niet worden uitgesloten en is een vergunning inzake de Natuurbeschermingswet 

noodzakelijk. De beoordeling voor de noodzaak van een vergunning ligt bij het 

bevoegd gezag. 
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 5 Beschermd natuurmonument Kil van Hurwenen 

 5.1 Natuurwaarden in het Beschermd natuurmonument  

In 1973 is de Kil van Hurwenen aangewezen als Beschermd natuurmonument, toen 

nog staatsnatuurmonument geheten. Aanleiding waren de zowel nationaal als 

internationaal gezien uitzonderlijke ornithologische, botanische en hydrobiologische 

waarden. Tevens had het gebied landschappelijk veel betekenis. 

 

In het gebied werd een grote verscheidenheid aan plantengemeenschappen 

gevonden. De ornitologische waarde berustte op de functies die het gebied als 

broedgebied en pleisterplaats voor meer dan 150 vogelsoorten vervulde, waaronder 

verscheidene zeldzame soorten. Aan de aanwezigheid van plankton, waarvan diverse 

soorten niet algemeen voorkwamen, gaf het gebied zijn hydrobiologische waarde.  

 

Hoewel aangewezen als Beschermd natuurmonument zijn de uitzonderlijke waarden 

van de Kil van Hurwenen in de loop der jaren sterk achteruitgegaan. Met name de 

inundaties met, toentertijd, vervuild rivierwater en instroming van vervuild water van de 

omringende landbouwgronden heeft de hydrobiologische waarden geen goed gedaan. 

Ook de verscheidenheid aan plantengemeenschappen is tegenwoordig minder groot 

dan in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. 

 5.2 Mogelijke effecten op de natuurwaarden in het Beschermd 
natuurmonument  

De ingrepen in het plangebied moeten er toe leiden dat het vervuilde water van de 

omringende landbouwgronden de Kil van Hurwenen niet meer bereikt. Omdat het 

rivierwater een stuk schoner is dan 40 jaar geleden hebben inundaties geen negatieve 

invloed meer op de hydrobiologische waarden van de Kil. Het vergraven van het 

verlande rietmoeras moet bovendien leiden tot meer diversiteit aan plantengemeen-

schappen. Het nieuwe rietmoeras biedt tevens schuil- en broedgelegenheid aan 

vogels die sinds vele jaren niet meer in de Kil zijn waargenomen, zoals het 

porseleinhoen. Al met al hebben de ingrepen een positieve invloed op de 

natuurwaarden waarvoor de Kil indertijd als Beschermd natuurmonument is 

aangewezen. 
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 6 Conclusies en aanbevelingen 

 6.1 Conclusies 

De herinrichting van de Kil van Hurwenen heeft geen significant negatieve effecten op 

de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal. Ook de 

natuurwaarden van het Beschermd natuurmonument worden niet aangetast. Daarmee 

is het project vergunbaar in het kader van de Natuurbeschermingswet. 

 

Het plan leidt overwegend tot positieve effecten op habitattypen en soorten. 

Weliswaar zijn er tijdelijk negatieve effecten op het habitattype Zachthoutooibos 

(H91E0A) en de bever (H1337) door het verwijderen van wilgenbos en -struweel, 

maar deze verdwijnen na herinrichting van het gebied. Negatieve effecten op de 

grasetende niet-broedvogels kolgans (A041), grauwe gans (A043), brandgans (A045) 

en smient (A050) zijn in cumulatie met andere plannen en projecten niet significant 

negatief.  

 

De beoordeling van de noodzaak voor een vergunning ligt overigens bij het bevoegd 

gezag. De conclusie van Bureau Waardenburg heeft geen rechtskracht. 

 6.2 Aanbevelingen 

 6.2.1 Mitigatie 

Uit de Natuurbeschermingswet 1998 vloeien verplichtingen voort om negatieve 

effecten te mitigeren. Negatieve effecten als gevolg van de herinrichting van het 

plangebied zijn het verlies aan oppervlak zachthoutooibos, verlies aan oppervlak 

foerageergebied voor bevers en verstoring van bevers. Deze negatieve effecten zijn 

echter tijdelijk, want in het uitvoeringsplan is de ontwikkeling van nieuw 

zachthoutooibos voorzien en daarmee ook regeneratie van foerageergebied voor de 

bever. Uiteindelijk is zelfs sprake van een positief effect op de instandhoudingsdoelen 

van het Zachthoutooibos en de bever.  

 

Het negatieve effect van verstoring van bevers is niet zo ernstig dat de 

instandhoudingsdoelen voor deze soort in gevaar komen. Desalniettemin bevelen wij 

aan de verstoring te minimaliseren. Dit kan door bij het uitvoeren van ingreep 3 (zie § 

2.2) de werkzaamheden te starten in het grasland ten zuiden van het verlande 

rietmoeras en hier aan de kant van het wilgenbos met de burcht te beginnen en 

vandaar richting het noorden te werken. De sterkste verstoring vindt dan in de voor 

bevers minst gevoelige periode (september-oktober) plaats. 
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 6.2.2 Compensatie 

Uit de Natuurbeschermingswet 1998 vloeien verplichtingen voort om de effecten – die 

resteren na mitigatie – te compenseren. Er zijn geen negatieve effecten die na 

mitigatie resteren. Er hoeft dus niets te worden gecompenseerd. 

 

 6.2.3 Nader onderzoek 

BBL-perceel in deelgebied 3 

Het huidige plan is om circa 45.000 m3 van de afgegraven grond in dit perceel te 

verwerken. Dit perceel heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een redelijk 

waardevol perceel met veel kleinschalige vegetatiemozaïeken en vermoedelijk ook 

faunawaarden. In potentie kan zich hier zachthoutooibos ontwikkelen. Hoewel het 

reliëf niet natuurlijk is en hier op dit moment geen beschermde habitattypen 

voorkomen, heeft het terrein inmiddels een belangrijke functie voor de natuur. In de 

destijds verstrekte ontgrondingsvergunning is als voorwaarde opgenomen dat het 

perceel als natuur wordt opgeleverd. Hier is aan voldaan en daarmee is de 

ontgrondingsvergunning afgerond. Op dit moment heeft het perceel geen bestemming 

ten aanzien van het gebruik. Hercultiveren van dit perceel ten behoeve van de 

landbouw is in principe dan ook mogelijk. 

 

Ten aanzien van de potenties voor de ontwikkeling van zachthoutooibos kan worden 

gesteld dat in deelgebied 2 na herinrichting voldoende potenties voor nieuw 

zachthoutooibos aanwezig zijn om het verlies in het BBL-perceel goed te maken. Het 

perceel heeft een oppervlak van circa 4,5 ha. Ingreep 4 in deelgebied 2 (zie § 2.2) 

leidt tot circa 7,6 ha ooibos en ingreep 6 (langer vasthouden inundatiewater) leidt tot 

een toename van het oppervlak op de bestaande oevers dat voor zachthoutooibos 

geschikt is. Ook na aftrek van de 0,2 ha zachthoutooibos als gevolg van ingreep 1, is 

dit meer dan er door hercultivering van het BBL-perceel verloren gaat. 
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Bijlage 1 Wettelijk kader Natuurbeschermingswet ’98 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nbwet) vormt de invulling van de 

gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en heeft als doel het 

beschermen en instandhouden van bijzondere gebieden in Nederland.  

 

Aanwijzing van gebieden 

De Nbwet kent verschillende soorten beschermde gebieden. De belangrijkste zijn de 

Natura 2000-gebieden (oftewel Vogel- en Habitatrichtlijngebieden oftewel Speciale 

Beschermingszones) en de beschermde natuurmonumenten. De aanwijzingsbesluiten 

van deze gebieden bevatten een kaart en een toelichting, waarin de instandhoudings-

doelstellingen staan verwoord (zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur).  

In de “oude” aanwijzingsbesluiten van Staats- en Beschermde natuurmonumenten 

worden de natuurwetenschappelijke waarde en het natuurschoon als grond voor de 

bescherming aangevoerd. Deze meer abstracte waarden blijven van kracht in de 

nieuwe Natura 2000-gebieden, voor zover zij voormalige Staats- of Beschermde 

natuurmonumenten omvatten. Deze waarden dienen bij toetsingen nader te worden 

geconcretiseerd. 

 

Natura 2000-gebieden 

Voor Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te worden opgesteld. Daarin staat 

o.a. welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen en welk (bestaand en 

toekomstig) gebruik al dan niet vergunningplichtig is. Voor een groot aantal gebieden 

is een beheerplan in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. 

Voor het uitvoeren van projecten en handelingen, die negatieve effecten kunnen 

hebben op Natura 2000-gebieden en die niet nodig zijn voor of verband houden met 

het beheer, is een vergunning nodig. Van negatieve effecten is sprake als, gelet op de 

instandhoudingsdoelen, een habitattype of leefgebied van soorten verslechtert of 

soorten significant worden verstoord. Deze bescherming geldt alleen voor de habitat-

typen en soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Projecten en handelingen die 

de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied aantasten zijn in ieder geval 

vergunningplichtig.  

Bij een besluit om een plan (bijvoorbeeld bestemmingsplan, streekplan, waterhuishou-

dingsplan) vast te stellen, moet rekening worden gehouden met de effecten op Natura 

2000-gebieden en met het beheerplan.  

Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die 

activiteiten negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor het gebied (kunnen) 

veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de bescherming genoemd. 

 

Bestaand gebruik 

Bestaand gebruik volgens de Nbwet is gebruik dat bestond op 1 oktober 2005 en 

sindsdien niet of niet in betekenende mate is gewijzigd. Voor de raad van State lijkt de 

vraag of het gebruik al bestond op het (eerste) moment van aanwijzen (als 

Vogelrichtlijngebied) of aanmelden (als Habitatrichtlijngebied) overigens relevanter. 
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bestaand gebruik dat zeker geen significante gevolgen kan hebben voor een Natura 

2000-gebied kan vergunningvrij worden voortgezet. Als significante effecten niet 

kunnen worden uitgesloten is een vergunning nodig, tenzij in het beheerplan anders is 

bepaald. in het beheerplan moeten dan maatregelen zij voorzien om de effecten te 

beperken of te niet te doen. 

 

Habitattoets 

Een vergunning ex art. 19d Nbwet kan pas worden afgegeven nadat een 

‘habitattoets
1
’ het bevoegd gezag de zekerheid heeft gegeven dat de natuurlijke 

kenmerken van het gebied niet worden aangetast. Deze is verwoord in art. 19d t/m 19j 

van de Nbwet. 

In de ‘oriëntatiefase’ – voorheen ook wel ‘voortoets’ genoemd – wordt onderzocht of 

een activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, mogelijk schadelijke 

gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied en zo ja of deze gevolgen significant 

kunnen zijn. De gevolgen moeten worden beoordeeld in samenhang met die van 

andere plannen en projecten (‘cumulatieve effecten’). 

Indien de oriëntatiefase uitwijst dat er geen effecten zijn, zijn er vanuit de Nbwet geen 

verdere verplichtingen of beperkingen voor de uitvoering van de activiteit. Wel kan het 

verstandig zijn om met het bevoegd gezag in overleg te treden, om te bezien of men 

zich in de conclusies van het uitgevoerde onderzoek kan vinden.  

Als er wel effecten (verslechtering van habitattype of leefgebied) zijn, maar die zijn 

zeker niet significant, dan kan het bevoegd gezag vragen om een nadere toetsing. In 

zo’n nadere toetsing worden de effecten gespecificeerd. Daarbij hoeft dan niet meer 

naar cumulatieve effecten te worden gekeken. Het bevoegd gezag beoordeelt of de 

effecten aanvaardbaar zijn of niet. Aan de vergunning kunnen beperkende 

voorwaarden (mitigatie en compensatie, zie onder) worden verbonden.  

Als er een kans is op significante effecten volgt een ‘passende beoordeling’. De 

passende beoordeling is veel uitgebreider. Op basis van de beste wetenschappelijke 

kennis dienen de effecten op de habitats en soorten te worden ingeschat, rekening 

houdend met cumulatieve effecten.  

Als de passende beoordeling uitwijst dat aantasting van de natuurlijke kenmerken is 

uitgesloten, dan kan de vergunning worden verleend. Aantasting van de natuurlijke 

kenmerken is praktisch gesproken uitgesloten als er geen significante effecten zijn in 

het licht van de instandhoudingsdoelstellingen. 

Als significante effecten niet kunnen worden uitgesloten, dan mag vergunning alleen 

worden verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-criteria: 

- Er zijn geen geschikte Alternatieven. 

- Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder 

redenen van sociale en economische aard. 

- Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie. 

Als er sprake is van aantasting van een gebied dat is aangewezen ter bescherming 

van prioritair natuurlijk habitattype of een prioritaire soort, dient eerst door de minister 

van EL&I aan de Europese Commissie advies te worden gevraagd. Bovendien is het 

aantal redenen van groot openbaar belang beperkt. 

                                                        
1
 De termen habitattoets en oriëntatiefase staan niet in de wet. De passende beoordeling wel. 
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Cumulatieve effecten 

Volgens de Natuurbeschermingswet 1998 (art. 19d lid 1) is het – zonder vergunning – 

verboden om handelingen te verrichten die op zich zelf of “in combinatie met andere 

projecten of plannen significante effecten kunnen hebben”. In het onderzoek naar 

cumulatieve effecten, wordt het effect van het onderhavige plan of project in 

combinatie met andere ingrepen in beeld gebracht. 

De basis hiervoor is art. 6 van de Habitatrichtlijn, die van toepassing is op alle Natura 

2000-gebieden. 

“Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het 

beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen 

of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een 

passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 

houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.” 

Het werkdocument “Toepassing begrippenkader” (Ministerie van LNV, 2007) stelt voor 

om het begrip cumulatie als volgt te definiëren:  

“De effecten van de voorgestelde eigen activiteit op de 

instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied in combinatie met 

de effecten van andere activiteiten en plannen”. 

Met andere woorden: in een studie naar de cumulatieve effecten dienen alle 

activiteiten (bestaand gebruik, nieuwe projecten) en plannen te worden betrokken, die 

op dezelfde instandhoudingsdoelstellingen negatieve effecten kunnen hebben als het 

eigen project. Het doet daarbij in beginsel niet ter zake of er een verband is tussen het 

eigen project en de andere activiteiten en plannen, of dat de effecten tijdelijk zijn of 

(naar verwachting) slechts beperkt van omvang zijn.  

 

Significantie 

Voor een invulling van het begrip significantie volgen wij de ‘Leidraad significantie’ van 

het Steunpunt/Regiebureau Natura 2000. Van significante effecten kan sprake zijn als 

ten gevolge van menselijk handelen het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelen 

sterk wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. Dat is in ieder geval zo, als het 

oppervlak van een habitattype of een leefgebied of de kwaliteit van habitattype of 

leefgebied of de omvang van een populatie lager wordt dan genoemd in de instand-

houdingsdoelen in het aanwijzingsbesluit. 

 

Beschermde natuurmonumenten 

Het toetsingskader voor beschermde natuurmonumenten is vergelijkbaar, echter de 

procedure en de speelruimte van het bevoegd gezag wijken enigszins af. De 

beoordeling is minder strikt en door het ontbreken van concrete instandhoudings-

doelen vaak ook minder eenduidig. 

 

Zorgplicht 

Artikel 19l legt aan iedereen een zorgplicht voor beschermde natuurgebieden op. 

Deze zorg houdt in ieder geval in dat ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat een handeling nadelige gevolgen heeft, verplicht is die handeling achterwege te 
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laten of, als dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, eventuele gevolgen zoveel 

mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De nadelige handelingen hebben 

betrekking op de instandhoudingsdoelen in het geval van een Natura 2000-gebied en 

op de wezenlijke kenmerken in het geval van een beschermd natuurmonument. 
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Bijlage 2 Stroomschema significantiebepaling 

Stroomschema significantiebepaling volgens Regiebureau Natura 2000 
(Leidraad d.d. 7 juli 2009). 
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Bijlage 3 Locaties van de ingrepen 

 

Voor een verklaring van de cijfers zie paragraaf 2.2. 
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Bijlage 4 Begrenzing habitattypen 

Inleiding 

Op 30 december 2011 is een check uitgevoerd van de habitattypenkaart in het 

plangebied. Hierbij is niet alleen de exacte locatie van de maatregel meegenomen, 

maar een groter gebied. 

Er zijn drie vragen gesteld:  

• Verdwijnt er oppervlak met habitattypen door de maatregel (directe effecten 

graafwerkzaamheden) 

• Zijn er door de aanpassing in de hydrologie elders effecten te verwachten 

(indirecte effecten) 

• Wat is het belang in het gebied van het habitattype dat verdwijnt, hoe verhoudt 

zich dat tot andere natuurwaarden, en hoe is het verlies te compenseren? 

 

 

Resultaten 

 

Zachthoutooibos 

De kartering van het Zachthoutooibos (Vochtige alluviale bossen, 91E0, subtype A) in 

het gebied bleek niet geheel consequent te zijn uitgevoerd.  

 

Het profielendocument noemt stelt geen andere eisen anders dan het domineren van 

smalbladige wilgen op alluviale gronden onder invloed van de rivier. De vegetatie 

wordt gerekend tot het Lissen ooibos (goed ontwikkelde vorm) of de 

Rompgemeenschap van Grote brandnetel-ooibos (matig ontwikkelde vorm). Tot deze 

vegetatietypen behoren niet alleen bossen (Schietwilg, Kraakwilg), maar ook 

struwelen (Katwilg, Amandelwilg). Specifiek vermeld in het profieldocument zijn de 

grienden (knotwilgen). Deze behoren ook tot het habitattype. 

Dauwbraamschietwilgenbossen en overgangen naar hardhoutooibos zijn lastig te 

plaatsen in hetzij Lissen-ooibos hetzij Rompgemeenschap van Grote brandnetel. Het 

is echter niet logisch om dergelijke bossen niet tot het zachthoutooibos te rekenen 

(matig ontwikkelde vorm), en brandnetelooibos (vaak met veel minder natuurwaarden) 

wel. Het is in feite een hiaat in het systeem van de Vegetatie van Nederland.  

 

In de toelichting bij de definitietabel habitattypen (Eli) wordt een minimum-oppervlakte 

van 1000m2 vermeld voor alle bostypen. Het doelendocument stelt geen verdere 

eisen aan minumum oppervlakte. De optimale functionele omvang is tenminste enkele 

tientallen hectares. Dat wil echter niet zeggen dat kleine bossen niet tot het 

habitattypen gerekend worden.  

 

Het voorkomen van epifyten is een kwaliteitskenmerk, maar dat wil niet zeggen dat 

bossen zonder epifyten niet tot het habitattype gerekend zouden worden. 

 

Typische soorten zijn er bijna niet. Groot touwtjesmos en Spatelmos staan ten 

onrechte onder subtype A vermeld, ze zijn eerder kenmerkend voor subtype B 

(Essenbos). Tonghaarmuts is wel kenmerkend voor Zachthoutooibos, maar de 

aanwezigheid is zeer moeilijk vast te stellen.  

De overige vermelde planten zijn kenmerkend voor een specifieke vorm van het 

subtype in het zoetwatergetijdegebied. 

 

In principe horen de meeste wilgenbossen en –struwelen in het gebied dus tot dit 

habitattype.  
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Alleen bosjes die te klein zijn, behoren niet tot het habitattype. In de bijlage (gebied C) 

wordt ingegaan op dit oppervlaktecriterium. 

 

De inconsequentie van de kartering bestaat uit vooral uit: 

- Wilgenstruwelen worden soms wel tot het habitattype gerekend (het struweel 

langs de noordkant van de Kil), in andere gevallen niet (met name wilgenstruwelen in 

complex met rietland) 

- Wilgengrienden worden niet altijd tot het type gerekend 

- Wilgenbossen zijn redelijk consequent tot het habitattype gerekend (ook smalle 

stroken en kleine bosjes), maar ook niet altijd. In een enkele geval is een bosje dat te 

klein is wel tot het habitattype gerekend, terwijl dit niet correct is. 

 

Andere habitattypen 

- De aanwezigheid en de kwaliteit van ´Meren met waterplanten´ (H3150) kon op 

het moment van het veldbezoek, en gezien de beschikbare middelen, niet vastgesteld 

worden 

- De kartering van ´moerasruigten´ is incorrect. Het betreft een perceel met 

vochtig productiegrasland met jonge koeien. 

- Fragmentaire vormen van Vochtige hardhoutooibossen, (Essen-Iepenbossen, 

H91E0, subtype B) komen ook op kleine schaal voor. Droge hardhoutooibossen (o.a. 

Abelen-Iepenbossen, 91F0) zijn niet aangetroffen. 

- Er is gelet op het voorkomen van het habitattype Slikkige rivieroevers (H3270). 

Deze komen beperkt voor langs de noordpunt van de Kil. De oevers van de 

zandwinplas behoren mogelijk ook tot dit type, ondanks het zandige-grindige karakter. 

Dit was, vanwege de periode van het veldbezoek, niet aan te tonen. 

- De hoogst gelegen graslanden bevatten elementen van Glanshaver-hooiland 

(H6510), maar zijn zeer sterk bemest. Met het juiste beheer (hooiland, verschraling) is 

het wel mogelijk hier Glanshaver-hooiland te realiseren. 

 

Discussie 

Oppervlakte dat verdwijnt 

Er verdwijnt meer oppervlakte Zachthoutooibos dan op de habitattype kaart staat 

aangegeven. Op de oorspronkelijke kaart staat ten onrechte wilgenstruweel (ontstaan 

in verruigd rietland!) niet aangegeven als behorende tot het habitattype. Er zijn 

redenen aan te voeren om dit niet als habitattype aan te merken, maar zover wij 

weten is dat strijdig zijn met de officiële lijn. 

Op de kaart staat slechts een oppervlak van 40x40 meter aangegeven. De werkelijke 

oppervlakte kan berekend worden met behulp van een luchtfoto (in het veld is dit 

vrijwel ondoenlijk), en is geschat op circa 25% van de geplande geul (met uitzondering 

van het deel in het maïsveld), dus circa 1,5 hectare.  

 

Belang van het oppervlakte aan habitatype dat verdwijnt 

De wilgenstruwelen die verdwijnen behoren tot een vorm van het habitattype die in de 

omgeving vooral voorkomt langs de Kil. Elders in het gebied komen andere vormen 

voor, met name jong schietwilgenbos. 

Met name door de vegetatiestructuur (hoog struweel in complex met rietland) is dit 

een relatief waardevolle vorm voor fauna. Voor flora is deze vorm niet waardevoller 

(maar ook niet minder waardevol) dan de andere vormen in het gebied. Het vlakje van 

40 bij 40 meter, dat op de habitattypekaart reeds aangegeven stond als zijnde 

Zachthoutooibos, is klein, maar hier zijn enkele waardevolle, zeer oude bomen 

aanwezig. 
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Voor de fauna is rietland zonder bos waardevoller dan rietland met bos (kun je dit zo 

stellen en waarom). Bovendien is rietland in dit deel van het rivierengebied niet 

algemeen, en zeker niet buitendijks. Alleen in het benedenstroomse deel van het 

rivierengebied en langs de Linge komt buitendijks rietland op grote schaal voor. 

Rietland is ook veel minder makkelijk te ontwikkelen dan ooibos. Hoewel Rietland 

geen habitattype is, en Zachthoutooibos wel, is het een goede keuze om te kiezen 

voor Rietland op plekken waar dit kan. Zachthoutooibos is immers relatief makkelijk te 

compenseren. 

 

Indirecte effecten 

Indien gekozen wordt voor rietlandbeheer, ligt het voor de hand om meer 

wilgenstruweel op grotere schaal te kappen dan het oppervlakte dat verdwijnt door de 

aanleg van de geul. In dit geval verdwijnt er dus meer habitattype en dient er dus ook 

meer gecompenseerd te worden 

Bovendien wordt door de hydrologische maatregel het milieu waarschijnlijk iets minder 

gunstig voor zachthoutooibos (te nat). We verwachten echter niet dat er hierdoor 

struwelen verdwijnen ('verzuipen'), omdat de effecten op de waterstand tamelijk gering 

zijn, en wilgenstruweel tamelijk nat kan staan. Wel zal het bos zich minder snel 

kunnen uitbreiden, maar dit is geen reden voor extra compensatie. 

 

Compensatie van zachthoutooibos 

Zachthoutooibos is relatief eenvoudig te compenseren door spontane bosvorming te 

stimuleren. Dit gaat het snelst op plekken waar de toplaag van de bodem wordt 

verwijderd. Wilgen schieten op dergelijke plekken spontaan op; alleen op de 

allernatste plekken en bij intensief beheer ontstaat geen wilgenbos. Het is echter 

moeilijker om te compenseren met precies die vorm van het zachthoutooibos dat 

verdwijnt (vooral wilgenstruweel in complex met Riet; enkele zeer oude Schietwilgen). 

Ons lijkt dit geen vereiste. Wellicht is het ook geen vereiste om in de directe omgeving 

van de ingreep te compenseren. 

 

Alternatieve vormen van compensatie: hardhoutooibos 

Het lijkt ons een goed idee om te compenseren door Hardhoutooibos (droog en 

vochtig; ofwel H91F0 en H91E0_B) te stimuleren, in plaats van zachthoutooibos 

(H91E0_A). Dit uiteraard alleen indien deze vorm van compensatie toegestaan wordt. 

Dit habitattype is veel zeldzamer, en veel minder makkelijk te creëren dan 

zachthoutooibos. In het gebied zijn een aantal locaties aanwezig, waar al enige 

ontwikkeling in de richting van hardhoutooibos aanwezig is. Ook zijn er locaties 

aanwezig die in potentie geschikt zijn, maar nu nog grasland zijn (of grasland met 

verspreide meidoorns). Het is momenteel nog niet goed bekend wat de 

randvoorwaarden en succesvoorwaarden zijn voor de ontwikkeling van 

hardhoutooibos. Hiernaar wordt momenteel een onderzoek opgestart in het kader van 

OBN. 

 

Slikkige rivieroevers en Glanshaverhooiland 

Indien de oevers van de zandwinplas verondiept worden, ontstaat waarschijnlijk een 

gunstig milieu voor het habitattype Slikkige rivieroevers (H3270). Het is echter niet 

ondenkbaar dat waterplanten voorkomen, die hierdoor kunnen verdwijnen. Recent 

duikonderzoek in zandwinplassen heeft aangetoond dat deze rijker zijn dan men 

eerder dacht. 

Op de droge koppen van de stroomruggen is de ontwikkeling Glanshaverhooiland 

mogelijk (H6510). De stroomruggen liggen te laag voor stroomdalgrasland (H6120). 
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- De knotwilgen in het noorden (foto 41) zijn ten onrechte niet tot het habitattype 

gerekend. De oppervlakte van deze zone is in ieder geval groot genoeg. 

-> Al het bos, struweel en griend in dit deelgebiedje is tot habitattype zachthoutooibos 

te rekenen, met uitzondering van een klein deel (noordoostrand), dat is fragmentair 

hardhoutooibos.  

 

B Twee oude schietwilgen langs weg 

Een derde Schietwilg is vrij recent gekapt. Met Eenstijlige meidoorn, Roos, Grote 

brandnetel, Dauwbraam en Rietgras (foto 3). 

-> Zachthoutooibos (relatief droog), maar te klein (kleiner dan 0,1 ha, niet in 

verbinding met andere bosjes) om tot het habitattype te rekenen. Desondanks wel 

aangegeven op de habitattypekaart, maar ten onrechte  

 

C Rietland met groepen wilgen van wisselende omvang.  

Deels ruig Grote brandnetel, Rietgras, Wolfspoot e.d., deels soortenarm Riet. 

Verspreide groepen wilgen: zowel struwelen (Katwilg, mogelijk Amandelwilg) als 

bossen (Schietwilg). Deze zijn zeer wisselend qua omvang. Het begrip 

minimumomvang is moeilijk te hanteren. Veel bosjes zijn individueel bezien te klein 

om tot het habitattype te rekenen (kleiner dan 0,1 hectare). Ecologisch gezien vormen 

de bosjes echter één geheel, want ze grenzen nagenoeg aan elkaar. Bovendien wijkt 

de ondergroei van een bosje dat net te klein is, niet fundamenteel af van de 

ondergroei van een bosje dat groot genoeg is volgens de criteria. De omvang van de 

bosjes in het vegetatiecomplex is in ieder geval ruim groot genoeg. Mijn inziens zijn 

alle wilgen in dit deelgebied tot het habitattype te rekenen, onafhankelijk van de 

omvang van de individuele bosjes.  

-> Het wilgenstruweel is ten onrechte niet tot het habitattype gerekend. Alleen een oud 

Schietwilgenbosje is tot het habitattype gerekend (foto 38, 39). De precieze 

begrenzing van deze bosjes is moeilijk in het veld te bepalen, dit zou door middel van 

luchtfoto´s kunnen gebeuren. Naar schatting een kwart van het rietland is inmiddels 

Zachthoutooibos. 

Foto's: 4, 37, 34, 35, 36, 38, 39, 40) 

 

D Katwilgenstruweel 

Dit relatief hoge Katwilgenstruweel (foto 7, ondergroei Grote brandnetel, Dauwbraam, 

Riet) is groter dan het minimumoppervlakte van 0,1 ha. en is ten onrechte niet tot het 

habitattype gerekend. 

 

E Bosje 

Drogere delen Schietwilg met Meidoorn en Hondsdraf (overgang hardhoutooibos, ten 

noorden van dit gebiedje ook Zomereik, Es, Ruwe berk en Zwarte els), lagere delen 

Schietwilg met Dauwbraam dominant,  zeldzaam ook soorten van natte biotopen als 

Kattenstaart, Gele lis en Moeraswalstro. 

Het betreft dus inderdaad het habitattype, weliswaar een matig ontwikkelde (droge) 

vorm. 

Fot 9 en 12 

 

F Stroomruggen en heggen 

Mooi reliëf, maar zwaar bemest productiegraslanden. Op de drogere delen komt veel 

Kropaar voor, een indicatie dat het milieu bij aangepast beheer geschikt is voor 

Glanshaverhooiland (maar het nog niet is). De heggen zijn niet tot het habitattype 

hardhoutooibos te rekenen, want ze vormen geen complex met bossen van het 

hardhoutooibos. 
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G Afgegraven terreintje (voormalig zanddepot) 

Zeer reliëfrijk terreintje (foto 10) met een gevarieerde vegetatiestructuur. Veel smalle 

weegbree, klavers en Duizendblad. Opslag van bramen, meidoorns, rozen, wilgen en 

kornoelje. Het terreintje wordt extensief begraasd. Niet tot een habitattype te rekenen, 

maar de natuurwaarden zijn waarschijnlijk relatief hoog, zeker in vergelijking met de 

omringende productiegraslanden. 

 

H Schietwilgen langs plas 

Soms niet meer dan bomenrijen (foto 11), met jong bos, maar soms ook oudere 

schietwilgen. 

Groot genoeg om tot het habitattype te rekenen, idem habitattypenkaart. Verder niet 

onderzocht. 

  

I Zandwinplas met oevers  

Habitattype Zachthoutooibos klopt met habitattypekaart. In feite niet meer dan 

bomenrijen (foto 14 en 15), desondanks door de lengte groot genoeg om tot het 

habitattype gerekend te worden. De waarde is relatief gering, het betreft relatief jong 

bos, met een ondergroei die overwegend wijst op droge omstandigheden 

(Dauwbraam), en invloed van aangrenzend grasland 

Het heldere water kan waterplanten bevatten, is niet onderzocht.  

De oevers zijn zandig, soms zelfs grindig (niet of nauwelijks slikkig, foto 13), met 

Watertorkruid, Zeezuring, Wolfspoot, Perzikkruid en Watermunt. Mogelijk vanwege 

soortensamenstelling toch tot het habitattype Slikkige pioniers te rekenen, maar niet 

alle soorten waren op het moment van het onderzoek herkenbaar 

 

J Wilgenbos en -struweel 

Langs de meander wilgenstruweel (Amandelwilg, Katwilg) vergelijkbaar met het 

wilgenstruweel op locatie C. Langs de oever van de plas Schietwilgenbos, relatief 

droog met Dauwbraam, vergelijkbaar met locatie I. 

Beide vormen zijn tot het habitattype Zachthoutooibossen te rekenen. 

Langs de drogere, begraasde randen (16) minder voedselrijk grasland met meidoorns 

(potentieel hardhoutooibos. 

 

K Oude meander 

Waterbegroeiing niet onderzocht, dus niet bekeken of inderdaad tot habitattype te 

rekenen is, kan ook niet in dit seizoen. Oevers met wilgen en riet. Alleen in hele droge 

zomers zal er vermoedelijk sprake zijn van tijdelijk voorkomen van habitattype Slikkige 

rivieroevers. Nu alleen in de noordhoek, waar het water direct grenst aan grasland. 

O.a. Beekpunge (foto 17, 18, 19, 25-27)  

  

L Droog grasland 

Voedselrijk (foto 24) , maar potentieel glanshaverhooiland of hardhoutooibos. In de 

hoeken (foto 23) met meebegraasd met natuurgebied, daar minder voedselrijk 

grasland met opslag meidoorns. 

 

M Vochtig grasland 

Geen habitattype natte ruigten, maar pinkenweide, wat vochtiger dan locatie L. Het 

betreft een fout op de habitattypekaart (foto 33). 

 

N Complex zachthoutooibos en rietland 

Enigszins vergelijkbaar met C. Niet verder onderzocht (foto 47). 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Dienst Landelijk Gebied is voornemens om een nevengeul aan te leggen in de Hurwenense 

uiterwaard in het kader van de KRW en NURG. Met het aanleggen van de nevengeul wordt 

riviernatuur ontwikkeld in de uiterwaard en kan de waterkwaliteit van waterlichaam Bovenrijn 

Waal verbeteren. Daarnaast bestaat de wens om een deel van natuurgebied ‘De Kil’ her in te 

richten.  

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied dienen uitvoeringswerkzaamheden plaats te 

vinden. Deze kunnen een effect hebben op de in de huidige situatie aanwezige beschermde 

soorten. Een quickscan ten behoeve van de Flora- en Faunawet is uitgevoerd om de effecten in 

beeld te brengen en deze worden in voorliggende rapportage uiteen gezet. 

 

1.2 Het werk 

Nevengeul, deelgebied 1 

In deelgebied 1 (zie bijlage 1 voor een overzicht van de deelgebieden) wordt een deel van de 

uiterwaard vergraven. Er wordt een nevengeul aangelegd vanaf de rivier tot de zandwinplas 

(buitenplas), en vervolgens vanaf de zandwinplas terug naar de Waal. Hierbij worden bosjes 

gekapt, grond verzet en een inlaatwerk, zomerkade en oeververharding aangebracht. Met de 

vrijkomende grond wordt de zandwinplas deels verondiept en wordt een hoogwatervluchtplaats 

(HVP) voor grote grazers ingericht.  

 

Strang en uiterwaard, deelgebied 2 

Het kan zijn dat ook deelgebied 2 wordt heringericht binnen de scope van project Hurwenense 

uiterwaard. De strang die in de huidige situatie aanwezig is wordt aan de oostzijde verder 

uitgegraven en een deel van de aangrenzende uiterwaard wordt deels verlaagd. Met het 

vrijkomende materiaal wordt de zuidelijke plas verondiept en wordt de HVP in deelgebied 2 

mogelijk opgehoogd. Voordat de graafwerkzaamheden starten, wordt hoogopgaande vegetatie in 

het werkgebied verwijderd. 

 

1.3 Doel 

Deze notitie beschrijft welke beschermde soorten planten en dieren in het plangebied 

voorkomen. Daartoe is een quickscan uitgevoerd op de flora en fauna voor de betreffende 

locatie. Vervolgens is bepaald of en zo ja welke effecten de voorgenomen ruimtelijke 

ontwikkeling kunnen hebben op de in of in de nabijheid van de projectlocatie aanwezige soorten. 

In deze notitie wordt ingegaan op de beoordeling of er een vergunning/ontheffing noodzakelijk is 

in het kader van de Flora- en faunawet. 

 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft inzicht in het te volgen toetsingskader. De gevolgde werkwijze wordt 

besproken in hoofdstuk 3. Resultaten van de bureaustudie zijn beschreven in hoofdstuk 4. De 

voorgenomen activiteiten en mogelijke effecten worden beschreven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 

gaat dieper in op mitigerende maatregelen. De conclusies van deze toetsing zijn terug te vinden 

in hoofdstuk 7. In de eerste hoofdstukken (1 t/m 4) wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen 

deelgebied 1 en 2 waarvoor deze toets wordt uitgevoerd. In hoofdstuk 5 wordt deze 

onderverdeling wel gemaakt.  
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1.5 Ligging 

De projectlocatie ligt ter hoogte van Hurwenen (gemeente Maasdriel) langs de Waal. De 

nevengeul wordt aangetakt van rivierkilometer 928,8 tot rivierkilometer 932,3 (zie figuur 1). 

 

 

Figuur 1. Locatie Hurwenense uiterwaard 
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2 TOETSINGSKADER FLORA EN FAUNAWET 

2.1 Flora- en faunawet 

De bescherming van inheemse dier- en plantensoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. 

Voor de mogelijkheid voor het verlenen van een ontheffing, wordt sinds 23 februari 2005 in de 

Flora- en faunawet onderscheid gemaakt tussen drie categorieën beschermde soorten:  

1. Beschermde meer algemene soorten (tabel 1). Voor deze soorten geldt een 

vrijstellingsregeling als: 

• de werkzaamheden te kwalificeren zijn als ruimtelijke ontwikkeling; 

• de werkzaamheden te kwalificeren zijn als bestendig beheer en onderhoud; 

• de werkzaamheden te kwalificeren zijn als bestendig gebruik. 

 

2. Beschermde minder algemene soorten (tabel 2). Hiervoor geldt een vrijstelling wanneer wordt 

gehandeld volgens een goedgekeurde gedragscode, in andere gevallen moet voor deze soorten 

een ontheffing worden aangevraagd. 

 

3. Streng beschermde soorten (tabel 3). De Habitatrichtlijnsoorten en een selectie van de 

zwaardere categorieën van de Rode lijsten (deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant). 

 

Voor een nadere toelichting van de procedure van de Flora- en faunawetgeving is een 

stroomschema opgenomen in bijlage 1. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

FF-wet Hurwenen  9W3849.A0/R0002/904224/VVDM/Nijm 

Definitief rapport - 4 - 15 april 2011 

 

3 WERKWIJZE 

De voorgenomen ingrepen worden getoetst aan de Flora- en faunawet. Daarvoor is het volgende 

stappenplan gevolgd: 

 

Stap 1: Inventarisatie van aanwezige soorten 

Stap 2: Beschrijving van de effecten op beschermde soorten 

Stap 3: Voorstellen van mitigerende maatregelen 

 

Stap 1: Inventarisatie van beschermde soorten 

Om een indruk te krijgen van het voorkomen van beschermde dieren en planten op de 

projectlocatie, is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

• de natuurtoets die in 2005 door Arcadis voor dit gebied is uitgevoerd; 

• vrij beschikbare informatie van Atlas Groen Gelderland, waarneming.nl en van het ministerie 

van EL & I zoals de effectenindicator; 

• ook zijn NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) gegevens van de projectlocatie 

aangeleverd in een GIS-formaat door DLG. Deze gegevens zijn geanalyseerd op basis van 

voorkomen van beschermde dieren en planten. 

De informatie die uit de eerder uitgevoerde natuurtoets naar voren komt is weliswaar verouderd, 

maar kan nog steeds waardevol zijn. Wanneer de omgevingsfactoren niet in grote mate 

veranderd zijn, is de informatie bruikbaar. De informatie verkregen uit de overige bronnen, is 

soms niet locatiespecifiek. Aan de hand van algemene ecologische kennis en de binnen het 

studiegebied verwachte habitats is een analyse gemaakt. 

 

Stap 2: Beschrijving van de effecten op beschermde soorten 

De resultaten van stap 1 worden gekoppeld aan de habitateisen van de aanwezige of te 

verwachten soorten. Vervolgens zijn de effecten van de voorgestelde activiteit op de aanwezige 

natuurwaarden inzichtelijk gemaakt. 

 

Stap 3: Voorstellen van mitigerende maatregelen 

In deze stap worden voorstellen gedaan om de eventuele effecten te mitigeren. 
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4 AANWEZIGE SOORTEN 

Gebruik is gemaakt van de beschikbare inventarisatiegegevens uit verschillende bronnen. Eerst 

komt de natuurtoets uit 2005 aan de orde in paragraaf 4.1. Vervolgens wordt de raadpleging van 

online databanken behandeld in paragraaf 4.2. Daarna komen specifieke onderzoekingen aan de 

orde in paragraaf 4.3 t/m paragraaf 4.4. In paragraaf 4.5 is op basis van deze informatie de 

analyse uitgevoerd. 

 

4.1 Natuurtoets Hurwenense uiterwaard, uitgevoerd in 2005  

Vaatplanten 

Soort Ff-wet Rode lijst Voorkomen 

Beemdkroon - x Gedeelte van de zomerkade 

Brede ereprijs - x Landtong tussen buitenste plas en de Waal 

Gewone vogelmelk x - Extensiever gebruikte delen jonge oeverwal 

Kleine ruit - x Gedeelte van de zomerkade 

Oosterse morgenster - x Gedeelte van de zomerkade 

Veldsalie x x Gedeelte van de zomerkade 

Zwanenbloem x - Waterpartijen langs de winterdijk 

 

Er is een aantal soorten van bijlage 1 FF-wet of rode lijst waargenomen. Van bijzonder belang 

zijn soorten die kenmerkend zijn voor habitats Natura 2000. De Kil van Hurwenen is namelijk 

aangewezen als habitatrichtlijngebied voor de habitats Zachthoutooibos, Laaggelegen schraal 

hooiland en Stroomdalgrasland (habitattypen 6510, 6120 en 91E0). Het griend ten oosten van de 

Kil van Hurwenen is de laatste 25 jaar niet afgezet en ontwikkelt zich tot zachthoutooibos. In dit 

gedeelte zijn Zwarte populieren aangeplant, deze soort hoort thuis in zachthoutooibos.  

Het habitattype laaggelegen schraal hooiland bestaat uit twee vegetatietypen, waarvan in het 

plangebied mogelijk het type voorkomt dat gebonden is aan hoger gelegen delen van 

uiterwaarden en dijken. Kenmerkende soorten voor dit type bloemrijk grasland zijn Grote 

bevernel, Karwijvarkenskervel, Gewone pastinaak, Oosterse morgenster en 

Beemdooievaarsbek. Dit habitattype komt voor langs de jonge oeverwal en een gedeelte van de 

zomerkade.  

Op de jonge oeverwal zijn de stroomdalgraslanden de afgelopen 20 jaar belangrijk in oppervlakte 

en kwaliteit teruggelopen. Enkele delen van de oeverwal direct langs de rivieroever bevatten nog 

soortenrijke kamgrasvegetaties met veel Echte kruisdistel, Heksenmelk, Geel walstro en 

Knolboterbloem. Daarnaast ontwikkelt de vegetatie op de landtong langs de Buitenplas zich 

positief dankzij de extensieve begrazing en de opzanding na hoogwaterperioden. Hier hebben 

zich stroomdalsoorten als Echte kruisdistel, Brede ereprijs, Sikkelklaver en Geoorde zuring 

gevestigd. 

Afgezien van de vegetaties die van belang zijn in het kader van de Habitatrichtlijn komt in het 

plangebied aan de rivierzijde van het terrein van de voormalige steenfabriek hout opstanden voor 

met enige soorten van hardhoutooibos, namelijk Es, Iep en Meidoorn. 

 

Zoogdieren 

vleermuizen 

Uit de internetrapportage van het Natuurloket is af te lezen dat er drie soorten vleermuizen in het 

gebied zijn waargenomen (Arcadis, 2005). Tijdens een aantal nachtelijke bezoeken is 

vastgesteld dat Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Watervleermuis in het plangebied 

voorkomen. Vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen in het plangebied. Gewone 

dwergvleermuis foerageert lang de bomenrij in het noordoosten van het plangebied en tussen de 

beide zandwinplassen.  
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Rosse vleermuis foerageert langs de rand van de noordelijke zandwinplas. Watervleermuis is 

overvliegend waargenomen. Waarschijnlijk zijn de zandwinplassen te groot en te weinig beschut 

voor deze soort om geschikt te zijn als foerageergebied.  

 

Overige zoogdieren 

In het plangebied is de Bever waargenomen. Naast deze soort zullen een aantal algemeen 

voorkomende zoogdieren in het gebied voorkomen. Zeldzame soorten zoogdieren zijn afgezien 

van de Bever niet in het plangebied te verwachten. 

 

Soort Ff-wet Rode lijst HRL bijlage IV 

Bever x x x 

Gewone dwergvleermuis x - x 

Rosse vleermuis x - x 

Watervleermuis x - x 

Algemeen voorkomende 

soorten kleine zoogdieren 

x - - 

 

Vogels 

Broedvogels 

De Hurweense Kil heeft een rijke broedvogelpopulatie, met een aantal zeldzame soorten. Voor 

broedvogels is met name het reservaatsgebied (natuurgebied grenzend aan de strang) van 

belang. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Rode lijst en Vogelrichtlijnsoorten die in 

het plangebied broeden (Arcadis 2005).  

 

Soort  
1991 

(alleen SBB bezit) 

2000 

(hele plangebied) 

2001 

(alleen SBB bezit) 

Blauwborst 23 26 17 

Blauwe reiger 6 14 14 

Bruine Kiekendief 1 2 2 

Grutto 9 4 0 

IJsvogel 0 2 1 

Kwartelkoning 0 2 0 

Lepelaar 0 0 1 

Oeverzwaluw 0 111 0 

Patrijs 0 2 0 

Porseleinhoen 2 0 0 

Rietzanger 1 3 3 

Roerdomp 1 1 1 

Tureluur 2 10 1 

Zomertaling 4 10 7 

Zwarte stern 6 11 10 

 

In de Kil komen een tiental paren van de Zwarte stern tot broeden. In de rietmoerassen aan 

weerszijden van het open water broeden soorten als Waterral, Buidelmees, Bruine Kiekendief, 

Rietzanger, Sprinkhaanzanger en diverse soorten eenden als Krakeend, Kuifeend, Slobeend en 

Tafeleend. Ook de Roerdomp komt hier nog voor. De Grote Karekiet en het Woudaapje zijn 

definitief verdwenen. Als gevolg van de verruiging neemt de Blauwborst toe in het gebied. In de 

afgelopen 10 jaar heeft zich een steeds grotere populatie Grauwe Gans in en om de Kil 

gevestigd.  
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In de doorgeschoten griend broeden Blauwe reiger, Buidelmees, Wielewaal, Ransuil, Buizerd en 

Sperwer en slapen vaak honderden Aalscholvers. Lepelaars zijn in het plangebied waargenomen 

en in 2001 heeft een Lepelaar in de Kil gebroed.  

 

De broedvogels van de graslanden lopen sterk in aantal terug. Op de hogere delen zijn Grauwe 

gors, Roodborsttapuit, Geelgors, Kwartel en Paapje inmiddels verdwenen. Veldleeuwerik, Gele 

Kwikstaart en Graspieper weten zich hier te handhaven. Op de lager gelegen graslanden nemen 

de aantallen Grutto’s en Tureluurs af. Bij de telling in 2000 bleek de Grutto inmiddels uit het 

centrale deel van de uiterwaarden te zijn verdwenen. De minder kritische soorten Kievit en 

Scholekster weten zich hier in lage dichtheden te handhaven. 

Het beste weidevogelgebied is de landtong ten noorden van de Buitenste Plas. Naast 

Graspieper, Veldleeuwerik, Kleine plevier en Gele kwikstaart broeden hier diverse paren Grutto’s 

en Tureluurs. Kwartelkoning heeft op deze landtong en ten zuiden van de grootste zandwinplas 

gebroed. 

In de hagen in het centrale deel van de waard broeden Braamsluiper, Grasmus en Kneu. In de 

populieren langs de verharde weg bij de oostelijke plas broedt de Boomvalk. 

 

Trekvogels en wintergasten 

Het westelijke deel van het gebied is belangrijk slaapgebied voor ganzen en soorten als Smient 

en Aalscholvers. Voor de ganzen is de uiterwaard als foerageergebied minder van belang. 

Wulpen en Kleine zwanen foerageren in de uiterwaard. Visarend en Zeearend worden 

regelmatig waargenomen. De vogels hebben een voorkeur voor de Buitenplas als slaapplaats 

(het meest rustig). 

 

Soort Voornamelijk aanwezig in periode: Maximaal niet broedend in 

plangebied  (96 / 97 – 01 / 02) 

Aalscholver September – oktober 295 

Kleine zwaan December 19 

Kolgans November – maart 7100 

Grauwe gans Sept-okt en feb-apr 574 

Brandgans Januari – maart 2300 

Smient November – maart 4165 

Krakeend Oktober – februari 68 

Wintertaling Oktober en januari 97 

Wilde eend Oktober – februari 506 

Pijlstaart Maart 146 

Slobeend Okt-nov en april 118 

Tafeleend December – januari 300 

Kuifeend November – maart 431 

Scholekster Februari – april 92 

Kievit Oktober en maart 804 

Grutto  Maart 280 

Wulp Januari 140 
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Reptielen en amfibieën 

Reptielen zijn niet te verwachten in de Hurwenensche uiterwaarden. Geschikt biotoop voor 

reptielen ontbreekt. 

Uit de gegevens van het natuurloket blijkt dat in het plangebied vijf soorten amfibieën 

voorkomen, waarvan er één op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn staat. Het gaat om de algemene 

soorten Bruine kikker, Gewone pad, Middelste groene kikker, Kleine watersalamander en de 

zeldzame Kamsalamander. De Kamsalamander is in 2001 aangetroffen in de omgeving van de 

zuidwestelijke zandwinplas. Deze plas en de omgeving lijken niet geschikt te zijn voor de 

Kamsalamander. 

 

Daarnaast is de Kamsalamander aangetroffen in de poelen net buiten het plangebied tussen de 

nieuwe en de oude dijk bij Hurwenen. In 2004 zijn diverse wateren in het plangebied onderzocht 

op amfibieën. Daarbij werden Gewone pad, Middelste groene kikker en Kleine watersalamander 

aangetroffen. 

 

Soort Ff-wet Rode lijst HRL bijlage IV 

Bruine kikker x - - 

Gewone pad x - - 

Kamsalamander x x x 

Kleine modderkruiper x - - 

Middelste groene kikker x - - 

 

Vissen 

Bij het Natuurloket zijn geen gegevens over vissen in het plangebied bekend. Tijdens de 

veldbezoeken in 2004 is in één poel een Kleine modderkruiper waargenomen. Andere zeldzame 

of beschermde vissoorten zijn niet te verwachten in het gebied. 

 

Soort Ff-wet Rode lijst HRL bijlage IV 

Kleine modderkruiper x - - 

 

Vlinders, libellen en andere ongewervelden 

Uit de internetrapportage van het Natuurloket blijkt dat er geen waarnemingen van beschermde 

of zeldzame soorten dagvlinders in de Hurwenensche uiterwaarden zijn gedaan. Op basis van 

de habitats in het gebied zijn geen beschermde vlinder te verwachten, wel komt geschikt biotoop 

voor het Bruin blauwtje voor, een soort van de Rode lijst. Tijdens de veldbezoeken zijn geen 

beschermde of zeldzame soorten dagvlinders aangetroffen. 

EIS-Nederland (European Invertebrate Survey) heeft in 2001 en 2002 libellen geïnventariseerd in 

de Hurwenensche uiterwaarden. In totaal zijn 20 soorten aangetroffen, waarvan de 

Rivierrombout op de Rode lijst staat, beschermd is en op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn staat. 

De Rivierrombout leeft als larve enkele jaren in de rivier en kruipt daarna uit de larvehuid op 

rivierstrandjes. De Rivierrombout is sinds 1996 weer aanwezig in Nederland. Vrijwel langs de 

gehele Waal komt de Rivierrombout tegenwoordig voor. 

In de Hurwenensche uiterwaarden zijn twee Rode lijst-soorten bijen aangetroffen, Donkere 

klaverzandbij en Tuinbladsnijder. 

In het plangebied zijn geen beschermde of Rode lijst-soorten sprinkhanen aangetroffen.  

Van de 30 soorten slakken die in het plangebied zijn waargenomen staan er drie op de  

Rode lijst. Het gaat om de Oeverloofslak, de Dikke korfslak en de Dwerg korfslak. 
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Soort Ff-wet Rode lijst HRL bijlage IV 

Bruin blauwtje - x - 

Rivierrombout x x x 

Donkere klaverzandbij - x - 

Tuinbladsnijder - x - 

Oeverloofslak - x - 

Dikke korfslak - x - 

Dwergkorfslak - x - 

 

4.2 Raadpleging online-databanken 

Drie databanken zijn geraadpleegd: 

Waarneming.nl, Atlas Groen Gelderland en de Nationale Databank Flora en Fauna. 

 

De informatie die op Waarneming.nl te vinden is, bestaat uit waarnemingen van organismen. 

Deze zijn onderverdeeld naar soortgroepen en locatie. Ten behoeve van de literatuurstudie is de 

locatie ‘Hurwenen’ en ‘Hurwenen de Kil’ bekeken. De locatie ‘Hurwenen’ is gelegen op de 

oeverwal, de andere locatie bestaat uit natuurgebied ‘Hurwenen de Kil’. 

 

De Atlas Groen Gelderland (www.gelderland.nl) presenteert kaarten over natuur, landschap en 

landbouw.  Er is informatie in opgenomen over het voorkomen van bijzondere flora en fauna.  

 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is een databank die natuurgegevens opslaat, 

uniformeert en valideert. 

 

Vaatplanten 

Soort Bescherming 

Hurwenen (oeverwal) 

Duifkruid - Scabiosa columbaria zz 

Hurwenen De Kil 

Engelse alant - Inula britannica  

Smalle waterweegbree - Alisma gramineum  

Kattendoorn - Ononis repens subsp. spinosa a 

Veldgerst - Hordeum secalinum a 

Wilde cichorei - Cichorium intybus  

Groot warkruid - Cuscuta europaea  

Handjesgras - Cynodon dactylon  

Zomerfijnstraal - Erigeron annuus  

Kruisdistel - Eryngium campestre  

Cipreswolfsmelk - Euphorbia cyparissias  

Canadese guldenroede - Solidago canadensis  

Late stekelnoot - Xanthium strumarium  

Wede - Isatis tinctoria  

Paarse morgenster - Tragopogon porrifolius  
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In bovenstaande lijst zijn de soorten opgenomen die in het plangebied zijn waargenomen. Al 

deze soorten zijn niet opgenomen in de bijlagetabel van de Flora- en Faunawet. Wel staat een 

aantal soorten op de rode lijst met de volgende volgorde van zeldzaamheid: 

• a = algemeen voorkomend; 

• z = vrij zeldzaam; 

• zz = zeldzaam; 

• zzz = zeer zeldzaam. 

 

Op de Atlas Groen Gelderland is een aantal vegetatieopnamen opgenomen binnen het 

projectgebied. Deze vegetatieopnamen zijn deels gelegen binnen de gebieden waar grondwerk 

plaatsvindt. Voor deze locaties zijn de vegetatieopnamen in bijlage 4 weergegeven inclusief de 

kaart met inventarisatielocaties. Er zijn geen tabelsoorten of rodelijst soorten aangetroffen. Uit de 

NDFF gegevens blijkt dat vanaf 2008 slechts één waarneming (2010) gedaan is van een 

vaatplant uit tabel 2 of 3 van de FF-wet, het betreft hier veldsalie (tabel 2 soort). Op figuur 2 is de 

exacte locatie weergegeven. 

 

 
Figuur 2. Waarneming van Veldsalie, NDFF 

 

Zoogdieren 

Soort Bescherming 

Ree - Capreolus capreolus  

Vos - Vulpes vulpes  

Haas - Lepus europaeus  

Europese Bever - Castor fiber* FF tabel 3 

*Van 2003 tot 2007 zijn 5 waarnemingen gedaan van sporen van de Europese Bever in het gebied 

  

Een globale weergave van het gebied waar de Bever is waargenomen na 2008 is opgenomen in 

de NDFF-gegevens, zie figuur 3.  
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Figuur 3. Globale weergave van het gebied waar de Bever is waargenomen, NDFF. 

 

Vleermuizen 

De Atlas Groen Gelderland geeft een kilometerhok, met ‘De Kil’ aan als een redelijk belangrijk 

vleermuizengebied voor twee aandachtssoorten. Er zijn drie soorten waargenomen in het 

gebied, maar geen zomerkolonies. 

 

Vogels 

Het aantal waargenomen vogels op locatie ‘Hurwenen’ en ‘Hurwenen De Kil’ is zodanig groot dat 

de resultaten in bijlage 3 zijn opgenomen. Dit betreft een groot aantal vogels waarvan er een 

aantal in het gebied broeden. Van de huismus is geen broedkolonie waargenomen. Tevens zijn 

er via de online-databanken geen broedlocaties (vaste verblijfplaatsen) van roofvogels 

waargenomen. Op 2-4-2011 is een waarneming ingevoerd van een broedende Ooievaar 

(waarneming.nl). Hiervoor wordt waarschijnlijk het bestaande nest op de oude schoorsteen 

gebruikt. 

 

Reptielen en amfibieën 

Soort Bescherming 

Hurwenen (oeverwal) 

-  

Hurwenen De Kil 

Kleine Watersalamander - Lissotriton vulgaris FF tabel 1 

Roodwangschildpad - Trachemys scripta elegans  

 

Ten noorden van de oeverwal is ogenschijnlijk tussen twee kribvakken de kamsalamander 

waargenomen (bron: Atlas Groen Gelderland).   

In de NDFF-gegevens zijn enkele waarnemingen bekend van de kamsalamander uit 2010 en 

2011. Op figuur 4 is de locatie van de waargenomen Kamsalamanders weergegeven. 
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Figuur 4. Weergave waargenomen Kamsalamander, NDFF 

 

Vissen 

Langs de winterdijk ten zuiden van ‘De Kil’ is de kleine modderkruiper in een poel waargenomen. 

De Rivierdonderpad komt mogelijk voor tussen de kribben in de Waal (bron: Atlas Groen 

Gelderland). 

In de NDFF-gegevens zijn van RAVON enkele waarnemingen (uit 2008 en 2009) te vinden van 

tabel 2 en 3 soorten uit de FF-wet. Dit betreft de kleine modderkruiper (tabel 2) en de bittervoorn 

(tabel 3). Op figuur 5 zijn de waarnemingslocaties weergegeven. 

 

 
Figuur 5. Weergave waargenomen Bittervoorn en Kleine modderkruiper, NDFF 
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Dagvlinders 

Soort Bescherming 

Hurwenen (oeverwal) 

Distelvlinder - Vanessa cardui  

Hurwenen De Kil 

Argusvlinder - Lasiommata megera  

Icarusblauwtje - Polyommatus icarus  

Dagpauwoog - Aglais io  

Kleine vos - Aglais urticae  

Distelvlinder - Vanessa cardui  

 

Libellen 

Soort Bescherming 

Hurwenen (oeverwal) 

-  

Hurwenen De Kil 

Bruine Glazenmaker - Aeshna grandis  

Paardenbijter - Aeshna mixta  

 

4.3 Inventarisatie graslandsoorten 

Door Natuurbalans is in 2010 een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezige vegetatie op een 

deel van de oeverwal, een deel van het geultracé en ten westen van de strang in ‘De Kil’. In 

onderstaande tabel zijn de resultaten opgenomen. 

 

Op de oeverwal zijn de volgende plantensoorten aangetroffen: 

Soort Locatie bescherming 

Beemdkroon Individuen op oeverwal A 

Bermooievaarsbek Individuen op oeverwal  

Brede ereprijs s.s. Individuen op oeverwal ZZZ 

Geel walstro* Vlakwaarneming op oeverwal en individuen ten zuiden van oeverwal  

Gele morgenster Individuen op oeverwal  

Geoorde zuring* Vlakwaarneming op oeverwal en individuen ten zuiden van oeverwal  

Goudhaver Vlakwaarneming op oeverwal A 

Groot streepzaad* Vlakwaarneming ten westen van de uiterwaardenplas in ‘de Kil’ en 

individuen op en ten zuiden van de oeverwal 

 

Handjesgras Individuen op oeverwal  

Kaal breukkruid Individuen op oeverwal  

Kamgras Ten westen van de uiterwaardenplas in ‘de Kil’ A 

Karwijvarkenskervel* Vlakwaarneming op oeverwal en op lagere zone langs de oeverwal ZZ 

Kattendoorn Vlakwaarneming ten westen van de uiterwaardenplas in ‘de Kil’ A 

Kleine bevernel Individuen op oeverwal  

Kleine ruit Individuen op oeverwal ZZ 

Kruisdistel Vlakwaarneming op oeverwal  

Kweekdravik Individuen op oeverwal  

Sikkelklaver* Vlakwaarneming op de oeverwal en op lagere zone langs de oeverwal  
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Soort Locatie bescherming 

Veldgerst Individuen op oeverwal A 

Veldsalie Individuen op oeverwal FF tabel 2 + ZZ 

Zacht vetkruid Individuen op oeverwal  

Zachte haver* Vlakwaarneming op oeverwal, individuen op lagere zone langs de 

oeverwal 

 

*Deze soorten komen voor op de lagere zone ten zuiden van de oeverwal (locatie waar de geul gepland is) 

 

Een aantal soorten komen voor op de rode lijst met de volgende volgorde van zeldzaamheid: 

• a = algemeen voorkomend; 

• z = vrij zeldzaam; 

• zz = zeldzaam; 

• zzz = zeer zeldzaam. 

 

4.4 Slaapplaatsfunctie en foerageerfunctie voor ganzen 

In het plangebied komen vogelsoorten met een Natura2000 status voor. Daaronder zijn ganzen 

die slapen of foerageren in en om De Kil. SOVON (2011) heeft een effectenstudie uitgevoerd 

naar vogels met een instandhoudingsdoel. 

In de studie naar het effect van de ingreep op de huidige slaapplaatsfunctie en foerageerfunctie 

van het gebied voor ganzen is gekeken naar het voorkomen van zowel broedvogels als niet 

broedvogels met een instandhoudingsdoel.  

 

De broedvogels met een instandhoudingsdoel in het Natura2000 gebied Uiterwaarden Waal zijn 

Porseleinhoen, Kwartelkoning en Zwarte Stern. Porseleinhoen kwam in het verleden voor in de 

Kil van Hurwenen, maar deze wordt recentelijk niet meer waargenomen (zowel niet incidenteel 

als tijdens maandelijkse SOVON-tellingen). Kwartelkoning is recent niet meer waargenomen in 

de Kil van Hurwenen maar komt nog wel voor in de Heesseltsche Uiterwaarden aan de overzijde 

van de Waal. Van Zwarte Stern komen met enige regelmaat broedgevallen voor in de oude 

strang van de Kil van Hurwenen. De aantallen van deze soort schommelen de laatste jaren rond 

het instandhoudingsdoel. Zwarte Stern foerageert in de plassen van de Kil van Hurwenen op 

kleine vis en waterinsecten. 

 

De niet-broedvogels zijn grofweg in een drietal categorieën te verdelen; 

• grasetende watervogels: deze vogels ‘grazen’ op graslanden, met voorkeur voor productie 

graslanden (Brandgans, Grauwe gans, Kleine Zwaan, Kolgans, Smient). 

• op grasland foeragerend naar insecten/wormen: deze vogels zoeken op graslanden en 

oeverranden naar insecten en wormen. De voorkeur gaat uit naar gebieden met een hoge 

dichtheid aan ongewervelden, dit zijn vaak cultuurgraslanden (veel wormen) maar ook 

natuurgraslanden die niet te ruig zijn (Kievit, Grutto, Wulp). 

• op water foeragerend naar waterplanten, macrofauna en vis: soorten die duiken of grondelen 

naar vis, macrofauna (schelpjes, kreeftachtigen etc) en/of waterplanten. Vooral de duikende 

eenden foerageren zowel op de plassen van de Kil van Hurwenen als ook tussen de kribben in 

de Waal (Aalscholver, Fuut, Krakeend, Kuifeend, Meerkoet, Nonnetje, Pijlstaart, Slobeend, 

Tafeleend). 

Van bovenstaande soorten worden Nonnetje en Kleine Zwaan de afgelopen jaren slechts 

sporadisch waargenomen in de Kil van Hurwenen. Kleine Zwaan wordt tijdens de maandelijkse 

SOVON tellingen zelfs helemaal niet gezien over de afgelopen 7 jaar, Nonnetje incidenteel en in 

zeer lage aantallen. Nonnetje is ook eerder een soort van zeer grote en diepe wateren, de 

Uiterwaarden Waal zijn eigenlijk marginaal geschikt. 
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4.5 Analyse 

De resultaten van de literatuurstudie worden hieronder per taxonomische groep beschreven.  

 

4.5.1 Vaatplanten 

Een aantal tabelsoorten van de Flora- en Faunawet zijn aangetroffen in het gebied. Van 

Veldsalie (tabel 2) is in 2010 een aantal individuen aangetroffen op de oeverwal. Op de locatie 

waar de nevengeul gegraven wordt, is geen Veldsalie aangetroffen. In de natuurtoets van 

Arcadis (2005) zijn tevens Gewone vogelmelk en de Zwanenbloem (beide FF tabel 1 soort) 

aangetroffen. De Gewone vogelmelk is aangetroffen op de extensiever gebruikte delen van de 

oeverwal. Deze soort is bij recenter inventarisaties niet waargenomen. De Zwanebloem is 

waargenomen bij waterpartijen langs de winterdijk.  

Er is tevens een aantal rodelijst soorten waargenomen. Enkel de soort Karwijvarkenskervel is 

hiervan binnen het tracé van de nevengeul waargenomen.  

 

Op basis van de bovenstaande inventarisatiegegevens en in combinatie met de ecotopenkaart 

van provincie Gelderland kan geconcludeerd worden dat het vóórkomen van beschermde 

plantensoorten op de te vergraven locaties niet aannemelijk is. 

 

Tabelsoorten FF-wet van vaatplanten komen vrijwel zeker niet voor op de te vergraven locaties.  

 

4.5.2 Zoogdieren  

Vanwege de verschillen in ecologie tussen vleermuizen en grondgebonden zoogdieren worden 

beide hieronder separaat behandeld. 

 

Vleermuizen 

De Atlas Groen Gelderland geeft aan dat er 2 aandachtssoorten vleermuizen binnen 

kilometerhok 148-424 zijn. Gewone dwergvleermuis foerageert lang de bomenrij in het 

noordoosten van het plangebied en tussen de beide zandwinplassen. Rosse vleermuis 

foerageert langs de rand van de noordelijke zandwinplas. Er zijn geen kolonies waargenomen in 

het gebied, tevens zijn er geen geschikte verblijfslocaties in het gebied. 

 

Vleermuizen maken gebruik van de locatie als foerageergebied. Verblijfplaatsen van vleermuizen 

binnen het gebied worden uitgesloten.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Waarneming.nl laat voor het studiegebied waarnemingen zien van soorten beschermd in tabel 1 

zoals Ree, Vos en Haas. Verschillende soorten muizen (tabel 1) zullen vrijwel zeker ook gebruik 

maken van de uiterwaarden langs de projectlocatie. Tevens zijn verschillende jaren sporen van 

de Bever (tabel 3) gevonden in het gebied. Door H. van Heiningen (Staatsbosbeheer, beheerder) 

is aangegeven dat er in het (op figuur 3) weergegeven gebied vier beverburchten voorkomen, 

drie direct ten zuid-oosten van de strang in De Kil en één in het noordelijke bosrijke deel van De 

Kil tussen de strang en de plas. 

Beschermde grondgebonden zoogdieren (Bever, tabel 3) zijn waargenomen in het gebied. 
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4.5.3 Vogels 

Er komen veel broedvogels en weidevogels in het gebied voor. Er is een waarneming van een 

broedende Ooievaar. Tevens zijn in de natuurtoets 2005 een aantal nestplaatsen van roofvogels 

en een uil opgemerkt. Uit recentere waarnemingen komen deze locaties niet naar voren. Door H. 

van Heiningen (Staatsbosbeheer, beheerder) is aangegeven dat er in ieder geval in het verleden 

een kolonie Roeken heeft gebroed in de opgaande vegetatie ten zuiden van de steenfabriek (bij 

de inlaat van de geul). Dit jaar (2011) is door hem in ieder geval in het bosgebied tussen de 

strang en de plas in De Kil een waarneming van broedende Haviken gedaan. Tevens bevindt 

zich hier de broedlocatie van een kolonie reigers. Een exacte uitspraak over het voorkomen en 

de locatie van jaarrond beschermde nesten kan niet gedaan worden.  

In de hoogopgaande vegetatie rond het open water in De Kil broedt tevens de Bruine Kiekendief 

(natuurtoets 2005)(, de Kiekendief heeft geen jaarrond beschermd nest). 

 

Er vindt zeker broedactiviteit plaats van vogels in het gebied. Er is zeker een vaste nestlocatie 

van een Ooievaar en Havik in het gebied, mogelijk zijn er vaste nestlocaties van roofvogels en/of 

uilen.  

 

4.5.4 Reptielen en amfibieën 

Er is geen geschikt biotoop aanwezig voor reptielen. Aan amfibieën zijn de algemene soorten 

Bruine kikker, Gewone pad, Middelste groene kikker en Kleine watersalamander (tabel 1) 

waargenomen. Echter, bij overstroming van de uiterwaard is de kans op achterblijven van vis 

aanwezig. De Kamsalamander is (volgens Atlas Groen Gelderland) waargenomen in de zone 

met de oeverwal langs de Waal tussen twee kribben op de Waal. Dit lijkt geen geschikt habitat 

voor de Kamsalamander. De Kamsalamander is tevens waargenomen langs de winterdijk 

(NDFF). 

 

Het gebied is niet geschikt als leefgebied voor reptielen. Een aantal soorten algemeen 

voorkomende amfibieën komen binnen het gebied voor. Er zijn waarnemingen gedaan van de 

streng beschermde Kamsalamander. 

 

4.5.5 Vissen 

De Kleine modderkruiper is waargenomen in poelen langs de primaire waterkering. De 

Bittervoorn is waargenomen in een watergang die is aangetakt op de strang. De Rivierdonderpad 

zou voor kunnen komen tussen de kribben op de Waal, andere zeldzame of beschermde soorten 

zijn niet te verwachten in de gebieden waar maatregelen worden genomen, omdat het 

oppervlaktewater of periodiek droogvalt of weinig variatie vertoont (zandput). Algemeen 

voorkomende soorten worden wel verwacht in de zandwinplas en de strang.  

 

Beschermde vissoorten als de Kleine modderkruiper, Bittervoorn en de Rivierdonderpad maken 

mogelijk gebruik van het gebied als leefgebied.  

 

4.5.6 Dagvlinders 

Er zijn enkel algemeen voorkomende soorten waargenomen in het gebied. Het cultuurgrasland 

dat in de huidige situatie in het gebied aanwezig is, is vlinderarm. Er zijn geen beschermde 

soorten waargenomen 

 

Beschermde dagvlinders maken waarschijnlijk geen gebruik van het gebied als leefgebied.  
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4.5.7 Libellen 

Er zijn algemeen voorkomende libellen aangetroffen (Bruine Glazenmaker en Paardenbijter). In 

2002 is tevens waarneming gedaan van de Rivierrombout welke vrijwel langs de gehele Waal 

voorkomt. 

 

Beschermde libellen maken mogelijk gebruik van het gebied als leefgebied.  

 

4.6 Synthese 

In onderstaande tabel zijn de in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaten voor het gebied 

samengevat. Deze tabel vormt de basis voor de toetsing. 

 

Tabel 2. Synthese resultaten voorkomen flora en fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora 

In het gebied komt een aantal plantensoorten voor met een beschermde status. 

Op basis van de gegevens van Natuurbalans (2010) en de provincie Gelderland is een goed 

beeld van de botanische waarde van het gebied beschikbaar. Uit gegevens van de provincie lijkt 

een minder groot aantal beschermde en zeldzame soorten voor te komen dan uit de 

inventarisatie van Natuurbalans blijkt. Het vegetatiebeeld komt overeen met het beeld dat in de 

natuurtoets van 2005 wordt geschetst. 

 

Fauna 

Door combinatie van de gegevens van de provincie Gelderland met de gegevens van de 

natuurtoets 2005 (en de omgevingsfactoren van het gebied die niet in grote mate veranderd zijn 

over de jaren) is een redelijk goed beeld verkregen van de betekenis van het plangebied voor 

vleermuizen.  

Op basis van de vogelgegevens van SOVON, waarneming.nl, NDFF en de provincie Gelderland 

zijn veel vogelgegevens beschikbaar, echter de broedgevallen van vogels met een jaarrond 

beschermde nestlocaties (Buizerd, Sperwer, Ransuil) zijn niet geïdentificeerd. In de natuurtoets 

van 2005 zijn deze wel opgenomen. Ook op basis van overleg met de beheerder 

(Staatsbosbeheer) was het niet mogelijk een volledig beeld te verkrijgen. 

Op basis van de gegevens van de provincie Gelderland, NDFF en waarneming.nl bestaat voor 

vissen, dagvlinders en libellen een beeld dat goed aansluit op de natuurtoets van 2005.  

 

Soortgroep Voorkomen Verwachte of aanwezige soorten Bescherming vanuit FF 

Vaatplanten Zeker Veldsalie en verschillende rode 

lijstsoorten 

Tabel 2 

Vleermuizen Zeker Als foerageergebied, Gewone 

dwergvleermuis, Rosse vleermuis 

Tabel 3 / Bijlage IV 

Habitatrichtlijn 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Zeker Ree, Vos, Haas, Bever Tabel 1 en 3 

Amfibieën Zeker Kamsalamander, Kleine 

watersalamander 

Tabel 3 / 1 

Reptielen Zeker niet - - 

Broedvogels Zeker Broedvogels, trekvogels, wintergasten Vogelrichtlijn 

Vissen Zeker Kleine modderkruiper, Bittervoorn, 

Rivierdonderpad 

Tabel 2 en 3 

Dagvlinders Zeker Algemeen voorkomende soorten - 

Libellen Zeker Rivierrombout Tabel 3 
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5 EFFECTEN ALS GEVOLG VAN DE ACTIVITEITEN 

5.1 De activiteit 

Deelgebied 1: Nevengeul  

Aanleg van de nevengeul komt tot stand door het uitgraven van een deel van de uiterwaard en 

het verondiepen van de bestaande zandwinplas (buitenplas). Voordat de graafwerkzaamheden 

plaats kunnen vinden dient een deel van een aangeplant populierenbos en hoogopgaande 

vegetatie langs de zandwinplas te worden verwijderd. Mogelijk wordt de hoogwatervluchtplaats 

(HVP) opgehoogd met een deel van het vrijkomende materiaal.  

 

Deelgebied 2: De Kil  

Uitbreiding van de strang en verlaging van de moeraszone komt tot stand door het uitgraven van 

een stuk van de uiterwaard. Met het vrijkomende materiaal wordt de zuidelijke plas verondiept en 

wordt de HVP in deelgebied 2 mogelijk opgehoogd. Voordat de graafwerkzaamheden starten, 

dient hoogopgaande vegetatie verwijderd te worden.  

 

5.2 Effecten op beschermde soorten 

Soorten genoemd in de tabellen 1 tot en met 3 behorend bij de AMvB uit 2005 en de 

Vogelrichtlijn zijn relevant voor toetsing aan de Flora- en faunawet. Voor de soorten beschermd 

via tabel 1 geldt bij ruimtelijke ontwikkeling een Algemene Vrijstelling. Daarom wordt hieronder 

de focus gelegd op de strenger beschermde soorten (tabel 2 en 3 en Vogelrichtlijn), binnen de 

projectlocatie. Aangezien er sprake is van veranderend ruimtegebruik wordt zowel gekeken naar 

effecten van verstoring gedurende de werkzaamheden als de verandering in het ruimtelijke 

gebruik. Uitgaande van de tabel in paragraaf 4.6 betreft het vaatplanten, vleermuizen, 

grondgebonden zoogdieren, amfibieën, broedvogels en vissen. 

 

5.2.1 Vaatplanten 

Deelgebied 1 

Op de oeverwal komt Veldsalie voor, dit is een tabel 2 soort. Binnen het tracé waar gegraven 

word, komt deze soort en andere tabelsoorten echter niet voor. Wel komt de rodelijstsoort 

Karwijvarkenskervel vlakdekkend voor op een deel van het te vergraven tracé.  

 

Deelgebied 2 

In de buurt van de waterpartijen langs de winterdijk is de Zwanebloem waargenomen. Dit is een 

tabel 1 soort. In de buurt van deze waterpartijen wordt echter geen grondwerk uitgevoerd. 

Binnen de te vergraven delen van deelgebied 2 zijn geen beschermde soorten waargenomen. 

 

Ten aanzien van vaatplanten kan overtreding van verbodsbepalingen plaats hebben wanneer 

buiten het tracé van de nevengeul vegetatie wordt aangetast. Een mitigerende maatregel is te 

nemen door de transportroutes van materieel en grond om de beschermde locaties van 

vaatplanten heen te geleiden. Dit is noodzakelijk om kans op schade aan beschermde planten te 

vermijden. Ontheffing kan niet worden verkregen. 
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5.2.2 Vleermuizen 

Deelgebied 1 

Zoals in hoofdstuk 4 aangegeven, kunnen vleermuizen het gebied gebruiken als 

foerageergebied. Geschikte verblijfplaatsen zijn niet aanwezig binnen de projectlocatie. De 

hoogopgaande vegetatie langs de zandwinplas is mogelijk onderdeel van een vliegroute voor 

vleermuizen; deze wordt onderbroken bij aanleg van de nevengeul. Langs de nevengeul zal 

opnieuw vegetatie opslag van wilgen optreden en als alternatieve vliegroute gaan dienen.  

Er wordt niet verwacht dat vleermuizen hinder ondervinden aan de tijdelijke activiteiten die op de 

projectlocatie plaatsvinden, aangezien de vleermuizen gedurende de avond en nacht foerageren 

en de werkzaamheden gedurende de dag plaatsvinden. Het overgrote deel van de uiterwaard 

inclusief de rivier zelf bestaat uit relatief open gebied met op meerdere plaatsen hagen, 

lijnbeplanting of struweel. Voor vrijwel alle vleermuissoorten is dit een redelijk foerageergebied 

om mits nodig tijdelijk naar uit te wijken. Met aanleg van de nevengeul vindt uitbreiding van het 

foerageergebied plaats. 

 

Deelgebied 2 

Ook dit deelgebied wordt gebruikt als foerageergebied door vleermuizen, er zijn geen 

verblijfsplaatsen aanwezig binnen de projectlocatie. Met uitbreiding van de moeraszone en de 

strang wordt het foerageergebied uitgebreid. 

 

Ten aanzien van vleermuizen kan overtreding van verbodsbepalingen worden uitgesloten. 

 

5.2.3 Grondgebonden zoogdieren 

Deelgebied 1 

Er komen algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren voor in het projectgebied. Deze 

zullen mogelijk verstoord worden en tijdelijk uit een deel van de uiterwaard worden verdreven. Dit 

is vergelijkbaar met een hoogwatersituatie waarbij dit ook zal optreden. Sporen van de Bever 

(tabel 3) zijn waargenomen in de uiterwaard. In dit deel van de uiterwaard zijn geen Bever 

burchten aangetroffen. Mogelijk maakt de strook met wilgen langs de zandwinplas deel uit van 

het voedselgebied voor een langstrekkende Bever. Het verwijderen van de relatief kleine strook 

zachthoutooibos heeft geen grote impact op het foerageergebied van langstrekkende Bevers. 

Door toekomstige ooibosontwikkeling langs de nevengeul zal interessant leefgebied voor de 

Bever ontstaan. Het tracé van de nevengeul, de strang en uiterwaard welke afgegraven worden 

bestaat in de huidige situatie niet uit interessant verblijfgebied voor de Bever. 

 

Deelgebied 2 

Er komen algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren voor in het projectgebied. Deze 

zullen mogelijk verstoord worden en tijdelijk uit een deel van de uiterwaard worden verdreven. Dit 

is vergelijkbaar met een hoogwatersituatie waarbij dit ook zal optreden. Vier beverburchten zijn 

waargenomen in het gebied De Kil. Door H. van Heiningen (Staatsbosbeheer, beheerder) is 

aangegeven dat er in het (op figuur 3) weergegeven gebied vier beverburchten voorkomen, drie 

direct ten zuid-oosten van de strang in De Kil en één in het noordelijke bosrijke deel van De Kil 

tussen de strang en de plas.  

 

Ten aanzien van grondgebonden zoogdieren kan overtreding van verbodsbepalingen voor 

deelgebied 1 worden uitgesloten. 
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Ten aanzien van grondgebonden zoogdieren kan overtreden van verbodsbepalingen voor 

deelgebied 2 optreden wanneer verstoring (grondwerk in de buurt van de beverburchten) 

plaatsvindt. Om de Bevers niet te verstoren dient met de werkzaamheden voldoende afstand (bij 

voorkeur 100m) gehouden te worden tot een actieve beverburcht. In de voortplantingsperiode 

(mei t/m augustus) dient het werk in de omgeving van de beverburcht zoveel mogelijk vermeden 

te worden. 

 

5.2.4 Amfibieën 

Deelgebied 1 en 2 

Binnen het projectgebied is een tabel 3 soort aangetroffen, namelijk de Kamsalamander. Een 

waarneming is onder andere gedaan op een locatie die geen geschikt habitat voor deze soort 

lijkt (tussen de kribben op de Waal). Tevens zijn langs de winterdijk waarnemingen van de  

Kamsalamander gedaan. De uitvoeringswerkzaamheden van de nevengeul, strang en 

uiterwaardvergraving bevinden zich niet op de locatie waar de waarnemingen hebben 

plaatsgevonden. De oeverwal zal worden ontzien. 

 

Ten aanzien van amfibieën kan overtreding van verbodsbepalingen worden uitgesloten. 

 

5.2.5 Broedvogels 

De mogelijk aanwezige broedvogels kunnen tijdens de werkzaamheden door de activiteit en 

geluid in het gebied verstoord worden. Dit zou tot verstoring van broedvogels of foeragerende 

vogels kunnen leiden. 

 

Alle broedvogels zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Voor verstoring van broedende 

vogels (overtreding artikel 11) wordt geen ontheffing verleend, omdat Bevoegd Gezag van 

mening is dat er te allen tijde een andere bevredigende oplossing voor handen is. De 

werkzaamheden dienen óf buiten het broedseizoen (globaal 15 maart – 15 juli; zie box) te 

worden uitgevoerd om zo verstoring van broedvogels te voorkomen; óf met de werkzaamheden 

moet begonnen worden vóór aanvang van het broedseizoen. Daarbij moet continu worden 

doorgewerkt, zodat de eventuele broedlocaties ongeschikt blijven en vogels op zoek gaan naar 

andere broedplaatsen in de omgeving.  

 

Broedseizoen 

Voor een begrip als ‘broedseizoen’ is geen standaardperiode te hanteren. Afhankelijk 

van de soort en weersomstandigheden in een bepaald jaar kunnen soorten veel eerder 

of juist later broeden dan normaal het geval zou zijn. Dit kan zelfs per regio verschillen. 

Voor de wet is van belang of een broedgeval verstoord wordt, ongeachte de datum. De 

vaak geciteerde periode 15 maart t/m 15 juli is dus slechts een indicatie. Voor aanvang 

van de werkzaamheden dient altijd op broedgevallen gecontroleerd te worden. 

 

Deelgebied 1 

Er is niet exact bekend of er in deelgebied 1 jaarrond beschermde nesten voorkomen. Op de 

schoorsteen van de oude steenfabriek komt een nest van een Ooievaar voor. In de natuurtoets 

2005 worden nesten van roofvogels en een uil genoemd: ‘Griend met broedende Buizerd, 

Sperwer en Ransuil’. Hierover is geen recentere informatie bekend. Wel is door H. van 

Heiningen aangegeven dat in het verleden een kolonie Roeken in het aangeplante 

Populierenbos te noorden van de steenfabriek heeft gebroed. Een volledig beeld van de in de 

huidige situatie aanwezige nesten is niet bekend. 
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Deelgebied 2 

In de hoogopgaande vegetatie rond het open water in De Kil is onder andere de Bruine 

Kiekendief broedend waargenomen. Er zijn geen recentere waarnemingen van broedende 

Bruine Kiekendieven bekend. Wel broedt hier een kolonie Blauwe Reigers en er is in ieder geval 

een waarneming van een broedgeval van de Havik gedaan (bron: H. Heiningen 

Staatsbosbeheer). De nesten van de Kiekendief en Blauwe Reiger zijn niet jaarrond beschermd.  

 

Voor broedvogels waarvan het nest niet jaarrond is beschermd, kan overtreding van de 

verbodsbepalingen onder artikel 11 niet worden uitgesloten. Een mitigerende maatregel door 

buiten het broedseizoen te werken is noodzakelijk om overtreding van verbodsbepalingen te 

voorkomen. Een andere optie is om vóór het broedseizoen maatregelen te treffen om 

broedgevallen te voorkomen op de locaties waar gewerkt gaat worden. Wanneer er geen 

broedgevallen op en in de omgeving van de werkzaamheden aanwezig zijn, kan doorgewerkt 

worden. Ontheffing voor verstoring van een broedgeval kan niet worden verkregen. 

Voor de broedvogels waarvan het nest jaarrond beschermd is, kan niet voldoende uitsluitsel over 

het vóórkomen en de exacte locatie verkregen worden. Hierdoor kan overtreding van de 

verbodsbepaling niet worden uitgesloten. 

 

5.2.6 Vissen 

Deelgebied 1 

Binnen de zandwinplas in de uiterwaard zijn geen beschermde soorten waargenomen. De 

Bittervoorn is waargenomen (fig. 5) in een watergang en niet in de zandwinput. De Bittervoorn is 

een plantminnende vis. De huidige inrichting van de plas met steile taluds is niet ideaal voor 

allerlei vissoorten. Op basis van de beschikbare gegevens wordt geen aanwezigheid van 

tabelsoorten verwacht in de zandwinplas.  

Tussen de stortstenen waar de kribben uit opgebouwd zijn, zou de Rivierdonderpad voor kunnen 

komen. De kieren en gaten tussen de stortsteen zouden geschikte verblijfplaats kunnen vormen. 

Aangezien de kribben in de Waal niet worden gewijzigd, wordt er geen leefgebied aangetast. 

Door werkzaamheden in de nabijheid wordt een individu mogelijk kortstondig verjaagd, maar de 

Waaloevers zijn voor het overgrote deel geschikt als vluchtplaats of leefgebied. 

De ingreep (het graven van een nevengeul en het verondiepen van een deel van de 

zandwinplas) zal ertoe leiden dat voor vissen inclusief beschermde soorten zoals de Bittervoorn 

juist paai-, opgroei- en leefgebied wordt toegevoegd. 

 

Deelgebied 2 

Binnen de open wateren in de Kil waar ingrepen plaatsvinden zijn geen beschermde soorten 

waargenomen. Op basis van de beschikbare gegevens wordt hier geen aanwezigheid van 

tabelsoorten verwacht.  

 

Ten aanzien van vissen wordt overtreding van verbodsbepalingen uitgesloten.  

 

5.2.7 Dagvlinders en Libellen 

Deelgebied 1 

Enkel algemeen voorkomende soorten dagvlinders zijn waargenomen. Tevens zijn er algemeen 

voorkomende libellen waargenomen. De Rivierrombout (tabel 3) zou mogelijk voor kunnen 

komen langs de Waal op de locaties van de inlaat en uitlaat van de nevengeul. Bij de inlaat en 

de uitlaat van de nevengeul wordt een aansluiting gemaakt door het strand / zandige deel van de 

uiterwaard te vergraven. Hierbij wordt twee keer ca. 100 meter vergraven. Het effect van deze 

graafwerkzaamheden zal minimaal zijn.  
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De totale lengte van de Waal is ruim 80 kilometer. Op de gehele oeverlengte van 160 kilometer 

heeft de tijdelijke verstoring van zo’n 200 meter (in het geval dát de Rivierrombout daar 

voorkomt) geen noemenswaardig effect (minder dan 1%). Met de ingreep (nevengeul) wordt het 

leefgebied voor de Rivierrombout juist vergroot. 

 

Deelgebied 2 

Enkel algemeen voorkomende soorten dagvlinders zijn waargenomen. 

 

Ten aanzien van dagvlinders en libellen kan overtreding van verbodsbepalingen worden 

uitgesloten. 

 

5.2.8 Synthese Flora- en faunawet 

Er komt een aantal planten en dieren voor in het plangebied met een beschermde status die niet 

gemakkelijk kunnen wijken bij een ingreep: vaatplanten, vissen en broedvogels. De andere 

soortengroepen worden niet bedreigd door een ingreep of zullen geen noemenswaardige 

verstoring ondervinden. 

Door mitigatie in ruimte of tijd is mitigatie mogelijk voor de soorten die niet kunnen wijken (zie 

hoofdstuk 6).  

Buiten het broedseizoen is het plangebied van bijzonder belang als slaap- en foerageergebied 

voor ganzen (Brandgans, Grauwe gans en Kolgans) en Smient. Voor deze soorten geldt een 

instandhoudingsdoel. Eventuele gevolgen voor deze soorten worden in een aparte procedure 

(NB-wet) getoetst. 

 

Soorten(groep) Overtreding 

verbodsbepaling 

Mitigeren 

mogelijk 

Effecten 

na 

mitigeren 

Ontheffing 

nodig 

Vervolgstap 

Vaatplanten Mogelijk Ja Nee Nee Uitvoeren mitigerende 

maatregelen 

Vleermuizen Nee Nee - Nee Geen 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Mogelijk Ja Nee Nee Voldoende afstand tot 

burchten houden 

Amfibieën Nee Nee - Nee Geen 

Broedvogels 

zonder vast nest 

Mogelijk Ja Nee Nee Uitvoeren mitigerende 

maatregelen 

Broedvogels met 

jaarrond 

beschermd nest 

Mogelijk    Aanvullende 

inventarisatie 

Vissen Nee Ja Nee Nee Uitvoeren mitigerende 

maatregelen 

Dagvlinders en 

Libellen 

Nee Nee - Nee Geen 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

FF-wet Hurwenen  9W3849.A0/R0002/904224/VVDM/Nijm 

Definitief rapport - 23 - 15 april 2011 

 

 

6 MITIGERENDE MAATREGELEN 

6.1.1 Verplichte mitigerende maatregelen 

Vaatplanten 

De werkzaamheden, waaronder ook transport van grond en materieel, dienen buiten de 

gebieden te blijven waar beschermde planten voorkomen. De transportroutes dienen om de 

beschermde locaties van vaatplanten heen te lopen. Eventueel kunnen de te beschermen 

percelen tijdelijk worden afgebakend. 

 

Broedvogels 

De werkzaamheden dienen óf buiten het broedseizoen (globaal 15 maart – 15 juli; zie box) te 

worden uitgevoerd om zo verstoring van broedvogels te voorkomen. Of op de locatie van de 

werkzaamheden en de directe omgeving dienen vóór het broedseizoen maatregelen getroffen te 

worden om broedgevallen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door met de werkzaamheden te 

beginnen voordat het broedseizoen begint en waarbij continu wordt doorgewerkt waardoor de 

eventuele huidige broedlocaties ongeschikt blijven en vogels op zoek gaan naar andere 

broedplaatsen in de omgeving.  

Voor aanvang van de werkzaamheden dient men te controleren of er broedgevallen in de 

uiterwaard aanwezig zijn en indien dit het geval is de werkzaamheden hieraan aan te passen. 

 

Bever 

In deelgebied 2 komen 4 beverburchten voor. Om de Bevers niet te verstoren dient met de 

werkzaamheden voldoende afstand (bij voorkeur 100m) gehouden te worden tot een actieve 

beverburcht. Hiermee kan in de narede detaillering van het ontwerp van deelgebied 2 mogelijk 

rekening worden gehouden. Hiertoe dienen de exacte locaties van de beverburchten ingemeten 

te worden met GPS. In de voortplantingsperiode (mei t/m augustus) dient het werk in de 

omgeving van de beverburcht zoveel mogelijk vermeden te worden. 

 

6.1.2 Aan te raden mitigerende maatregelen 

Vaatplanten 

Op een deel van het tracé van de nevengeul komt vlakdekken Karwijvarkenskervel voor. Dit is 

een zeldzame rodelijstsoort. Een mitigerende maatregel zou kunnen zijn om het te vergraven 

oppervlak te verplaatsen naar een alternatieve locatie op de oeverwal met vergelijkbare 

omgevingsfactoren. (Belangrijk is wel om op te letten dat daarbij geen beschermde Natura 2000 

habitats aangetast worden). 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Grondwerkzaamheden dienen zoveel mogelijk buiten de periode mei tot augustus te worden 

uitgevoerd. Hiermee wordt het aantasten van nesten met jongen van kleine zoogdieren 

voorkomen.  

 

Vissen 

Door de werkzaamheden in de zandwinplas zal tijdelijk vertroebeling optreden. In de huidige 

situatie is er een verbinding tussen de zandwinplas en de Waal door middel van duikers. De 

duikers bieden een vluchtmogelijkheid voor de vissen die verstoord worden naar open water. Het 

is aan te raden deze vluchtmogelijkheid te handhaven gedurende de eerste periode waarin 

verstoring in de zandwinplas optreedt. 
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7 CONCLUSIE 

1. Flora- en faunawet: 

• het plangebied is waardevol voor een aantal beschermde soorten planten en dieren; 

• middels het uitvoeren van mitigerende maatregelen kan aantasting van beschermde 

soorten worden voorkomen; 

• onder het voorbehoud van het uitvoeren van mitigerende maatregelen voor vaatplanten, 

en broedvogels is er geen ontheffing nodig voor deelgebied 1 nodig; 

• Onder voorbehoud van het uitvoeren van mitigerende maatregelen voor bevers is er 

geen ontheffing nodig voor deelgebied 2. 

2. Aantasting van beschermde planten en dieren die niet kunnen wijken, is te voorkomen door 

het nemen van mitigerende maatregelen. 

3. Aanvullend onderzoek dient uitgevoerd te worden om uitsluitsel over de aanwezigheid en 

locatie van jaarrond beschermde nesten te kunnen geven. 

4. Wanneer deelgebied 2 bij het project wordt aangesloten, dienen de beverburchten met GPS 

te worden ingemeten zodat hiermee bij detaillering van het ontwerp rekening mee gehouden 

kan worden door voldoende afstand met de ingreep te bewaren. 
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Bijlage 1 
VKA Hurwenen, indeling deelgebieden 
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Figuur bijlage 1, Met een zwarte lijn is de grens tussen de deelgebieden aangegeven.  
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Bijlage 2 
Stroomschema vrijstelling/ontheffing Flora- en faunawet 
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Bijlage 3 
Vogelwaarnemingen op waarneming.nl 
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Vogelwaarnemingen op waarneming.nl 

Locatie Hurwenen 

Grauwe Gans - Anser 

anser 

Aalscholver - 

Phalacrocorax carbo 
Sijs - Carduelis spinus 

Staartmees - Aegithalos 

caudatus 

Kolgans - Anser albifrons Sperwer - Accipiter nisus 
Putter - Carduelis 

carduelis 

Tjiftjaf - Phylloscopus 

collybita 

Dwerggans - Anser 

erythropus 

Torenvalk - Falco 

tinnunculus 

Kneu - Carduelis 

cannabina 

Fitis - Phylloscopus 

trochilus 

Brandgans - Branta 

leucopsis 

Scholekster - Haematopus 

ostralegus 

Rietgors - Emberiza 

schoeniclus 

Spotvogel - Hippolais 

icterina 

Roodhalsgans - Branta 

ruficollis 
Grutto - Limosa limosa Kolgans - Anser albifrons 

Zwartkop - Sylvia 

atricapilla 

Bergeend - Tadorna 

tadorna 
Wulp - Numenius arquata 

Dwerggans - Anser 

erythropus 

Grasmus - Sylvia 

communis 

Smient - Anas penelope Witgat - Tringa ochropus 
Brandgans - Branta 

leucopsis 

Boomkruiper - Certhia 

brachydactyla 

Slobeend - Anas clypeata 

Kokmeeuw - 

Chroicocephalus 

ridibundus 

Roodhalsgans - Branta 

ruficollis 

Beflijster - Turdus 

torquatus 

Zomertaling - Anas 

querquedula 

Zilvermeeuw - Larus 

argentatus 

Bergeend - Tadorna 

tadorna 

Kramsvogel - Turdus 

pilaris 

Kuifeend - Aythya fuligula 
Kleine Mantelmeeuw - 

Larus fuscus 
Smient - Anas penelope 

Zanglijster - Turdus 

philomelos 

Brilduiker - Bucephala 

clangula 
Visdief - Sterna hirundo Slobeend - Anas clypeata 

Grote Lijster - Turdus 

viscivorus 

Ooievaar - Ciconia ciconia 
Turkse Tortel - 

Streptopelia decaocto 

Zomertaling - Anas 

querquedula 

Zwarte Roodstaart - 

Phoenicurus ochruros 

Blauwe Reiger - Ardea 

cinerea 

Koekoek - Cuculus 

canorus 
Kuifeend - Aythya fuligula 

Huismus - Passer 

domesticus 

Grote Zilverreiger - Ardea 

alba 
Steenuil - Athene noctua 

Brilduiker - Bucephala 

clangula 

Ringmus - Passer 

montanus 

Aalscholver - 

Phalacrocorax carbo 
Gierzwaluw - Apus apus Ooievaar - Ciconia ciconia 

Heggenmus - Prunella 

modularis 

Sperwer - Accipiter nisus IJsvogel - Alcedo atthis 
Blauwe Reiger - Ardea 

cinerea 

Witte Kwikstaart - 

Motacilla alba 

Torenvalk - Falco 

tinnunculus 

Grote Bonte Specht - 

Dendrocopos major 

Grote Zilverreiger - Ardea 

alba 

Graspieper - Anthus 

pratensis 

Scholekster - Haematopus 

ostralegus 

Groene Specht - Picus 

viridis 

Gierzwaluw - Apus apus Groenling - Carduelis 

chloris 

Grutto - Limosa limosa Roek - Corvus frugilegus 
Oeverzwaluw - Riparia 

riparia 
Visdief - Sterna hirundo 

Wulp - Numenius arquata Kauw - Corvus monedula 
Zilvermeeuw - Larus 

argentatus 

Turkse Tortel - 

Streptopelia decaocto 

Witgat - Tringa ochropus 
Matkop - Poecile 

montanus 

Kleine Mantelmeeuw - 

Larus fuscus 

Koekoek - Cuculus 

canorus 

Kokmeeuw - 

Chroicocephalus 

ridibundus 

Koolmees - Parus major 

Grauwe Gans - Anser 

anser Steenuil - Athene noctua 

Boerenzwaluw - Hirundo 

rustica 

Huiszwaluw - Delichon 

urbicum 
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Patrijs - Perdix perdix 
Boomvalk - Falco 

subbuteo 
Koolmees - Parus major 

Kneu - Carduelis 

cannabina 

Taigarietgans - Anser 

fabalis 

Slechtvalk - Falco 

peregrinus 

Pimpelmees - Cyanistes 

caeruleus 

Rietgors - Emberiza 

schoeniclus 

Toendrarietgans - Anser 

serrirostris 

Waterral - Rallus 

aquaticus 

Veldleeuwerik - Alauda 

arvensis 

Ringmus - Passer 

montanus 

Grauwe Gans - Anser 

anser 

Porseleinhoen - Porzana 

porzana 

Oeverzwaluw - Riparia 

riparia 

Heggenmus - Prunella 

modularis 

Kolgans - Anser albifrons 
Waterhoen - Gallinula 

chloropus 

Boerenzwaluw - Hirundo 

rustica 

Witte Kwikstaart - 

Motacilla alba 

Grote Canadese Gans - 

Branta canadensis 
Meerkoet - Fulica atra 

Huiszwaluw - Delichon 

urbicum 

Graspieper - Anthus 

pratensis 

Brandgans - Branta 

leucopsis 

Scholekster - Haematopus 

ostralegus 

Staartmees - Aegithalos 

caudatus 

Waterpieper - Anthus 

spinoletta 

Roodhalsgans - Branta 

ruficollis 
Kievit - Vanellus vanellus 

Tjiftjaf - Phylloscopus 

collybita 
Vink - Fringilla coelebs 

Knobbelzwaan - Cygnus 

olor 

Kleine Plevier - 

Charadrius dubius 

Fitis - Phylloscopus 

trochilus 

Keep - Fringilla 

montifringilla 

Kleine Zwaan - Cygnus 

bewickii 

Watersnip - Gallinago 

gallinago 

Rietzanger - Acrocephalus 

schoenobaenus 

Groenling - Carduelis 

chloris 

Bergeend - Tadorna 

tadorna 
Grutto - Limosa limosa 

Kleine Karekiet - 

Acrocephalus scirpaceus 
Sijs - Carduelis spinus 

Krakeend - Anas strepera 
Regenwulp - Numenius 

phaeopus 

Bosrietzanger - 

Acrocephalus palustris 

Putter - Carduelis 

carduelis 

Smient - Anas penelope Wulp - Numenius arquata 
Sprinkhaanzanger - 

Locustella naevia 
IJsvogel - Alcedo atthis 

Wilde Eend - Anas 

platyrhynchos 

Zwarte Ruiter - Tringa 

erythropus 

Zwartkop - Sylvia 

atricapilla 

Grote Bonte Specht - 

Dendrocopos major 

Slobeend - Anas clypeata Tureluur - Tringa totanus Tuinfluiter - Sylvia borin 
Groene Specht - Picus 

viridis 

Pijlstaart - Anas acuta 
Groenpootruiter - Tringa 

nebularia 

Braamsluiper - Sylvia 

curruca 

Klapekster - Lanius 

excubitor 

Zomertaling - Anas 

querquedula 
Witgat - Tringa ochropus 

Grasmus - Sylvia 

communis 
Gaai - Garrulus glandarius 

Wintertaling - Anas crecca 
Oeverloper - Actitis 

hypoleucos 

Winterkoning - 

Troglodytes troglodytes 
Ekster - Pica pica 

Tafeleend - Aythya ferina 
Bonte Strandloper - 

Calidris alpina 

Boomkruiper - Certhia 

brachydactyla 
Roek - Corvus frugilegus 

Witoogeend - Aythya 

nyroca 

Kokmeeuw - 

Chroicocephalus 

ridibundus 

Spreeuw - Sturnus 

vulgaris 

Zwarte Kraai - Corvus 

corone 

Kuifeend - Aythya fuligula 
Dwergmeeuw - 

Hydrocoloeus minutus 

Beflijster - Turdus 

torquatus 
Kauw - Corvus monedula 

Brilduiker - Bucephala 

clangula 

Stormmeeuw - Larus 

canus 
Merel - Turdus merula 

Matkop - Poecile 

montanus 

Nonnetje - Mergellus 

albellus 

Grote Mantelmeeuw - 

Larus marinus 

Kramsvogel - Turdus 

pilaris 

Torenvalk - Falco 

tinnunculus 

Dodaars - Tachybaptus 

ruficollis 

Zilvermeeuw - Larus 

argentatus 
Koperwiek - Turdus iliacus 

Smelleken - Falco 

columbarius 
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Fuut - Podiceps cristatus 
Geelpootmeeuw - Larus 

michahellis 

Zanglijster - Turdus 

philomelos 

Zwarte Wouw - Milvus 

migrans 

Ooievaar - Ciconia ciconia 
Kleine Mantelmeeuw - 

Larus fuscus 

Grote Lijster - Turdus 

viscivorus 

Bruine Kiekendief - Circus 

aeruginosus 

Lepelaar - Platalea 

leucorodia 
Visdief - Sterna hirundo 

Roodborst - Erithacus 

rubecula 

Blauwe Kiekendief - 

Circus cyaneus 

Roerdomp - Botaurus 

stellaris 

Zwarte Stern - Chlidonias 

niger 

Blauwborst - Luscinia 

svecica 
Sperwer - Accipiter nisus 

Blauwe Reiger - Ardea 

cinerea 

Holenduif - Columba 

oenas 

Nachtegaal - Luscinia 

megarhynchos 
Havik - Accipiter gentilis 

Purperreiger - Ardea 

purpurea 

Houtduif - Columba 

palumbus 

Gekraagde Roodstaart - 

Phoenicurus phoenicurus 
Buizerd - Buteo buteo 

Grote Zilverreiger - Ardea 

alba 

Zomertortel - Streptopelia 

turtur 
Paapje - Saxicola rubetra 

Huismus - Passer 

domesticus 

Kleine Zilverreiger - 

Egretta garzetta 

Turkse Tortel - 

Streptopelia decaocto 

Roodborsttapuit - Saxicola 

rubicola 

Gierzwaluw - Apus apus 

Aalscholver - 

Phalacrocorax carbo 

Koekoek - Cuculus 

canorus 

Tapuit - Oenanthe 

oenanthe 

Wespendief - Pernis 

apivorus 

Visarend - Pandion 

haliaetus 
Ransuil - Asio otus 

Grauwe Vliegenvanger - 

Muscicapa striata 
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Bijlage 4 
Vegetatieopnamen op Atlas Groen Gelderland 
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Locatie inlaat Locatie Geultrace 1 Locatie geultrace 2 Locatie geultrace 3 

Akkerdistel Fioringras  Fioringras  Zwarte mosterd  

Heermoes Grote vossestaart  Grote vossestaart  Haagwinde  

Akkerkers Glanshaver  Madeliefje  Ganzevoet (G)  

 Gewoon herderstasje  Pinksterbloem  Akkerdistel  

 Kropaar  Akkerdistel  Kweek  

 Kweek  Kweek  Heermoes  

 Engels raaigras  Veldlathyrus  Rood zwenkgras s.s.  

 Ruw beemdgras  Penningkruid  Hondsdraf  

 Scherpe boterbloem  Rietgras  Reukeloze kamille  

 Vogelmuur  Getande weegbree  Watermunt  

 Paardebloem (G)  Straatgras  Rietgras  

  Ruw beemdgras  Smalle weegbree  

  Veenwortel  Grote weegbree s.s.  

  Zilverschoon  Veldbeemdgras  

  Vijfvingerkruid  Zilverschoon  

  Kruipende boterbloem  Vijfvingerkruid  

  Krulzuring  Kruipende boterbloem  

  Gewone smeerwortel  Krulzuring  

  Gewone paardebloem  Paardebloem (G)  

  Vogelwikke  Rode klaver  

   Grote brandnetel  

 

Uitlaat 
Uitbreiding 

hoefijzermeer 

Uiterwaardverlaging De 

Kil (direct ten westen van 

de uiterwaardplas) 

Uiterwaardvergraving 

zuidwestelijk deel 1 

Gewoon duizendblad  Haagwinde  Fioringras  Fioringras  

Fioringras  Harig wilgeroosje  Geknikte vossestaart  Geknikte vossestaart  

Grote vossestaart  Lidrus  Grote vossestaart  Grote vossestaart  

Gewoon herderstasje  Kleefkruid  Akkerdistel  Gewoon herderstasje  

Ganzevoet (G)  Liesgras  Kweek  Kweek  

Akkerdistel  Veldlathyrus  Beemdlangbloem  Rietgras  

Kweek  Grote kattestaart  Slipbladige ooievaarsbek  Straatgras  

Canadese fijnstraal  Rietgras  Hondsdraf  Ruw beemdgras  

Engels raaigras  Riet  Engels raaigras  Vijfvingerkruid  

Reukeloze kamille  Bitterzoet  Smalle weegbree  Kruipende boterbloem  

Ruw beemdgras  Gewone smeerwortel  Veldbeemdgras  Ridderzuring  

Varkensgras  Poelruit  Ruw beemdgras  Herik  

Vijfvingerkruid  Grote brandnetel  Veenwortel  Vogelmuur  

Paardebloem (G)   Vijfvingerkruid  Paardebloem (G)  

Witte klaver   Scherpe boterbloem   

  Veldzuring   

  Ridderzuring   

  Paardebloem (G)   

  Witte klaver   

  Vogelwikke   
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Uiterwaardvergraving 

zuidwestelijk deel 2 

Noordwestelijk deel 

uiterwaardvergraving 

(tegen zomerkade aan) 

  

Fioringras  Ganzevoet (G)    

Grote vossestaart  Akkerdistel    

Akkerdistel  Lidrus    

Kweek  Rietgras    

Ruw beemdgras  Smalle weegbree    

Kruipende boterbloem  Grote weegbree s.s.    

Akkerkers  Straatgras    

Vogelmuur  Varkensgras    

Paardebloem (G)  Perzikkruid    

 Zilverschoon    

 Gele waterkers    

 Akkerkers    

 Krulzuring    

 Wilg (G)    

 Paardebloem (G)    

 Rode waterereprijs    
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Locatie inlaat 

Noordwestelijk deel 
uiterwaardvergraving 

Uitbreiding 
hoefijzermeer 

Uiterwaardvergraving 
zuidwestelijk deel 1 

Locatie 1 geultrace 
Uitlaat 

Uiterwaardverlaging 
‘De Kil’ 

Locatie 2 geultrace 

Locatie 3 geultrace 

Uiterwaardvergraving 
zuidwestelijk deel 2 


