
PLOEGDRIEVER WERKT AAN SOORTENRIJKE, BLOEMRIJKE DIJKGRASLANDEN IN DE OOIJPOLDER 

 

Inleiding 

Van oudsher is de natuurwaarde van de dijkvegetatie in het oostelijk rivierengebied hoog. Een goed 

voorbeeld hiervan zijn de Waalbandijken in de Ooijpolder, tussen Millingen en Nijmegen. De hoge 

natuurwaarde is veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden.  

 

Figuur 1. Binnentalud Waalbandijk tussen dijkpaal 77 en 78. 

De dijken zijn aangelegd met klei uit de directe omgeving. Deze, relatief lichte klei is geschikt voor de 

ontwikkeling van soortenrijke, bloemrijke graslanden. Op de dijken groeien veel plantensoorten die 

karakteristiek zijn voor het rivierengebied. Ze zijn grotendeels afkomstig uit het brongebied van de Rijn in 

Centraal-Europa. Vandaar dat bloemrijke dijkgraslanden wel eens worden vergeleken met de bloemrijke 

graslanden uit de Alpen. De plantenzaden zijn via het water het rivier in eerste instantie in de 

uiterwaarden terecht gekomen en vandaar op de dijken.  

De dijkvegetatie wordt van oudsher relatief extensief benut: als 

hooiland en voor beweiding met koeien, paarden en schapen. 

Door bemesting van vlakke graslanden was het hooi van de 

dijken op een gegeven moment niet meer nodig en werd 

overgegaan op een zo efficiënt mogelijk beheer, te weten 

klepelbeheer (meerdere malen per jaar maaien en maaisel 

laten liggen). Tegelijkertijd werden de koeien en paarden van 

de dijken verbannen omdat ze de dijktaluds teveel zouden 

beschadigen. Dit leidde in het gehele rivierengebied tot een 

sterke achteruitgang van de natuurwaarde van de dijkgras-

landen.  

  

Dijkverbetering 

En toen moesten de dijken ook nog eens grootschalig worden verbeterd in het kader van het Deltaplan 

Grote Rivieren, na twee extreem hoge waterstanden in 1993 en 1995. 

 

Figuur 2. Koninginnepage op Grote Cen-

taurie. 



 

 

Daar waar de dijkvegetatie nog goed ontwikkeld 

was is getracht deze natuurwaarde zoveel 

mogelijk te behouden door het toepassen van 

aangepaste dijkverbeteringsmethoden zoals het 

terugleggen van de oorspronkelijke toplaag als 

nieuwe toplaag van de verbeterde dijk. Deze 

toplaag bevat de zaden, wortels, bollen en 

knollen van de oorspronkelijke vegetatie van 

waaruit vervolgens de nieuwe dijkvegetatie zich 

kan herstellen op de verbeterde dijken. En 

vanuit deze bronlocaties verspreiden de 

gewenste plantensoorten zich vervolgens weer 

over de gehele dijk, door de wind, op maai-

machines en in de vacht van schapen. 

Tijdens de dijkverbetering is ook ingezaaid, deels met natuurmengsels die zaden van inheems grassen en 

kruiden bevatten. Vanuit deze mengsels zijn enkele soorten opgekomen die voor de dijkverbetering niet 

of nauwelijks voorkwamen op de dijken in de Ooijpolder. Voorbeelden hiervan zijn Grote centaurie en 

Harige ratelaar die zich de laatste jaren sterk hebben uitgebreid op de dijken in de Ooijpolder. 

 

Waterstaatkundige functie 

De dijken langs de grote rivieren hebben op de eerste plaats een waterstaatkundige functie; ze moeten 

ons beschermen tegen overstroming als gevolg van hoge waterstanden. Dat dijken natuurwaarden 

kunnen herbergen werd in eerste instantie slechts gezien als een nevenfunctie.  

Uit onderzoek door de Wageningen Universiteit is gebleken dat soortenrijke dijkgraslanden met zoveel 

mogelijk verschillende gras- en kruidensoorten het best bestand zijn tegen de erosie-effecten van hoog 

water. Soortenrijke dijkgraslanden hebben een goede bedekking op maaiveldniveau en een dichte en 

diepgaande doorworteling van de bovenst 50 tot 60 cm van de toplaag van de dijken.  

 

Soortenrijke dijkgraslanden hebben dus én een hoge waterstaatkundige kwaliteit én een hoge 

natuurwaarde. 

 

 

Natuurvriendelijk dijkbeheer 

Uit hetzelfde onderzoek door de Wageningen Universiteit is gebleken dat een beheer dat is gericht op het 

ontwikkelen en in stand houden van soortenrijk, bloemrijk dijkgrasland zowel voor de waterstaatkundige 

als voor de natuurfunctie het beste resultaat oplevert. Natuurvriendelijk beheer bestaat uit een- of 

tweemaal maaien per jaar waarbij het maaisel steeds wordt afgevoerd. Bij de maaitijdstippen dient zo 

goed mogelijk rekening te worden gehouden met de bloeiperioden van het merendeel van de aanwezige 

plantensoorten. De dijkplanten dienen tot bloei en zaadzetting te kunnen komen. Na de maaibeurt in de 

zomer dient het maaisel bij voorkeur enige dagen te blijven liggen waardoor de zaden de kans krijgen af 

te rijpen en uit te vallen. Vervolgens kan het maaisel worden afgevoerd in de vorm van prima bruikbaar 

hooi. 

Natuurvriendelijk dijkbeheer kan ook bestaan uit beweiding. Hierbij dient bemesting en herbicidengebruik 

achterwege te blijven en dient het vee (meestal schapen en in enkele gevallen jongvee) ingezet als 

maaimachine: de beweiding dient kort en intensief te zijn met voldoende herstelperioden waarin de 

dijkplanten tot bloei en zaadzetting kunnen komen.  

Figuur 3. Gehakkelde aurelia op Wilde marjolein. 



 

 

Natuurvriendelijk beheer door de Ploegdriever 

Momenteel is in de Ooijpolder 41,7 ha dijktalud in beheer bij 

De Ploegdriever (en 4,1 ha bij de elektriciteitcentrale in 

Nijmegen-west). Vrijwel alle dijken worden tweemaal per jaar 

gemaaid. Het maaisel wordt zoveel mogelijk in de vorm van 

hooi afgezet bij plaatselijke agrariërs. Voordat de dijken 

worden gemaaid trekken leden van de Ploegdriever zoveel 

mogelijk Jakobskruiskruid uit zodat een (vrijwel) Jakobskruis-

kruid-vrij product kan worden geleverd. 

 

 

    

 

Monitoring 

In 1995 is Waterschap Rivierenland gestart met het monitoren 

van de dijkvegetatie op haar dijken. In totaal zijn in de periode 

1999-2011 in de 46 proefvakken op de dijken in de Ooijpolder 

186 hogere plantensoorten aangetroffen. Tussen 1999 en 2011 

is het gemiddeld aantal soorten per proefvak van 25 m
2
 

gestegen van 31,8 (soortenrijk) naar 40,5 (soortenrijk tot zeer 

soortenrijk). Niet alleen de algemene soorten nemen toe maar 

ook soorten die op de dijken elders in Nederland niet of 

nauwelijks meer voorkomen. Tezamen met de dijken tussen 

Weurt en Winssen hebben de dijken in de Ooijpolder de 

hoogste natuurwaarde van alle Nederlandse dijken. 

   

 

 

Huidige situatie 

De huidige hoge natuurwaarde van de dijken in de Ooijpolder 

bestaat enerzijds uit een hoge floristische waarde en anderzijds 

uit een rijk insectenleven. De hoge floristische waarde komt tot 

uiting in een voor dijken hoge soortenrijkdom (tot 62 planten-

soorten per 25 m
2
) en het voorkomen van vele zeldzame 

plantensoorten die vaak ook in de Rode Lijst van bedreigde 

plantensoorten staan. In 2011 zijn in de 46 proefvakken in 

totaal 29 zeldzamere soorten, 11 Rode Lijst soorten en 3 

beschermde soorten (Wilde marjolein, Aardaker en Gewone 

vogelmelk. 

 

 

 

 

  

Figuur 5. Oosterse morgenster. 

Figuur 6. Aardaker. 

Figuur 4. Jakobskruiskruid. 



 

 

De dijken dienen enerzijds als refugia voor tal van planten- en 

diersoorten en anderzijds als ecologische verbindingszone 

tussen de verschillende aan de dijken grenzende, binnen- en 

buitendijkse groene elementen. Door verbinding met de 

overige ecologische verbindingszones in het gebied tussen de 

stuwwal en de Waaluiterwaarden ontstaat er een regionale 

ecologische structuur (RES) die weer zorgt voor verbindingen 

binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS).  

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstplannen 

Vooral op gemaaide dijken is het beheer ingrijpend omdat het meestal op grote schaal gebeurt: vanaf een 

bepaalde datum mag er worden gemaaid en voor een bepaalde datum moet het maaisel zijn afgevoerd. 

Dit heeft tot gevolg dat de dijken van het ene op het andere moment veranderen van een prima habitat 

met een rijk gedekte tafel voor tal van insectensoorten in een kort gemaaide situatie waar wekenlang 

nauwelijks nog sprake is van enige functie voor plant of dier. 

Om dit effect te verminderen is in het recente verleden getracht 

variatie aan te brengen in het beheer door het toepassen van 

maatwerk. Op de meest waardevolle locaties blijft de vegetatie 

langer ongeroerd zodat alle plantensoorten de kans krijgen om 

te bloeien en zaden te vormen. Tegelijkertijd vormen deze 

ongemaaide locaties een wijkplaats voor alle insecten die 

tijdelijk de gemaaide taluds zijn ontvlucht. Nadat de vegetatie 

op de gemaaide taluds zich weer heeft hersteld verspreiden de 

insecten zich weer over alle dijken. Daarna worden de tijdelijke 

wijkplaatsen pas gemaaid. 

Op lichter gronden kan de biomassaproductie op den duur zover 

afnemen als gevolg van verschraling van de toplaag dat kan 

worden overgegaan op een beheer van slechts eenmaal per jaar 

met afvoer van het maaisel. Hierdoor worden insecten in de 

dijkgraslanden nog meer ontzien. 

 

 

Maatwerk 

De komende tijd wordt gewerkt aan optimalisering van het dijkbeheer door het toepassen van maatwerk. 

Hiervoor worden duidelijke kaarten gemaakt waarop het beheer en de beheertijdstippen worden ver-

meld. 

Dit alles moet ertoe leiden dat op alle dijken in de Ooijpolder op den duur een duurzame, soortenrijke en 

bloemrijke dijkvegetatie voorkomt met een hoge natuur- en belevingswaarde. 

 

 

Figuur 8. Wespspin of Tijgerspin. 

Figuur 7. Gewone vogelmelk. 



Veel insectensoorten zijn afhankelijk van de nectar en het stuifmeel van bloeiende planten. Door maat-

werk bij het maaibeheer van de dijken wordt er door De Ploegdriever naar gestreefd dat er op elk 

moment in het bloeiseizoen bloeiende planten aanwezig zijn. Door niet op één moment alles overal te 

maaien blijven er voldoende refugia en schuilplaatsen over in de ongemaaide stukken op de dijktaluds.    

 

 

Figuur 9. Deel van binnentalud niet gemaaid tijdens maaibeurt in juni 2012. 

 

 

Figuur 10. In ongemaaid deel van talud kunnen alle planten bloeien en zaden produceren.  



 

 

Figuur 11. De berm is vroeg gemaaid en staat tijdens de maaibeurt van de dijken in juni al weer in volle bloei. 
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Bijlage 1. Zeldzamere, Rode Lijst en beschermde plantensoorten op de Waalbandijk tussen Millingen en 

Nijmegen in 2011. 
 

 

Frequentieklassen:                                   Abundantieklassen: 

-   =  soort niet aanwezig in opnamen van cluster    1 = 1 exemplaar en bedek. <5% 

+   =  soort in  1 -  5% van de opnamen              2 = 2 – 4 ex. en bedek. <5% 

I   =    -       6 - 20%   -       -                 3 = 5 – 20 ex. en bedek. <5% 

II  =    -      21 - 40%   -       -                 4 = >20 ex. of bedek. 1-5% 

III =    -      41 - 60%   -       -                 5 = bedek. 5 – 12,5%  

IV  =    -      61 - 80%   -       -                 6 = bedek. 12,5 – 25% 

V   =    -      81 -100%   -       -                 7 = bedek. 25 – 50% 

                                                     8 = bedek. 50 – 75% 

                                                     9 = bedek. 75 – 100% 

 

 

ufk = ufk1 tot en met ufk6 (1990): maat voor zeldzaamheid uitgedrukt in uurhokfrequentie-

klassen 

RL =  Rode Lijst soort 

bs =  wettelijk beschermde soort vlgs Flora- en Faunawet 

 

 

Millbd = Millingsebandijk 

Duffdk = Duffeltdijk 

ErlSch = Erlecomse dam en Schuifdijk 

Ooijbd = Ooijsebandijk 

 

 

 

Dijkvak                   Millbd   Duffdk   ErlSch   Ooijbd 

Aantal opnamen                 9       10       13       14 

Gemidd. aantal soorten      38.0     41.8     37.5     43.9 

Standaardafwijking           7.1      6.1      9.4     12.2 

 

Wetenschappelijke naam     fr  ab   fr  ab   fr  ab   fr  ab  Nederlandse naam    ufk RL bs 

 

Zeldzamere, Rode Lijst en beschermde soorten 

 

Rhinanthus alectorolophus   -  .     -  .    II 1.1  III 2.1  Harige ratelaar       1  3  - 

 

Centaurea scabiosa          -  .     -  .     -  .   III 1.9  Grote centaurie       3  3  - 

Isatis tinctoria            -  .     -  .     I  .1    -  .   Wede                  3  -  - 

 

Tragopogon prat. ssp or.    -  .     -  .    II 1.0    I  .1  Oosterse morgenster   4  2  - 

Peucedanum carvifolia       -  .     I  .3    -  .    II  .4  Karwijvarkenskervel   4  3  - 

Coronilla varia             -  .     -  .     I  .2    -  .   Bont kroonkruid       4  -  - 

Tragopogon porrifolius      -  .     -  .     I  .1    -  .   Paarse morgenster     4  -  - 

Tragopogon prat. ssp prat   I  .2   II  .6    I  .2  III 1.1  Gele morgenster       4  -  - 

 

Leontodon hispidus          -  .     -  .     -  .     I  .4  Ruige leeuwentand     5  3  - 

Sanguisorba minor           I  .2    I  .3    -  .     -  .   Kleine pimpernel      5  3  - 

Bromus inermis              I  .2    I  .4    -  .    II 1.1  Kweekdravik           5  -  - 

Geranium pyrenaicum         -  .     I  .2    -  .    II  .4  Bermooievaarsbek      5  -  - 

Medicago arabica            I  .4    -  .     -  .     -  .   Gevlekte rupsklaver   5  -  - 

Origanum vulgare            -  .     I  .1    -  .     -  .   Wilde marjolein       5  -  1 

Rumex x pratensis           I  .3   II  .8    -  .     I  .1  Bermzuring            5  -  - 

Rumex thyrsiflorus          -  .    II  .5    -  .     I  .3  Geoorde zuring        5  -  - 

 

Agrimonia eupatoria         I  .2    -  .     -  .     -  .   Gewone agrimonie      6  4  - 

Knautia arvensis            -  .     -  .     -  .     I  .3  Beemdkroon            6  4  - 

Avenula pubescens           -  .     -  .     -  .     I  .3  Zachte haver          6  -  - 

Carduus nutans              -  .     I  .1    -  .     -  .   Knikkende distel      6  -  - 

Cichorium intybus           I  .2    I  .3    I  .4    I  .1  Wilde cichorei        6  -  - 

Eryngium campestre          I  .6    -  .     -  .     -  .   Echte kruisdistel     6  -  - 

Galium verum                I  .3    I  .2    -  .     -  .   Geel walstro          6  -  - 

Lathyrus tuberosus          -  .     I  .2    I  .4    -  .   Aardaker              6  -  2 

Malva moschata              -  .     I  .1    I  .2    -  .   Muskuskaasjeskruid    6  -  - 

Medicago falcata            -  .     -  .     -  .     I  .1  Sikkelklaver          6  -  - 

Picris hieracioides        II  .8    -  .     -  .   III 1.0  Echt bitterkruid      6  -  - 

Pimpinella major            -  .     -  .     I  .2   II 1.1  Grote bevernel        6  -  - 

Valerianella locusta        -  .     -  .     I  .5    I  .2  Gewone veldsla        6  -  - 

 

Ononis repens ssp spinosa   -  .     -  .     I  .2   II  .9  Kattendoorn           -  4  - 

Trisetum flavescens         V 4.8    V 6.0   IV 2.9    V 4.6  Goudhaver             -  4  - 

Cynosurus cristatus        IV 2.7    V 3.9  III 1.8  III 2.5  Kamgras               -  4  - 

 

Ornithogalum umbellatum    II  .3    -  .     -  .     -  .   Gewone vogelmelk      -  -  2 

 


