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1 INLEIDING 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 AANLEIDING 
 
De Gelderse Poort is wellicht het bekendste grote natuurontwikkelingsgebied 
van Nederland. De laatste 15 jaar hebben met name de uiterwaarden naam en 
faam verworven door een drastische verandering van het landschap langs de 
rivier. Goeddeels op eigen kracht veranderde het van een open agrarisch gebied 
in een dynamisch landschap met ooibossen, levende rivierduinen en 
wildlevende kuddes paarden en runderen, waarin de Rijn en de Waal weer 
centraal kwamen te liggen. Nog steeds breidt het areaal aan nieuwe 
natuurgebieden zich uit, wat zich vertaalt in grote groepen bezoekers die hier 
komen fietsen, wandelen of gewoon aan de oever van de rivier liggen. 
Tegelijkertijd is de verandering in het landschap gepaard gegaan met de 
terugkeer van veel, lang verdwenen planten en diersoorten. Dit ging veel 
sneller en in sterkere mate dan vooraf vermoed kon worden. Toch was er tot 
voor kort kwantitatief weinig beschreven over het effect van 
natuurontwikkeling op de natuurwaarden. Weliswaar waren er losse 
gebiedsinventarisaties van Staatsbosbeheer en jaarverslagen van Stichting Ark 
(specifiek voor deelgebieden), maar een overkoepelend beeld waaruit ook goed 
conclusies getrokken konden worden, ontbrak. Voor veel mensen, zowel 
professionals in het werkveld als geïnteresseerden, leidde dit ertoe dat 
discussies over de effectiviteit van het nieuwe beheer en de aanpak van 
natuurontwikkeling vaak slecht onderbouwd gevoerd konden worden.  
Dit was de belangrijkste reden voor Stichting Ark en de Provincie Gelderland 
de voorliggende overzichtrapportage op te stellen. Dankzij subsidies van de 
Provincie, VROM en de Rijksplanologische Dienst, en met de medewerking 
van tal van individuen en gegevensverzamelende organisaties kon een grote 
hoeveelheid onverwerkte informatie verzameld en gebundeld worden. 

 
 

Zandafzettingen 
bij het Vossegat, 
Gendtse Polder 
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1.2 DOELSTELLING 

 
De doelstelling van dit rapport is meerledig: 
 
1. Allereerst is het een eerste poging de bestaande kennis op floristisch gebied 
van de Gelderse Poort bij elkaar te brengen. Ditmaal niet op kilometerhok-
niveau maar echt op locatieniveau (Amersfoortcoördinaten) zodat 
ontwikkelingen goed zichtbaar worden (zie §2.1).  
 
2. Daarnaast wil het rapport de trends en ontwikkelingen die momenteel spelen 
in de Gelderse Poort interpreteerbaar in beeld brengen. Hierbij is speciale 
aandacht uitgegaan naar de veranderingen in de flora sinds de start van 
natuurontwikkeling (ca. 1990).  
 
3. Het rapport levert een overzicht van de standplekken van beschermde en 
bedreigde soorten. Dit is van steeds groter belang in verband met 
verplichtingen rond de Flora en Faunawet en de Europese Habitatrichtlijn.  
 
 
4. Niet op de laatste plaats biedt dit rapport een basis voor een toekomstige 
monitoring. Vanuit dit project zal een aanbeveling gedaan worden voor een 
monitoringssystematiek en hoe methoden van lopende inventarisaties op elkaar 
afgestemd kunnen worden. Het opzetten van een monitoringsproject voor de 
komende jaren is een stimulans voor vrijwilligers en betrokken organisaties om 
de komende jaren meer gegevens in de Gelderse Poort te verzamelen en deze 
ook systematisch bij elkaar te brengen.  
Dit is van belang omdat de ontwikkeling die thans in de Gelderse Poort gaande 
is, nog maar het begin staat. Er zullen de komende jaren zeker nieuwe soorten 
terugkeren en uitbreiden. Tevens staan grote gebiedsuitbreidingen van de 
natuurgebieden langs de Waal op stapel. 
Dit rapport kan bij toekomstige monitoring als een eerste werkatlas 
functioneren. Dit is niet alleen van belang voor natuurbeheerders en overheden 
om de effectiviteit van hun werk te kunnen beoordelen, maar ook leerzaam 
voor honderden andere natuurprojecten die thans in Nederland langs rivieren 
worden uitgevoerd. 

Begraasde ruigte in 
de Klompenwaard 
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2 METHODE 
 
 
 
 
 
 

2.1 ONDERZOEKSGEBIED 
 
Als onderzoeksgebied is het “oude” overstromingsgebied van de Rijn en Waal 
gekozen. Het gaat hierbij om de huidige uiterwaarden van de rivier, het 
Rijnstrangengebied, de Ooypolder en uiterwaarden rond  het Pannerdensch 
kanaal. Oostelijk vormt de grens met Duitsland de rand van het 
onderzoeksgebied en westelijk de brug van Nijmegen, de Waalbandijk tussen 
Lent en Arnhem-Zuid en de Pley-brug. In het noorden wordt het gebied 
begrensd door de oude dijk van de Rijnstrangen en zuidelijk door de Rijksweg 
tussen Nijmegen en Beek. 
 

 
F I G U U R  1  Begrenzing van het onderzoeksgebied met toponiemen.  
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2.2 BRONNEN 

 
De data uit het hier gepresenteerde onderzoek zijn afkomstig uit de volgende 
bronnen: 
 

• Waarnemingen van individuele inventariseerders. Er bleek een schat 
aan informatie bij allerhande mensen aanwezig (incl. de auteurs) die de 
15 jaar intensief of wat minder intensief in het gebied hebben gekeken. 
Veel van deze informatie was niet toegevoegd aan de landelijke 
databestanden of aanwezige literatuur. Aan de hand van stippenkaarten 
is deze personen gevraagd het beeld verder te completeren. Namen van 
de inventariseerders zijn opgenomen in bijlage 1.  

• De digitale bestanden van de belangrijkste gegevens verzamelende 
organisaties:  

 Provincie Gelderland: groot aantal digitale waarnemingen vooral 
afkomstig van opnamen van permanente kwadraten en 
waarnemingen uit de literatuur. De data zijn beschikbaar in 
Turboveg. 

 Staatsbosbeheer: beschikt over veel inventarisaties van haar eigen 
terreinen in de Gelderse Poort van verschillende jaren. Hierbij zijn 
zowel vegetatiegemeenschappen als belangrijke indicatieve 
aandachtsoorten en Rode Lijstsoorten in kaart gebracht. Het gaat 
hierbij met name om de Groenlanden, De Klompenwaard, delen 
van de Gendtse Polder, delen van de Bemmelse Waard, delen van 
de Oude Waal en delen van de Millingerwaard, de Erlecomse 
Waard en een perceel in de Huissensche waard. Belangrijk hierbij is 
dat het doorgaans alleen om inventarisaties van de kadastrale 
eigendommen van SBB gaat. Zo is het grootste deel van de 
Millingerwaard nog steeds eigendom van de Delgromij en derhalve 
niet meegenomen. De gegevens van Staatbosbeheer zijn doorgaans 
zowel analoog als digitaal beschikbaar. Naast gebiedsinventarisaties 
beschikt Staatsbosbeheer ook over een landelijke databank met 
gegevens van opnamen, ingevoerd in Turboveg.  

 Alterra: Alterra beschikt eveneens over een grote hoeveelheid 
ingevoerde PQ-opnamen. Hierin zit veel overlap met de bestanden 
van de Provincie en Staatsbosbeheer 

 FLORON: Bij FLORON konden in het kader van dit project 
gegevens op kilometerhok worden verkregen van de periode na 
1975. Hierbij werden geen parameters geleverd over precies jaartal, 
locatiebeschrijving, waarnemer etc.; wel kon een verschil gemaakt 
worden tussen waarnemingen van voor en na 1990. Er kon echter 
geen data van voor 1970 verkregen worden. Hiervan heeft 
FLORON wel gegevens, maar om deze data te verkrijgen is een 
procedure langs de bronhouderscommissie noodzakelijk. Dit is een 
vrij langdurige procedure die niet binnen de tijdspanne van dit 
project mogelijk bleek. 

 Rijkswaterstaat/RIZA (i.s.m. FLORON): Sinds 1995 voert FLORON 
in opdracht van RIZA het “Floristisch Meetnet Oevers Zoete 
Rijkswateren” uit. Hierbij worden elke 4 jaar (in de Gelderse Poort 
enkele gebieden ook vaker) een aantal vooraf uitgeselecteerde 
kilometerhokken in het rivierengebied volledig in kaart gebracht; 
dat wil zeggen de Rode Lijst-soorten en soorten van de 
Aandachtsoortenlijst van het “Landelijk Meetnet Flora-A” dat tot 
voor kort ook door FLORON voor het CBS werd uitgevoerd. 

 Waterschappen: Het Waterschap Rivierenland (Ooijpolder en 
Waaluiterwaarden) heeft een beperkt aantal PQ’s op haar dijken 
liggen op de ontwikkelingen te volgen (Turboveg ingevoerd). Het 
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Waterschap Rijn en IJssel heeft geen monitoringsprogramma voor 
haar dijken. 

• Losse inventarisatierapporten en excursieverslagen: Belangrijk was 
ondermeer de inventarisatie die in 1987 werd opgesteld door Heidemij 
in opdracht van de Landinrichtingscommissie Ooypolder. Daarnaast 
zijn losse verslagen uit het Staatsbosbeheerarchief in Driebergen 
verzameld en losse rapporten van ondermeer Stichting Ark, de 
Universiteit van Nijmegen en de Universiteit van Wageningen (zie 
literatuurlijst). 

• Literatuurgegevens: Hierbij was met name de Atlas van Oost-
Gelderland (Te Linde & Van den Berg, 2003) een bron van informatie 

• Losse veldinventarisaties in 2003 en 2004 van met name de 
natuurontwikkelingsgebieden in de Gelderse Poort. 

 
 

2.3 INVENTARISATIE OP “LOCATIENIVEAU” 
 
Tot op heden was de flora van de Gelderse Poort betrekkelijk compleet bekend 
op “kilometerhokniveau” (Te Linde & Van den Berg, 2003; bestanden 
FLORON). Deze methode is zeer geschikt om bijvoorbeeld landelijke trends of 
de meer algemene situatie van grote gebieden weer te geven. Echter, om trends 
en ontwikkelingen op een kleiner schaalniveau (de Gelderse Poort, 
natuurgebieden) goed interpreteerbaar te maken is dit onvoldoende. Om 
bijvoorbeeld de recente ontwikkelingen op de oeverwallen of de rivierdijken te 
beoordelen is specifiekere informatie nodig. Soms zijn immers binnen 1 of 2 
kilometerhokken al belangrijke trends zichtbaar (zie figuur 2). Daarnaast is ook 
voor procedures in het kader van de Flora en Faunawet of de Europese 
Habitatrichtlijn een nauwkeurigere plaatsbepaling noodzakelijk.  
Daarom is in dit onderzoek ervoor gekozen om de soortgegevens zoveel 
mogelijk op “locatieniveau” te verzamelen. Dit betekent dat van individuele 
soorten of kleine groepjes van een soort zo goed mogelijk de precieze 
Amersfoortcoördinaten zijn verzameld. Deze kunnen vervolgens digitaal 
vertaald worden naar een kaart op elke gewenste schaal. 
 
Samenvattende voordelen van het werken op locatieniveau zijn: 

• Zeer nauwkeurig beeld 
• Weinig verlies aan informatie 
• Geeft de mogelijkheid om op gebiedsniveau en zelfs ecotoopniveau 

ecologische analyses te maken; met andere woorden: trends zijn op 
regionaal niveau en zelfs lokaal niveau interpreteerbaar. 

• Met deze methode wordt zijn de effecten van het natuurbeheer en 
natuurontwikkeling inzichtelijk te maken. 

• Bruikbaar voor procedures FF-Wet en Europese richtlijnen 
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F I G U U R  2  Een vergelijking voor Wilde agrimonie (Agrimonia eupatoria) van de 
beschikbare gegevens op kilometerhokniveau van FLORON (links) en op locatieniveau 
(Amersfoortcoördinaten). Hoewel het moeilijker is gegevens op locatieniveau 
compleet te krijgen, zijn trends plotseling beter af te leiden. Zo geeft de figuur 
rechts duidelijk aan dat Wilde agrimonie tot 1990 (▲) veel voorkwam op de dijk ten 
oosten van Nijmegen en dat hij hier sindsdien (●) sterk achteruit is gegaan. Dit is 
op kilometerhokniveau niet zichtbaar. Opvallend zijn ook de grote verschillen in 
compleetheid tussen beide sets en daarmee de aanvullende waarde die beide 
datasets voor elkaar hebben.   
 
 
Er kleeft echter ook één belangrijk nadeel aan deze methode: 
 

• Het is een zeer arbeidsintensieve methode 
 
Van de Gelderse Poort zijn vele tienduizenden florawaarnemingen voor 
handen. Niet al die gegevens zijn echter in het verleden op locatieniveau 
verzameld. Sommige waarnemingen, vooral de meest recente, zijn mooi met 
GPS ingemeten. Van anderen is echter slechts een kilometerhok of zelfs alleen 
een vage beschrijving beschikbaar.  
Dit betekent dat er veel speurwerk is verricht om data verder te preciseren. Dit 
is goed gelukt, maar in een enkel geval konden waarnemingen niet exact tot op 
locatieniveau worden teruggevoerd (zie § 2.7). Bij dit rapport hoort een set 
digitale bestanden waarin per soort de belangrijkste parameters zijn 
opgenomen. Als voorbeeld: 
 

Soort NL Soort Wet X  Y Nauwkeurigheid 
(m) 

Datum Tijdperk Waarnemer/bron Locatie 

..........         

Donzige 
klit 

Arctium 
tomentosum 

192164 430458 10 2003 Vanaf 
1990 

BP/GK Berm oostelijk van 
Groenlanden 

Donzige 
klit 

Arctium 
tomentosum 

192500 430500 100 1988 1970-1989 GK/PB Berm oostelijk van 
Groenlanden 

Donzige 
klit 

Arctium 
tomentosum 

192500 431500 1000 1977 Voor 1970 lit Bizonbaai 

..........         

 
 

2.4 NAUWKEURIGHEID VAN DE PLAATSBEPALINGEN 
 
In de digitale bestanden is voor de plaatsbepaling in Amersfoortcoördinaten 
van elke waarneming een nauwkeurigheidsmarge toegevoegd die aangeeft hoe 
betrouwbaar de weergegeven X en Y-coördinaten zijn. Hierbij is de volgende 
indeling gehanteerd: 
 

• 10 m nauwkeurigheid Dit zijn waarnemingen met GPS ingemeten of 
waarnemingen waarvan de locatie exact bekend was en waarvan op de 
digitale kaart zeer nauwkeurig het bijbehorende Amersfoortcoördinaat 
worden herleid.  
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• 100 m nauwkeurigheid  Dit zijn waarnemingen die door 
inventariseerders als stip op analoge kaarten zijn ingetekend en 
waarvan corresponderende Amersfoortcoördinaten vervolgens van 
digitale kaarten moest worden herleid. Tevens zijn dit waarnemingen 
uit de digitale bestanden die tot op twee cijfers nauwkeurig werden 
ingevoerd. 

• 1000 m Dit zijn waarnemingen waarvan alleen het uurhok bekend is. 
Het gaat hierbij vooral om waarnemingen van voor 1970 en om vage 
beschrijvingen uit de literatuur.  

 
2.5 AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK 

 
2.5.1 Beschermde en bedreigde soorten 
Het hier gepresenteerde onderzoek heeft zich vooralsnog vooral gericht op 
Wettelijk beschermde soorten en bedreigde (Rode Lijst 2000) soorten. Soorten 
van de Europese Habitatrichtlijn vallen hier ook binnen maar komen niet in de 
Gelderse Poort voor. Per soort is deze status aangegeven in hoofdstuk 3. Voor 
wat betreft de landelijk bedreigde soorten is hierbij de zelfde indeling gebruikt 
als in de Rode Lijst: 
 
VN  Verdwenen uit Nederland 
EB   Ernstig bedreigd 
KW Kwetsbaar 
GE Gevoelig 
 
Tijdens het onderzoek is echter van een veel groter aantal soorten data 
verzameld. Deze data is wel digitaal voor handen maar mede vanwege de 
beperkte financiële mogelijkheden binnen dit project niet verder in dit rapport 
uitgewerkt. Deze soorten zijn derhalve ook niet in de eindanalyse meegenomen. 
De komende jaren zal geprobeerd worden middelen te krijgen om een 
uitgebreidere lijst van indicatieve rivierdalsoorten verder uit te werken (zie 
hoofdstuk 5).  
 

2.6 VERGELIJKING VAN RECENTE EN HISTORISCHE DATA 
 
In dit onderzoek is 1990 als een soort scharnierpunt in de floristische 
ontwikkeling van de Gelderse Poort gekozen. Sinds 1990 zijn in de Gelderse 
Poort veel nieuwe natuurgebieden gerealiseerd. Hier hebben zich sindsdien 
belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die vergeleken zullen worden met de 
periode van voor 1990.  
Als ijkpunt van de toestand voor natuurontwikkeling is de periode 1970 tot 
1990 gekozen. Vóór 1970 was de flora in Nederland op veel plaatsen al sterk 
achteruit gegaan. De periode 1970-1989 was de tijd van “kommer en kwel”, 
waarin zeldzame soorten bijna altijd achteruit gingen of al waren verdwenen. 
Daarbij komt dat juist van deze periode vrij veel gegevens voor handen zijn. 
Zo is er rond 1975 door FLORON veel ten behoeve van Nederlandse Atlas 
geïnventariseerd (Mennema e.a., 1985). Daarnaast zijn er in de jaren 80 ook 
verschillende gerichte inventarisaties in de Gelderse Poort geweest (Heidemij, 
1986; Braster 1973, Carrière e.a, 1978, digitale databestanden). 
Als aparte set gegevens is daarnaast een voorlopige dataset van voor 1970 in de 
stippenkaartjes opgenomen. Opgemerkt moet worden dat dit nog een 
incompleet beeld is, met name afkomstig uit de digitale bestanden van de 
Provincie, Alterra en Staatsbosbeheer. De bestanden van Floron van voor 1970 
konden nog niet worden verkregen. In het kader van dit onderzoek is reeds 
veel historische literatuur en verslagen verzameld, maar nog niet elke bron kon 
in detail doorgepluisd worden. Daarbij komt dat veel historische bronnen nog 
een vrije ruime beschrijving van de standplekken geven. De vertaling naar 
concrete stippenkaartjes op locatieniveau is niet altijd mogelijk. Dit is tevens de 
reden waarom de data van voor 1970 als ruime “ring” (kmhok) is weergegeven. 
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Hieruit volgt voor de onderstaande stippenkaartjes de volgende legenda-
eenheden: 
 

 
 
Omdat de gegevens van FLORON van voor 1970 niet voor dit project konden 
worden verkregen, is op de stippenkaarten op kilometerhokniveau niet de 
periode voor die tijd opgenomen. Hier moest worden volstaan met de periode 
1970-1989 en de periode na 1990. 
 

2.7 TRENDS 
 
Op basis van de vergelijking van recente (na 1990) en data van de periode 
1970-1989 is de trend van soorten te bepalen zoals die na 1990 heeft plaats 
gevonden. Deze trend is in hoofdstuk 3 per soort en per deelgebied 
aangegeven. Hierbij is de volgende onderverdeling gemaakt: 
 

++ sterke toename  
+ toename 
-  afname 
--  sterke afname 
0  geen duidelijke trend  
n.v.t. Dit staat aangegeven wanneer een soort in beide periodes 

niet voorkomt  
 

Een aantal soorten is na 1990 in de Gelderse Poort teruggekeerd. Enkele 
soorten zijn zelfs geheel nieuw. Ook dit staat onder het kopje “trend” vermeld. 
 
 

2.8 BEPERKINGEN EN HIATEN 
 
2.8.1 Beperkingen op soortniveau 
Van enkele soorten bleek het binnen de kaders van dit onderzoek niet mogelijk 
een compleet overzicht op locatieniveau rond te krijgen. Hiervoor zijn een 
aantal belangrijke redenen: 
 

• Bepaalde waarnemingen die wel op kilometerhok bekend zijn, waren 
niet altijd meer terug te leiden tot een nauwkeuriger schaalniveau. 
Soms was dit gewoon niet meer bekend, maar soms ook zijn de 
oorspronkelijke waarnemers niet meer goed te traceren. Verder 
onderzoek zou deze informatie nog kunnen verfijnen, maar dit behoeft 
een vervolgstudie. 

 
• Sommige beschermde of bedreigde soorten zijn in de Gelderse Poort 

simpelweg te algemeen om volledig op locatieniveau in beeld te 
brengen. Nemen we bijvoorbeeld een soort als Grote kaardebol: 
Ondanks dat deze soort wettelijk beschermd is, is zij zeer algemeen 
(Dit geldt voor meer wettelijk beschermde soorten en eigenlijk is de 
lijst daarvan nodig aan herziening toe). Naast het gegeven dat Grote 
kaardebol te algemeen is (100’den standplekken) wordt zij ook door 
weinig mensen nog genoteerd: het is gewoonweg geen interessante 
waarneming. Andere voorbeelden van soorten die te algemeen zijn om 
op locatieniveau compleet in beeld te krijgen zijn Kamgras, 
Kattedoorn, Zwanenbloem of Gewone Vogelmelk. 
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• Tijdens het onderzoek zijn veel waarnemingen ook nog gecontroleerd 

met veldbezoeken. Daarnaast waren waarnemingen natuurlijk vaak 
bekend bij meerdere personen, waardoor de standplek eenvoudiger 
vast te leggen was. Voor zeer onbestendige soorten – bijvoorbeeld 
akkerkruiden en andere eenjarigen, die vaak maar 1 jaar op dezelfde 
plaats staan, is dit vaak lastiger. Ze zijn wel gezien, maar onduidelijk is 
soms waar exact.  

 
In dit soort gevallen is bij de soortbespreking naast een stippenkaart op 
locatieniveau ook steeds een stippenkaart op kilometerhokniveau toegevoegd. 
hiervoor zijn dan de databestanden van FLORON gebruikt, soms aangevuld 
met data uit de Atlas van Oost-Gelderland (Te Linde & Van den Berg, 2003). 
Een vergelijking van beide kaartjes geeft een beeld van wat er nog aan data 
ontbreekt. 
 
2.8.2 Beperkingen per deelgebied 
Naast de beperking dat niet alle waarnemingen tot op locatieniveau herleid 
konden worden, is er het gegeven dat bepaalde gebieden beter onderzocht zijn 
dan andere. De betrokken auteurs van dit onderzoek hebben zelf een zeer 
compleet beeld van de uiterwaarden langs de Waal. Derhalve zijn de 
standplekken van soorten in deze gebieden vaak goed exact weer te geven. De 
Rijnstrangen zijn minder intensief door de initiatiefnemers van dit rapport 
bekeken. Wel is dit gebied goed onderzocht op kilometerhokniveau, 
bijvoorbeeld door de mensen van de “Atlas van Oost-Gelderland”. De 
doelstelling voor dat project was echter nooit een verdere specificering dan 
kilometerhok. Hierdoor is een verfijning van de data van Rijnstrangen naar 
locatieniveau soms lastiger. Dit verschilt echter nogal van soort tot soort. Om 
deze reden is een onderverdeling van het onderzoeksgebied gemaakt in 3 grote 
eenheden:  
 
1. De uiterwaarden van Waal en Rijn (incl. Groenlanden en Pannerdensch 
Kanaal); 
2. Het Rijnstrangengebied - recent binnendijks gebied (tot 1968 
overstroomd); 
3. De Ooypolder, Duffelt en Drie Dorpen Polder - oud binnendijks gebied. 
 
Bij elke stippenkaart is aangegeven wat de geschatte compleetheid van de data 
op locatieniveau per deelgebied is. Zo wordt tevens inzichtlijk waar nog hiaten 
in de kennis zitten. Bij deze exercitie wordt steeds de volgende indeling 
gebruikt: 
 
A. Relatief compleet 
B. Beperkt hiaten mogelijk 
C. Hiaten aanwezig 
D. Beeld op locatieniveau incompleet 
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F I G U U R  3 :  De 3 deelgebieden die in dit onderzoek worden onderscheiden als het 
gaat om de beoordeling van de compleetheid van de gegevens. 
 
2.8.3 Praktische beperkingen in dit project 
Binnen dit project is zoveel mogelijk recente kennis over de flora van de 
Gelderse Poort bij elkaar gebracht en gestructureerd gepresenteerd. In eerste 
instantie is hierbij gewerkt aan het completeren van data uit de periode 1970-
1989 en na 1990. Binnen de mogelijkheden van dit project ging het hierbij 
vooral om de ruwe data. Tijdens het project is er echter ook veel meer 
ecologische informatie en literatuur verzameld, zowel over de recente perioden 
als over het tijdperk voor 1970. Er is bestaan honderden publicaties, 
veldverslagen, artikelen en andere schriftelijke bronnen over de flora en 
vegetatie van de Gelderse Poort. Het bleek schier onmogelijk binnen de 
looptijd van het project dit allemaal een plaats te geven in dit rapport. Een 
uitgebreide analyse met meer oog voor de historische data zal een plek moeten 
krijgen in een vervolgstudie.  

 
 

Pionierruigte met 
o.a. Alsemambrosia 
en Druifkruid in de 
Emmericher Ward 
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3 RESULTATEN 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzochte soorten besproken aan de hand van 
stippenkaarten. Hierbij is per soort de status, de relatieve compleetheid van de 
gegevens en de trend van de soort weergegeven. Binnen de mogelijkheden van 
dit project kon slechts in zeer beperkt een ecologische beschouwing van de 
soorten uitgewerkt worden; dit moet in toekomstige studies nog gebeuren. Wel 
wordt voor de meeste soorten een summiere beschrijving van de standplaatsen 
gegeven. 
 
 

3.1 AGRIMONIA EUPATORIA – WILDE AGRIMONIE 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: nee   

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  B 
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  C 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied 0 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 
Het is nog een vraag waarom Wilde agrimonie zich met name in de nieuwe 
natuurgebieden niet sneller uitbreidt. Op de lemige gronden langs de Maas 
breidt de soort zich in vergelijkbare gebieden explosief uit, ook omdat het via 
de vacht van grote grazers door het gebied verspreid wordt. Een mogelijke 
verklaring hangt samen met het feit dat de soort amper in de nieuwe 
natuurgebieden voorkomt. Zo ontbreekt de soort bijvoorbeeld in de 
Millingerwaard en de Bizonbaai. Recent is het echter wel in het begraasde 
gebied van de Groenlanden gevonden, en uitbreiding hier lijkt een kwestie van 
tijd. Duidelijk is dat Wilde agrimonie te lijden heeft gehad van de 
dijkverzwaring. Kwam hij voor 1990 nog volop op de dijk rond de Oude Waal 
voor, thans zijn hier slechts incidentele standplaatsen bekend. Door goed 
dijkbeheer kan hij waarschijnlijk op veel dijktrajecten wel weer uitbreiden. 
Verder komt Wilde agrimonie vooral verspreid door de Gelderse Poort voor. 
Alleen het voorkomen in de Steenwaard springt eruit; in dit door paarden 
begraasde, open moerasbos is de soort zeer algemeen in bosweitjes en op 
rabatten. 
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3.2 AGRIMONIA PROCERA – WELRIEKENDE AGRIMONIE 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Ja   

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
 
Welriekende agrimonie is slechts één maal in het gebied gevonden. Recent (na 
2000) is hij door Gerard Dirkse gevonden in een graslandje beneden aan de 
beschoeide dam bij het pomphuisje in de Bemmelse Waard. Vermoedelijk is dit 
de enige standplaats. Dit is wellicht de enige standplaats langs Rijn en Waal.  
 

 
3.3 AGROSTEMMA GITHAGO – BOLDERIK 

 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 
• Wettelijk beschermd: nee 

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  n.v.t. 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 
Bolderik is een typische akkerplant die echter ook wel op zandafzettingen langs 
rivieren gevonden wordt. Rond 1990 is eenmaal een exemplaar op de 
Querdamm, op de Duits-Nederlandse grens gevonden, maar het ging hierbij om 
een incident (geen verspreidingskaart toegevoegd).  
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3.4 ALLIUM OLERACEUM – MOESLOOK 

 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: nee 

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied B 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
 

 
Uit de beschikbare historische data lijkt op te maken dat Moeslook nooit veel 
in de Gelderse Poort voorkwam. Het is een soort van oude dijkjes en droge, 
kalkrijke stroomdalgraslanden die, eenmaal verdwenen, maar moeizaam 
terugkeert. Bescherming van bronpopulaties is derhalve belangrijk. 
Momenteel staat de soort alleen rond Tolkamer, bij de Bizonbaai en nabij 
Spijk. In de bestanden van FLORON wordt tevens een melding gegeven rond 
de Erlecomse Waard, maar die is tijdens recente inventarisaties nooit gevonden 
(Odé & Beringen; inventarisaties in het kader van dit project). Wellicht is deze 
standplaats verdwenen met de dijkverzwaring in 1994. Voor 1950 kwam de 
soort ook voor in het Colenbranderbos (Jansen & Reichgelt, 1946; niet op kaart 
, zie §2.6). Omdat de soort gedurende lange perioden van het groeiseizoen 
moeilijk van Kraailook te onderscheiden is, bestaat de mogelijkheid dat 
standplaatsen over het hoofd worden gezien. 
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3.5 ALLIUM URSINUM – DASLOOK 
 
Status 

• Rode Lijst: - 
• Wettelijk beschermd: ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Colenbranderbos, 
standplaats van 
hardhoutooibossoorten 
als Daslook, Muskuskruid 
en Besanjelier 
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De vondst van Daslook in het Colenbranderbos in 2004 mag gerust 
opzienbarend genoemd worden. Voor zover bekend is dit de enige wilde locatie 
in de Gelderse Poort. Hoewel uitzetten van deze plant nooit uitgesloten mag 
worden, duidde daar rond de standplaats in de Millingerwaard niets op. Eén 
exemplaar stond in gezelschap van o.a. Knolribzaad, Reuzenbalsemien en 
Grote brandnetel op een plek waar in het voorjaar van 2004 populieren waren 
gekapt. Verwacht mag worden dat Daslook hier de komende jaren zal kunnen 
uitbreiden. Naast hellingbossen en parkbossen is Daslook karakteristiek voor 
zeer oude hardhoutooibossen op kalkrijke bodem in de hoogste delen van de 
overstromingsvlakte van rivieren en beekdalen.  
 
 

3.6 ALTHAEA OFFICINALIS – ECHTE HEEMST 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Echte Heemst is de “stokroos van het Benedenrivierengebied”, waar zij in 
grote aantallen in de rietruigtes langs ondermeer het Hollandsch Diep, 
Haringvliet en Nieuwe Merwede voorkomt. De laatste jaren wordt de soort 
echter weer meer in het bovenrivierengebied gezien, maar dan meestal met 
slechts één of enkele exemplaren bij elkaar. Hier staat zij doorgaans in ruigtes 
of op oeverwallen met overzandingen. In de Millingerwaard heeft zij enige 
jaren in de voormalige akkers van ’t Zand gestaan en in de Gendtse Polder op 
de dynamische afzettingen van het Vossegat. De soort heeft in de Gelderse 
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Poort geprofiteerd van natuurontwikkeling. Nabij de Groenlanden staat 
Heemst ook onderaan de Waalbandijk Bovendien is rond het dorp Ooy ook een 
melding (Te Linde & Van den Berg, 2003) maar deze waarneming kon niet 
verder gelokaliseerd worden.  
 
 

3.7 ANTHEMIS ARVENSIS 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: nee    

 
Niet volledig. Bekend van bij Millingen tussen 1988 en 1990. 
 
 

3.8 ANTHEMIS COTULA – STINKENDE KAMILLE 
 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 
• Wettelijk beschermd: nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  n.v.t. 
• Het Rijnstrangengebied 0 (-) 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Stinkende Kamille is slechts van één kilometerhok boven Lobith bekend, maar 
de precieze standplaats kon nog niet achterhaald worden. Mogelijk gaat het om 
een incidentele waarneming in een akker of een ruderale berm. 
Stinkende kamille is al geruime tijd zeldzaam; tussen 1970 en 1989 zijn geen 
vindplaatsen bekend. Voor 1970 kwam het echter meer voor, met name als 
akkeronkruid en langs de grote rivieren (Te Linde & Van den Berg, 2003). 
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Toch moet terugkeer langs de rivieren op korte termijn niet uitgesloten 
worden, gelet op de nieuwe morfologische ontwikkelingen op de stroomruggen 
in het gebied. Daarnaast wordt de soort door veel inventariseerders niet 
herkend, vanwege zijn gelijkenis met andere kamille-soorten, die vaak ook nog 
op vergelijkbare standplaatsen staan. Wellicht kan gericht zoeken al nieuwe 
standplaatsen aan het licht brengen. 
 
 

3.9 APHANES ARVENSIS- GROTE LEEUWENKLAUW 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: nee    

 
Niet volledig. Bekend uit 1988 bij Millingen, bij Bergsche Hoofd en Millingen 
na 1990. 
 
 

3.10 ARABIS GLABRA – TORENKRUID 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Torenkruid komt al langere tijd rond het Tolkamerdijkje voor en staat daar nog 
steeds. Vroeger heeft de soort ook nog in een perceel in de westelijke 
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Groenlanden (1948) gestaan en bij het Colenbranderbos in de Millingerwaard. 
Het is niet uitgesloten dat het de komende jaren, nieuwe vestigingsplekken zal 
vinden op enigszins uitgeloogde zandruggen langs de rivier, zoals in de 
Bizonbaai of het Vossegat (Gendtse Polder). 
 
 

3.11 ARTEMISIA ABSINTHIUM - ABSINTALSEM 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Absintalsem is helemaal terug van weggeweest. In de periode 1970-1989 kwam 
zij niet meer voor in het oostelijk rivierengebied, daarvoor zijn vrij veel 
meldingen bekend van de Waal. Thans zijn er weer verschillende locaties waar 
Absintalsem is opgedoken. Als pionierplant van zand en grind groeit het vaak 
op onstandvastige plaatsen. Doordat er een toenemend areaal aan actieve 
oeverwallen en rivierduinen is gerealiseerd, heeft de soort echter steeds meer 
geschikte standplaatsen. Ook graafwerkzaamheden voor de aanleg van 
nevengeulen, zoals in de Klompenwaard, spelen Absintalsem in de kaart. 
Naarmate er in steeds meer rivieruiterwaarden weer spontane zand- en 
grindafzettingen mogen voordoen kan de soort in steeds grotere aantallen 
voorkomen. 
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3.12 ARTEMISIA CAMPESTRIS SSP. CAMPESTRIS – WILDE AVERUIT 

 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied B 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Weliswaar minder dan Absintalsem lijkt ook Wilde averuit een soort voor de 
toekomst. Recent is zij nieuw gevonden in de Klompenwaard en in 2003 op de 
fraaie zandafzettingen in de Erlecomse Waard. Rond Tolkamer heeft Wilde 
averuit altijd, op wisselende plekken gestaan. Van de periode 1970-1989 is de 
soort bekend van het km-hok ergens rond de terreinen van Twickel 
(Rijnstrangen). In Flora van Oost-Gelderland staat voor 1979 een melding in 
kmhok 202/435, Oud-Zevenaar. Beide waarnemingen konden niet verder 
gepreciseerd worden. De soort blijft zeldzaam. 
 

 
 

3.13 ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM - TONGVAREN 
 
Status 

• Rode Lijst: - 
• Wettelijk beschermd: Ja    
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Compleetheid op locatieniveau 
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Tongvaren is verre van typisch voor een gebied als de Gelderse Poort. Als 
soort van bossen op rotsige bodems is het vooral afhankelijk van gebouwen, 
muren, steenglooiingen en andere menselijke constructies. Zijn voorkomen 
heeft derhalve in het rivierengebied weinig ecologische relevantie. Er zijn 
enkele meldingen uit het recente verleden (1978 en 1982) en sinds 2003 is een 
exemplaar bekend op een muurtje van een vervallen sluisje in de 
Millingerwaard. 
 

Tongvaren op 
muurtje in de 
Millingerwaard 
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3.14 BIDENS RADIATA - RIVIERTANDZAAD 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  B 
• Het Rijnstrangengebied B 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  ++ 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Riviertandzaad is een nieuwkomer die oorspronkelijk afkomstig is uit oriëntaals 
Europa en Azië. Het lijkt thans in hoog tempo het riviergebied te veroveren. 
Vooral de laatste paar jaar wordt de soort op steeds meer oevers gevonden en 
het lijkt aannemelijk dat het bij de volgende herziening van de Rode Lijst kan 
verdwijnen. Waarschijnlijk is het hier gepresenteerde beeld dan ook al weer 
snel verouderd. In de Gelderse Poort staat Riviertandzaad vooral in de Gendtse 
Polder en de Erlecomse Waard. In dit laatste gebied zijn de droogvallende 
zandoevers van de verschillende “inlaten” favoriet. Ook in de veedrinkpoel van 
de Bizonbaai heeft de soort in 2002 gestaan. Buiten de Gelderse Poort staat zij 
ook op meerdere plekken in de Beuningse Uiterwaarden. 
 
 

3.15 BRIZA MEDIA – BEVERTJES (TRILGRAS) 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    
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Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied B 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)   

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied 0 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
 
Bevertjes is in de Gelderse Poort zowel in vochtig hooiland (zoals in de 
Groenlanden-Zuid), zomerkaden (in de Rijnstrangen) als op drogere ruggen 
langs de rivier te vinden (zoals in de Klompenwaard. Het gaat in alle gevallen 
om relatief schrale, onbemeste groeiplaatsen met een nogal wisselend 
vochtgehalte. Dit verklaart zijn achteruitgang op verschillende plaatsen, vaak al 
voor 1970. Eenmaal verdwenen lijkt Bevertjes vooralsnog niet terug te keren. 
Overigens kunnen nieuwe, initiële vestigingen eenvoudig over het hoofd gezien 
worden, zeker in begraasde gebieden. Toch lijken de omstandigheden langs de 
Waal weer goed voor een opmars van deze subtiele grassoort. 
 
 

3.16 BUTOMUS UMBELLATUS - ZWANEBLOEM 
 
Status 

• Rode Lijst: - 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  - 
• Het Rijnstrangengebied - 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  - 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)   
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  ? 
• Het Rijnstrangengebied ? 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  ? 

 

 
Zwanenbloem is een soort die te algemeen is om althans binnen dit project op 
locatieniveau te inventariseren. De soort is enkel weergegeven op 
kilometerhokniveau. Duidelijk is dat hij zeer algemeen voorkomt in allerlei 
wateren en verlandingsvegetaties: oude strangen, poelen, plassen en zelfs in de 
rivier. 
 
 

3.17 CALLITRICHE PALUSTRIS - KLEIN STERRENKROOS  
 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 (+) 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Klein sterrenkroos is een zeldzaamheid die recent lijkt teruggekeerd in 
Nederland. In de Gelderse Poort werd het in 2000 op de oevers van de grote 
zandplas in de Gendtse Polder aangetroffen, samen met o.a. Slijkgroen (Louis-
Jan van den Berg). De laatste jaren is hij op nog enkele plaatsen in het 
rivierengebied buiten de Gelderse Poort teruggevonden. Afgewacht moet 
worden of het om een echte trend gaat. De eerste melding komt van het 
Meertje bij Persingen (1825). De soort is vaak moeilijk te spotten en het is niet 
uitgesloten dat hij nog elders voorkomt. 
 
 

3.18 CALTHA PALUSTRIS SSP. PALUSTRIS – GEWONE DOTTERBLOEM  
 
Status 

• Rode Lijst: - 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)   

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  n.v.t.  
• Het Rijnstrangengebied 0   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 
Dotterbloem is opvallend zeldzaam in de Gelderse Poort. Alleen in de Ooyse 
Graaf en in de kwelsloten bij Beek-Ubbergen komt hij al langere tijd voor. 
Zelfs daar staan echter niet veel exemplaren. In de oostelijke Ooyse Graaf is de 
soort mogelijk al verdwenen. In de westelijke Ooyse Graaf is in het voorjaar 
van 2004 in een beperkt deel gericht gezocht naar Dotterbloem, maar hier werd 
toen niets gevonden. Enkele jaren daarvoor werden echter betrekkelijk veel 
exemplaren aangetroffen (Wouter Helmer). Opgemerkt moet worden dat de 
centrale afwatering hier in voorjaar 2004 machinaal geschoond was.  



 

 30

 
In 2004 werd een exemplaar gevonden aan de rand van een kleine oude strang 
in het Rijnstrangengebied. Deze nieuwe standplaats lag op privé-eigendom 
dicht tegen huizen aan en de plant kan dus ook door mensen zijn 
geïntroduceerd. Het kan echter ook om een relict van een oude populatie gaan. 
 
 

3.19 CAMPANULA PATULA - WEIDEKLOKJE  
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Weideklokje is na de oorlog een paar keer langs de Waal bij Millingen 
waargenomen (Te Linde & Van den Berg, 2003) en de soort groeit ook op 
Salmorth (D). In de bestanden van FLORON is echter één kilometerhok waar 
de soort zou zijn gevonden, waarschijnlijk zeer recent. Niet bekend is waar 
Weideklokje exact is gevonden, maar het gaat om het gebied rond de 
Erlecomse Waard.  
 
 

3.20 CAMPANULA RAPUNCULOIDES - AKKERKLOKJE  
 
Status 

• Rode Lijst: - 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  B 
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  C 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)   

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
 

Van Akkerklokje is het voorkomen op locatieniveau nog onvoldoende bekend. 
Dit hangt deels samen met het feit dat de soort nog al eens verwildert en op 
plekken rond tuinen en bebouwing staat waar veel floristen niet komen. 
Een natuurlijke standplaats is bekend uit één van de voormalige akkers van het 
’t Zand in de Millingerwaard. Het ging hier om een eenmalige vondst. 
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3.21 CAMPANULA RAPUNCULUS - RAPUNZELKLOKJE  
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Rapunzelklokje is een stroomdalsoort die door intensief agrarisch beheer, 
overbemesting, dijkverzwaring en het aan banden leggen van oeverwallen was 
verdwenen uit de Gelderse Poort; en dat terwijl de soort voor 1950 nog 
algemeen in het rivierengebied was. 
Sinds 1990 zijn er een aantal nieuwe standplekken gevonden, vaak van een of 
enkele individuen, vooral op de dijken (o.a. rond de Oude Waal bij Nijmegen 
en op de versterkte dijk rond de Bijland) en oeverwallen in o.a. de Gendtse 
Polder, de Erlecomse Waard en de Millingerwaard. Soms verdween de soort 
echter ook weer. De terugkeer gaat dan ook nog schoorvoetend. 
 
 

3.22 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA - GRASKLOKJE  
 
Status 

• Rode Lijst: - 
• Wettelijk beschermd: Ja   

  

Grasklokje 
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Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  B 
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied 0   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Van Grasklokje is het beeld op locatieniveau nog niet volledig. Met name (op 
de dijken?) langs de Nederrijn zijn nog standplaatsen die niet exact bekend zijn. 
Langs de Waal zijn de laatste jaren enkele nieuwe groeiplekken gevonden, op 
de oeverwallen van de Gendtse Polder, de Erlecomse waard en Millingerwaard. 
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Alleen in de Erlecomse Waard en de Klompenwaard gaat het hierbij om wat 
grotere aantallen. Op dijken is Grasklokje na de recente dijkverbeteringen 
nagenoeg verdwenen. 
 
 

3.23 CARUM CARVI - ECHTE KARWIJ 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0   
• Het Rijnstrangengebied 0   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
 
Echte karwij blijft voorlopig bijna beperkt tot het noordelijk 
Rijnstrangengebied. Hier komt de soort in de Rosandse Polder nog in 
betrekkelijk grote aantallen voor (De Goeij & Giesen, 1993). Het aantal 
standplaatsen buiten de Rosandse Polder is wel afgenomen. Er is ook nog een 
standplaats bekend nabij het haventje van het Ooijse Schependom. In de Atlas 
van Oost-Gelderland staan nog twee km-hokken, één bij Gendt en één bij 
Lobith; deze konden nog niet verder gelokaliseerd worden. 
 
 

3.24 CENTAUREA CYANUS – KORENBLOEM 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    
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Niet uitgewerkt. Nabij Leuth rond 1988. 
 
 

3.25 CENTAUREA SCABIOSA – GROTE CENTAURIE 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied 0   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
 
Grote centaurie breidt de laatste paar jaar duidelijk uit. Grotendeels heeft dit te 
maken met het inzaaien van verzwaarde dijken. Zo is de soort uitgezaaid op de 
dijk bij Tiengeboden, bij Pannerden en op de Erlecomse dam. Er treedt echter 
op kleine schaal ook spontane uitbreiding op door nieuwe kansen in de 
natuurgebieden. In 1993 stond Grote centaurie voor het eerst op het 
Millingerduin en in 2003 bij de Vlietberg. Ook in de Klompenwaard lijkt hij toe 
te nemen. Tolkamer blijft voor deze soort een toplocatie en belangrijke 
zaadbron.  
 
 

3.26 CLINOPODIUM ACINOS – KLEINE STEENTIJM 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    
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Compleetheid op locatieniveau 
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Kleine steentijm blijft relatief zeldzaam in de Gelderse Poort. Eind 2004 werd 
echter een grote populatie in de Erlecomse Waard ontdekt in zandig grasland. 
Hij komt ook reeds geruime tijd op de steenglooiing nabij het Colenbranderbos 
voor. Er zijn sinds 1990 ook vondsten geweest op het Millingerduin (1993) en 
recenter langs de Rijn bij De Bijland. Daarnaast is het sinds kort ook bekend 
van de Oosterhoutsche Waard; één standplek buitendijks en één binnendijks. 
Er lijk sprake van een lichte uitbreiding. De soort kan overigens op 
steenglooiingen en kribben gemakkelijk over het hoofd gezien worden. 
 
 

3.27 CLINOPODIUM VULGARE – BORSTELKRANS 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (verdwenen) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Op de valreep van dit rapport kwam via Harry Woesthuis nog de melding 
binnen dat Borstelkrans de laatste jaren in de Klompenwaard voorkomt. Tot 
voor kort was Borstelkrans alleen uit het verleden bekend. Er is een eenmalige 
waarneming uit 1978 bekend van de steenglooiing bij het Colenbranderbos, 
maar deze heeft vermoedelijk een incidenteel karakter. In de periode 1950-1970 
kwam de soort ook bij Tolkamer voor. 
 
 

3.28 CORRIGIOLA LITORALIS – RIEMPJES 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  ++  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Riempjes is recent teruggekeerd in het rivierengebied. De laatste waarnemingen 
langs de waal stamden van meer dan 100 jaar geleden. In 1996 werd de eerste 
vondst van Riempjes gedaan in het dynamische Vossegat in de Gendtse Polder. 
Tot 2000 was dit de enige standplek. Wel breidde de soort zich hier afhankelijk 
van het jaar uit. Alleen aan Duitse zijde van de grens werd in 1998 nog één 
exemplaar in de Emmericher Ward aangetroffen (waarneming Bart Peters). Het 
verdween weer zonder een nieuwe populatie te hebben gesticht. Ook is aan de 
overzijde op Duits grondgebied een recente waarneming bekend van het 
schiereiland Salmorth (pers. med. Gerard Dirkse). Sinds 2000 heeft de soort 
zich vrij massaal in de Bizonbaai gevestigd, vooral op het hogere Waalstrand en 
in lagere aantallen op de grindrijke oeverwal. In 2003 is de soort voor het eerst 
gevonden op het Waalstrand in de Erlecomse Waard. 

 
De terugkeer van Riempjes in de het rivierengebied staat model voor het 
herstel van dynamische pioniersituaties op de Waaloevers (Peters e.a., in prep). 
Met name het gegeven dat in de Gelderse Poort ook nog grind op de 

Riempjesbiotoop, 
Vossegat 
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oeverwallen wordt afgezet is in het voordeel van deze soort, gelet ook op zijn 
voorkomen langs een grindrivier als de Allier (F) (Peters e.a., 2000). Hier staat 
hij met ontelbare aantallen samen met Postelein; een soort die ook voor het 
eerst in de tropische zomer van 2003 met redelijke aantallen op de rivieroevers 
in de Gelderse Poort werd aangetroffen. Bij het ontstaan van steeds meer vrije 
oeverwallen en grindafzettingen zal de soort zeker kunnen uitbreiden. Ook 
vergravingslocaties voor nevengeulen zoals in de Klompenwaard vormen in 
principe een geschikte standplaats. 
 
 

3.29 CRUCIATA LAEVIPES – KRUISBLADWALSTRO 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C 
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied 0  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 
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Van Kruisbladwalstro zijn enkele standplaatsen niet op locatieniveau bekend. 
Met name rond de Bijland konden van enkele km-hokken de waarnemingen niet 
gelokaliseerd worden. Kruisbladwalstro lijkt wel wat uitgebreid te zijn na 1990 
(let ook op de verschillen tussen beide verspreidingskaartjes; vullen elkaar aan). 
Uitbreiding op nieuwe locaties gaat slechts langzaam. Zo staat er op het 
Millingerduin al jaren een pol onder een raster bij de Beijer zonder dat die zich 
verder uitbreidt. Daarnaast komen er enkele exemplaren voor op de basaltoever 
bij het Colenbranderbos en langs het pad rond de theetuin. In het 
Tolkamerreservaat staat de soort al vele jaren achtereen. Veel van de overige 
standplekken zijn op winterdijken. Verwacht moet worden dat het zich wel zal 
uitbreiden de komende decennia in de natuurlijk begraasde graslanden en 
zoomvegetaties ondermeer de Millingerwaard, Bizonbaai en de Klompenwaard. 
Daarnaast kan een goed dijkbeheer wellicht wonderen doen. 
 
 

Kruisbladwalstro op 
het Millingerduin 
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3.30 CUCUBALUS BACCIFER - BESANJELIER 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied +   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

Besanjelier in het 
Colenbranderbos 
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De belangrijkste standplaats van Besanjelier is het Colenbranderbos waar hij 
met meerdere tientallen exemplaren staat. Daarnaast heeft de soort enkele 
groeiplaatsen in het Rijnstrangengebied. Zo staat er één in een knotwilg rond 
een oude kolk (thans visplas) langs de dijk binnendijks van de Rosandse Polder 
en in een haag nabij de Jezuïtenwaai. Tevens komt hij voor in een bosje ten 
noordoosten van Spijk; precieze locatie onbekend (Phlip Sollman). Voor 1990 
kwam hij ook nog in de Groote Geldersche Waard voor, maar daar is hij nu 
verdwenen. 
 
 

3.31 CYNOSURUS CRISTATUS - KAMGRAS 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C 
• Het Rijnstrangengebied B 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  C 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  --  
• Het Rijnstrangengebied 0   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  -- 

 
Kamgras is waarschijnlijk al voor 1970 behoorlijk achteruitgegaan door 
bemesting en te intensief graslandbeheer. Zwaartepunten liggen thans rond de 
Groenlanden en belendende dijken en in het noordelijk Rijnstrangengebied. 
Relatief nieuw lijkt de soort in de graslanden van Erfkamerlingschap, hoewel 
het in de naastgelegen Steenwaard al langer voorkomt. Opvallend is het 
verdwijnen van Kamgras sinds 1990 ten noorden van de Waal. Dit is mogelijk 
het gevolg van dijkverzwaring. In het Rijnstrangengebied zijn groeiplekken 
verdwenen, maar zijn er ook enkele bij gekomen.  
Opvallend is dat Kamgras, als het eenmaal is verdwenen, niet snel nieuwe 
standplaatsen bezet. In natuurontwikkelingsterreinen is het nog veelal niet of 
amper teruggekeerd. Daarbij moet wel gesteld worden dat zij in begraasde 
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landschappen vaak moeilijker te traceren is dan in hooilanden omdat de 
bloeiwijzen worden afgegraasd; de soort kan overigens prima in begraasd 
landschap uit de voeten. 
Opgemerkt moet worden dat standplaatsen van Kamgras niet altijd in 
veldboekjes worden genoteerd, omdat het niet door iedereen als een echt 
bijzondere soort wordt beoordeeld. 
 
 

3.32 DACTYLORHIZA INCARNATA – VLEESKLEURIGE ORCHIS 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Vleeskleurige orchis is vanaf de jaren 70 bekend van de vochtige graslanden en 
rietlanden van de Groenlanden. 
 
 

3.33 DACTYLORHIZA MAJALIS SSP. PRAETERMISSA – RIETORCHIS 
 
Status 

• Rode Lijst: -  
• Wettelijk beschermd: Ja    
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Compleetheid op locatieniveau 
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Rietorchis heeft een vergelijkbare verspreiding als de vorige soort en houdt 
eveneens goed stand in de Groenlanden. De soort heeft wat stabielere natte 
gronden nodig. Deze zijn schaars geworden door grootschalige ontwatering van 
de Ooypolder. Ook nu nog staat de waterhuishouding van belangrijke 
natuurgebieden als de Ooyse Graaf nog steeds volledig in dienst van de 
landbouw. Dit betekent dat er onnatuurlijk lage zomerstanden optreden met 
onder meer verruiging als gevolg.  
 
 

3.34 DIPSACUS FULLONUM – GROTE KAARDEBOL 
 
Status 

• Rode Lijst: -  
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  D 
• Het Rijnstrangengebied D 
• De Ooypolder  D 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +(+) 
• Het Rijnstrangengebied +(+)   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  +(+) 
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Grote Kaardebol is wettelijk beschermd, maar eigenlijk zonder goede reden. De 
soort is algemeen, vooral op lemige en zavelige gronden met een enigszins 
open vegetatiedek. Opvallend is wel dat de soort zich sinds 1990 uitgebreid 
lijkt te hebben in de Gelderse Poort, maar naar verwachting zijn de data van de 
periode 1970-1989 (met name waarnemingen uit eind jaren ’80) niet helemaal 
compleet. 

 
 

3.35 EPILOBIUM PALUSTRE – MOERASBASTERDWEDERIK 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee  

 
Zeer recent gevonden in de Groenlanden. Voor 1990 regelmatig in de 
Rijnstrangen en zeer spaarzaam elders. Hier niet uitgewerkt. 
 
 

3.36 EPIPACTUS HELLEBORINE – BREEDBLADIGE WESPENORCHIS 
 
Status 

• Rode Lijst: -  
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  D 
• Het Rijnstrangengebied D 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  D 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  ++  
• Het Rijnstrangengebied ++   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  + 
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Breedbladige wespenorchis is een vrij algemene soort van allerlei 
populierenbosjes, ooibos en struweelbosschages. Het lijkt sinds 1990 uit te 
breiden, maar de Floronbestanden op km-hok-niveau kennen enkele hiaten. 
 
 

3.37 EPIPACTIS PALUSTRIS - MOERASWESPENORCHIS 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar  
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Moeraswespenorchis is een zeldzaamheid in het binnenland die vooral in niet-
geëutrofieerde natte gronden voorkomt, vooral in het duinengebied. De 
kwelgevoede, vochtige reservaatgronden van de Groenlanden is de enige plek 
waar hij in de Gelderse Poort voorkomt. Hier komt de soort in “De Zes” voor. 
 
 

3.38 EQUISETUM RAMOSISSIMUM – VERTAKTE PAARDENSTAART 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
 
 
Er is veel verwarring over het verschil tussen Vertakte paardenstaart en 
Schaafstro (Equisetum hyemale). Niet alleen lijken ze erg op elkaar en ze kunnen 
langs de Waal ook een vergelijkbare ecologische standplek bezetten. Daarnaast 
kan op vergelijkbare standplaatsen ook nog de bastaard van beide soorten, 
Vertakt schaafstro (Equisetum x moorei) voorkomen (niet in de Gelderse Poort). 
Vertakte paardestaart staat op meerdere plekken alleen bij Tolkamer in 

“De Zes” in 
natuurgebied de 
Groenlanden 



 

 49

grasland, op de oeverwal en langs de haven. Schaafstro is in de Gelderse Poort 
alleen bekend van het Millingerduin en Salmorth. 
 

 
 

3.39 ERYSIMUM HIERACIFOLIUM – STIJVE STEENRAKET 
 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  ++  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Stijve steenraket was voor 1990 al lange tijd verdwenen uit de Gelderse Poort.  
Elders langs de grote rivieren geldt een vergelijkbaar beeld en landelijk is de 
soort dus nog steeds ernstig bedreigd. Door de terugkeer van natuurlijke 
oeverwalgraslanden en zandafzettingen heeft de soort in de Gelderse Poort een 
opvallende comeback gemaakt. De terugkeer van Stijve steenraket is 
vooralsnog ook beperkt tot het oostelijk rivierengebied, wat zeker samenhangt 
met het gegeven dat vooral hier oeverwallen weer morfologisch actief zijn 
geworden. Daarnaast gedijt de soort goed onder zeer extensieve 
begrazingsvormen. Vooral in de Millingerwaard komt de soort in wat grotere 
aantallen voor. Op andere plekken, zoals bij het Vossegat en in de Erlecomse 
Waard staat de soort minder bestendig. 
In 1941 kwam Stijve steenraket nog voor bij Kekerdom aan een bosrand en in  
1951: 204/430 ten noorden van Tolkamer op een dijk. 
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3.40 EUPHORBIA EXIGUA – KLEINE WOLFSMELK 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

Stijve steenraket 
op zandig 
oeverwalgrasland 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied +   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 
De precieze standplaatsen van Kleine wolfsmelk zijn onvoldoende bekend, 
waardoor hier alleen een stippenkaart op km-hok-niveau gegeven wordt. De 
soort komt nog opvallend vaak voor in akkerranden en braakliggende stukken 
van het Rijnstrangengebied. Hij lijkt hier tegen de landelijke trend in zelfs wat 
toegenomen, mogelijk door gerichter kijken. 
 
 

3.41 EUPHORBIA PALUSTRIS – MOERASWOLFSMELK 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied 0   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 
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Moeraswolfsmelk staat vrij veel in de rietlandjes van de Tiengeboden en de 
Groenlanden-Zuid. Daarnaast komt de soort al lange tijd voor in binnendijkse 
kolken bij Doornenburg en de Rosandse Polder. Recent lijkt het verdwenen uit 
de kwelsloten bij Beek, waar het begin jaren ’90 nog voorkwam. Opvallend is 
dat Moeraswolfsmelk zo zeldzaam is in de Rijnstrangen, wat in principe een 
geschikt gebied lijkt. 
 
 

3.42 EUPHORBIA SEGUIERIANA – ZANDWOLFSMELK 
 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Zandwolfsmelk heeft in de periode 1991-1994 op het Millingerduin gestaan. 
Mogelijk heeft het hier echter ook al geruime tijd voordien gestaan. Daarna is 
het verdwenen, mogelijk doordat het hoogwater van 1995 een extreem dik 
pakket zand op deze locatie had afgezet. Op zich is een dergelijk proces gunstig 
voor Zandwolfsmelk. Het ging echter om één standplek en er zijn verder geen 
zaadbronnen meer over. Wellicht zijn er dus vooralsnog te weinig zaadbronnen 
om de inmiddels weer geschikte oeverwallen van de Millingerwaard, Gendtse 
Waard en Bizonbaai te herkoloniseren. Het is echter wel een soort voor de 
toekomst. 
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3.43 FILAGO MINIMA - DWERGVILTKRUID 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  C 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
In 2000 werd deze zandpionier op het hogere Waalstrand bij het Vossegat 
gevonden. Daarnaast is het bekend van een braakliggend terrein bij Kekerdom 
(Twan Teunissen). Het is een soort die zich in toekomst wellicht kan vestigen 
op schrale, uitgeloogde oeverwallen zoals bij de Bisonbaai.  
 
 

3.44 FILAGO VULGARIS – DUITS VILTKRUID 
 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
In 2000 is 1 exemplaar van deze zandpionier op de afzettingen bij het Vossegat 
gevonden. Dit was een eenmalige vondst. 
 

 



 

 55

 
 

3.45 FRAGERIA VESCA – BOSAARDBEI 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  n.v.t.  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 

 
Bosaardbei staat sinds enige jaren in een berm langs de omleidingsafwatering 
rond het Wylerbergmeer. 
 
 

3.46 GAGEA VILLOSA – AKKERGEELSTER 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  n.v.t.  
• Het Rijnstrangengebied +   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 

 
Akkergeelster staat op kerkhoven en stinsemilieus in het Rijnstrangengebied. 
Daarnaast het nog bij landhuis De Pol bij Millingen gevonden. Buiten het 
onderzoeksgebied staat de soort ook nog bij Lent en Bemmel op vergelijkbare 
standplaatsen. Door Benno Te Linde en Louis-Jan van den Berg wordt 
momenteel gewerkt aan een totaaloverzicht van alle geelsterren in de regio. 
 
 

3.47 GRATIOLA OFFICINALIS – GENADEKRUID 
 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (verdwenen) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  n.v.t.    
• Het Rijnstrangengebied -   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Genadekruid is in het rivierengebied een soort van kwelgraslandjes. Hij staat in 
het buitenland veel op grazige plekken waar achter de dijk hoogwaterkwel 
optreedt. Dit is vergelijkbaar met de standplaats bij Ewijk, wat thans de 
dichtstbijzijnde standplaats is. De groeiplekken van Genadekruid zijn in 
Nederland inmiddels op één hand te tellen. Helaas is de soort na 1973 ook uit 
de Gelderse Poort verdwenen. Tot die tijd stond de soort nog met meer dan 
1000 ex. op een oud rivierduin in de noordoostelijke Rijnstrangen (Braster e.a., 
1976). Ondanks gericht zoeken is de soort recent niet teruggevonden (pers. 
med. Benno Te Linde). Reden hiervoor is intensief agrarisch beheer met veel 
bemesting. Ondanks dat is niet uitgesloten dat nog een restpopulatie rond de 
Jezuïtenwaai is te ontdekken. 
 
 

3.48 HELICTOTRICHON PUBESCENS – ZACHTE HAVER 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  D 
• Het Rijnstrangengebied D 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  D 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied 0   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Het beeld van zachte haver is nog incompleet, ook op kilometerhokniveau. Zo 
zijn uit het uiterwaardengebied (o.a. de Bizonbaai) recent nieuwe standplaatsen 
bekend die niet in bovenstaande verspreidingskaart staan. Dit maakt het 
moeilijk de soort op een trend te beoordelen.  
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3.49 HORDEUM SECALINUM – VELDGERST 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C 
• Het Rijnstrangengebied D 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  D 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied 0   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 
Het beeld van Veldgerst is op locatieniveau verre van compleet. Bovenstaande 
stippenkaart op km-hok-niveau laat het beeld uit de bestanden van FLORON 
zien. Daar kan nog een nieuwe standplaats op de dijk bij de Klompenwaard aan 
toegevoegd worden (E. Sieben, SBB-inventarisatie). In de noordelijke 
Rijnstrangen staat het vrij veel op dijktaluds, bermen en in natuurlijk grasland, 
en lijkt het de laatste jaren zelfs toegenomen. Daar staat tegenover dat veel 
kilometerhokken van voor 1990 rond de Huissensche Waard thans leeg zijn. 
Het lijkt in het rivierengebied bij voorkeur op zavelige klei te staan. Opvallend 
is dat Veldgerst vooralsnog niet voorkomt in de uiterwaarden langs de Waal. . 
In cultuurgraslanden heeft Veldgerst door bemesting en veelvuldig scheuren 
geen kans meer. 
 
 

3.50 HYOCYAMUS NIGER – BILZEKRUID 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  B 
• Het Rijnstrangengebied B 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  B 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Bilzekruid is een eigenzinnige soort die meestal na flinke hoogwaters wat meer 
zijn gezicht laat zien. Daarna kan het ook weer lange tijd afwezig zijn. 
Halverwege jaren ’90 werd Bilzekruid vrij veel op het Millingerduin 
aangetroffen en vanwege het dynamische karakter van het gebied leek de soort 
een blijver. De laatste jaren zijn er echter geen meldingen meer. De Floron-
bestanden geven voor de periode voor 1990 nog een km-hok op van de soort 
rond de Groenlanden en nabij het Wylerbergmeer, en van voor 1990 een plek 
in de oostelijke Rijnstrangen (niet opgenomen op kaart omdat ze niet goed 
gelokaliseerd konden worden). Hierin zijn dan echter weer niet de 
waarnemingen van de Erlecomse Waard en het Vossegat bij Gendt opgenomen, 
wat het tijdelijke karakter van de groeiplekken benadrukt. Ondanks dat 
Bilzekruid nu al een tijd nauwelijks meer wordt aangetroffen, moet 
aangenomen worden dat de toename aan vrije oeverwallen en eroderende klei- 
en leemranden langs de Waal in het voordeel spreekt.   
 
 

3.51 JUNCUS ALPINO-ARTICULATUS – ALPENRUS (RIJNRUS) 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Alpenrus komt al lange tijd voor op oevers van tichelgaten in de Groenlanden. 
Daarnaast heeft deze zeldzaamheid zich sinds 1976 in kleiputten van de 
Kekerdomse waard gevestigd. Hier staat het in oeverzones die ’s zomers 
uitdrogen, maar ’s winters bijna altijd onder water staan.  
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3.52 KICKSIA ELATINE - SPIESLEEUWENBEK 

 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C 
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  C 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied 0   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 
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De stippenkaart van Spiesleeuwenbek is voor wat betreft de waarnemingen 
tussen 1970 en 1989 op locatieniveau niet helemaal compleet, mede omdat de 
soort als pionier onbestendig in allerlei akkers, steenglooiingen, 
grindafzettingen en omgewoelde grond optreedt. Dit verklaart ook de grote 
verschillen tussen het verspreidingskaartje op locatieniveau en dat op km-hok-
niveau.  
De natuurlijke standplaats van dit akkerkruid zijn natuurlijke rivieroevers. 
Wellicht daarom wordt de soort langs de Waal, maar ook langs de Zuidelijke 
Maas, steeds vaker gezien. Ook heeft Spiesleeuwebek massaal op de dijk bij 
Gendt gestaan kort na de dijkverzwaring eind jaren ‘90. 
 
 

3.53 KICKSIA SPURIA – EIRONDE LEEUWENBEK 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C 
• Het Rijnstrangengebied D 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  C 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  ?  
• Het Rijnstrangengebied ?   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  ? 
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Voor Eironde leeuwenbek geldt een vergelijkbaar verhaal als voor 
Spiesleeuwebek. Wel is deze soort zeldzamer in de Gelderse Poort. 
 
 

3.54 KNAUTIA ARVENSIS - BEEMDKROON 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  B 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 

Leuvense Dijk met 
veel Beemdkroon 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied 0   
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Beemdkroon is een stroomdalsoort die in de Gelderse Poort al voor 1970 sterk 
achteruit was gegaan. Na 1990 heeft de soort zich wat uitgebreid, mede door 
zaaiacties op de dijken rond de Groenlanden, bij de Jezuïtenwaai en bij het 
dorp Pannerden. In de Rijnstrangen zijn ook enkele standplaatsen verdwenen. 
 
 

3.55 LATHYRUS TUBEROSUS - AARDAKER 
 
Status 

• Rode Lijst: - 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C 
• Het Rijnstrangengebied D 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  D 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied +  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  + 
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Aardaker is weer zo’n soort waarbij je je afvraagt waarom hij beschermd is. 
Deze aanwijzing stamt nog uit een tijd dat men dacht dat het plukken van 
opvallende bloemplanten een belangrijke reden was voor het verdwijnen van 
soorten. In de Gelderse Poort komt Aardaker veel voor op dijken, maar ook in 
bermen, stroomdalgrasland en meer ruderale plekken. De soort lijkt sinds 1990 
vooruit te zijn gegaan, ondanks dat Te Linde & Van den Berg (2003) melding 
maken van een recente achteruitgang in Oost-Gelderland.  
 
 

3.56 LEERSIA ORYZOIDES - RIJSTGRAS 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    
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Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  n.v.t. 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  + 

 
Rijstgras blijft vooralsnog uitermate zeldzaam in de Gelderse Poort. Het groeit 
in allerhande moerassige oevers en natte ruigtes; vooral in het stroomgebied 
van de Maas. Eind jaren ’90 is de soort gevonden in de natuurvriendelijke 
oevers van ’t Meertje nabij het Wylerbergmeer (Gerard Dirkse). In 2003 is een 
nieuwe standplaats ontdekt langs een sloot bij beek.  
 
 

3.57 LEGOUSIA SPECULUM-VENERIS – GROOT SPIEGELKLOKJE 
 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  n.v.t.  
• Het Rijnstrangengebied 0 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 
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Groot spiegelklokje staat bekend als een zeldzaam akkerkruid uit de vervlogen 
tijden van Ot en Sien. Net als veel andere “akker”kruiden komt hij echter van 
nature voor op betrekkelijk open, zonbeschenen afzettingen langs rivieren. 
Hier is het in de Gelderse Poort nog niet teruggekeerd. De soort stond tot 
1995 in een akker in de oostelijke Rijnstrangen. Dit terrein werd nadien echter 
ontkleid en gehercultiveerd tot grasland. Daarnaast is Groot spiegelklokje 
aangetroffen in vergraven stukken van Kandia en in een akkerrand bij 
Millingen. In de regio staat Spiegelklokje nog vrij regelmatig in graanakkers aan 
Duitse kant van de grens. Veelal liggen deze akkers echter niet langs de rivier, 
maar binnendijks, waardoor zaadaanvoer via de rivier beperkt blijft.  
 
 

3.58 LEONTODON HISPIDUS – RUIGE LEEUWETAND 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C 
• Het Rijnstrangengebied B 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  B 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied - 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  - 
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Het beeld voor Ruige leeuwetand is mogelijk op locatieniveau nog niet geheel 
compleet. Er zijn plekken waar de bestanden van dit project en die uit het 
landelijke bestand van FLORON elkaar aanvullen.  
Het algemene beeld is echter duidelijk: een soort die hooguit lokaal lijkt te 
profiteren van de nieuwe ontwikkelingen in natuurontwikkelingsgebieden, maar 
sinds de periode 1970-1989 ook op veel plekken in de Gelderse Poort is 
verdwenen. In de Rijnstrangen en Driedorpenpolder is de soort vooral 
achteruit gegaan door dijkverzwaring en ver daarvoor door de intensieve 
landbouw en bemesting.  
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3.59 LEPIDIUM GRAMINIFOLIUM – GRASKERS 

 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
 

 
Graskers is in 1942 voor het eerst in Kekerdom gevonden en in 1975 langs het 
Pannerdensch Kanaal (niet gelokaliseerd, derhalve niet op kaart) (Te Linde & 
Van den Berg, 2003). Vanaf 1990 is de soort bezig met een opmars in de 
Gelderse Poort. De soort profiteert duidelijk van losgelaten oeverwallen. Hij is 
de laatste jaren gevonden op de oeverwal van de Gendtse Polder, het 
Millingerduin, de oeverwal in de Bizonbaai en de zandafzettingen in de 
Erlecomse Waard. Hier staat Graskers vooralsnog vooral met individuele 
exemplaren. Uit de Atlas van Oost-Gelderland is ook nog een melding van na 
1990 bekend uit de Bemmelse Waard. 
 
 

3.60 LISTERA OVATA – GROTE KEVERORCHIS 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Ja    
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Compleetheid op locatieniveau 
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Grote keverorchis is uit 1986 bekend uit de Groenlanden (Heidemij, 1987). 
Van na 1990 is daar geen melding meer van. Toch is niet uitgesloten dat het er 
nog steeds staat. Het gebied is een echte wildernis waarbij het niet gemakkelijk 
is elke soort te vinden. Recenter is Grote keverorchis gevonden in een 
populierenopstand rond een binnendijks gelegen kolk bij Lent. 
 
 

3.61 LITHOSPERMUM ARVENSE – RUW PARELZAAD 
 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Ruw parelzaad is al voor 1950 verdwenen langs de Waal. In 1927 groeide de 
soort op een dijk nabij Ooij en in 1944 werden nog exemplaren gevonden in 
enkele tarweakkers in het Rijnstrangengebied. Door veranderingen in de 
akkerbouw zijn hier geen duurzame kansen meer. Na 1990 is een incidentele 
vondst bekend op een nieuw aangelegde dijk bij Gendt (Emiel Brouwer), maar 
het is daar bij voortschrijdende successie van het dijkgrasland verdwenen. Het 
is mogelijk dat de soort in de toekomst de nieuwe pioniersituatie in 
natuurontwikkelingsterreinen zal gaan bezetten, maar zaadaanvoer kan hierbij 
een probleem vormen.  
 
 

3.62 MENTHA PULEGIUM – POLEI 
 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
De terugkeer van Polei in de Gelderse Poort is zeer bijzonder te noemen. Polei 
is uitermate zeldzaam in Nederland. De plant is zeer karakteristiek voor 
natuurlijke, morfologisch vrije rivieren en dan vooral in allerlei grofzandige 
hoogwatergeultjes. In de loop van de laatste 2 eeuwen zijn natuurlijke 
standplaatsen langs rivieren verdwenen door kanalisatie en intensief agrarisch 
beheer.  
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Tot voor kort was de soort alleen nog bekend van de open oevers van de 
Molenkolk bij Millingen a/d Rijn. Begin jaren 90 heeft Polei op de oevers van 
een grote plas in de Millingerwaard gestaan en op de oevers van de Kaliwaal. 
Hier is het inmiddels door voortschrijdende bosontwikkeling verdwenen. In 
2003 werden echter 2 nieuwe standplekken ontdekt. In de Klompenwaard 
stond Polei op twee plekken in de zijgeul van de nieuwe nevengeul. In de 
Erlecomse Waard op enkele plekke op de instroomvlakte naar een plas. In alle 
gevallen stond de soort op grof zand met waarschijnlijk ondiep, maar 
fluctuerend grondwater. Hiermee lijken de standplaatsen exact op die in 
kwelgeulen langs de Allier in Frankrijk, de fraaiste Europese referentie voor 
riviergebonden pioniergemeenschappen (Peters e.a., 2000). Tevens kan de 
soort, net als ondermeer Bruin cypergras en Postelein, profiteren van een 
warmer klimaat (warme zomer 2003). 

Polei in gezelschap van 
Klein vlooienkruid en 
Bruin cypergras 
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3.63 MENTHA SUAVEOLENS – WITTE MUNT 

 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Witte munt is karakteristiek voor het Maasdal, maar tot voor kort zo goed als 
uitgestorven langs de Waal. In 2003 is een pol gevonden op het hoge 
waalstrand in de Bemmelse Waard. 
 
 

3.64 MISOPATES ORONTIUM – AKKERLEEUWENBEK 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  D 
• Het Rijnstrangengebied D 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  D 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  -  
• Het Rijnstrangengebied - 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  - 

 
Het overzicht van Akkerleeuwenbek is nog incompleet. Ook een overzicht op 
km-hok-niveau ontbreekt hier. De bestanden van FLORON missen veel 
standplaatsen die wel in de Atlas van Oost-Gelderland worden genoemd. Reden 
hiervoor is vooralsnog onbekend. Hier wordt voorlopig verwezen naar deze 
laatste publicatie (Te Linde & Van den Berg, 2003). 
 
 

3.65 ODONTITES VERNUS SSP. SEROTINUS – RODE OGENTROOST 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied 0 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 
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Rode ogentroost is in de Gelderse Poort te algemeen om thans op locatieniveau 
elke standplek in te voeren. De soort staat soms massaal op uitgedroogde 
oevers van plassen en in periodiek natte, bij voorkeur natuurlijk begraasde 
weitjes. Plaatselijk staat hij ook op drogere kleigronden van bijvoorbeeld 
verlaten vergravingslocaties en dijkjes. In de nieuwe natuurgebieden is Rode 
ogentroost duidelijk veel algemener geworden de laatste 10 jaar. Vooral in de 
Millingerwaard en de Gendtse Polder bereikt het hoge dichtheden. In het 
Rijnstrangengebied zijn ook nieuwe vestigingsplekken bekend, maar zijn tevens 
oude verdwenen. Opvallend is dat de soort, die soms ook hogere 
begrazingsdruk verdraagt, geheel ontbreekt in het binnendijkse gebied van de 
Ooypolder (excl. Ooyse Graaf). 
 
 

3.66 ONONIS REPENS SSP. SPINOSA - KATTENDOORN 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C 
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  C 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied 0 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 
Kattendoorn is in de Gelderse Poort te algemeen om op locatieniveau compleet 
in beeld te brengen. Het staat op de meeste oeverwallen, hoge zandafzettingen, 
stroomdalgraslandjes en zomerkades langs de Waal, Rijn en Pannerdensch 
kanaal. Daarnaast staat de soort nog plaatselijk in graslanden van 
natuurgebieden, op winterdijken en sporadisch tussen steenglooiingen en - 
enkele jaren verlaten, maar door begrazing niet beboste - kleiwinningen zoals 
in de Millingerwaard en de Klompenwaard. De soort heeft zich in de 
Waaluiterwaarden de laatste jaren zeker kunnen uitbreiden. 
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3.67 ORIGANUM VULGARE – WILDE MARJOLEIN 
 
Status 

• Rode Lijst: - 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +  
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Ook Wilde marjolein wordt de laatste jaren op steeds meer plekken langs de 
Waal teruggevonden. De soort herstelt zich duidelijk door de nieuwe kansen 
die het krijgt in natuurontwikkelingsgebieden. Het is een betrekkelijk nieuwe 
ontwikkeling die pas sinds ongeveer 2000 zichtbaar is. 
Rond 1990 was het aantal groeiplaatsen op één hand te tellen. Alleen rond het 
fort van Pannerden, bij Tolkamer en in de zoom van het Colenbranderbos 
stonden nog exemplaren. Kort daarvoor was de soort ook nog bekend van de 
Waalbandijk bij Nijmegen. In de Rijnstrangen was ook geen groeiplaats meer 
bekend. Momenteel zijn nieuwe groeiplekken aanwezig in Kandia, de 
Geuzenwaard, Erlecomse Waard, Gendtse Polder, de klompenwaard, het 
Millingerduin en de Bizonbaai. Ook op de Waalbandijk bij Nijmegen staat nog 
steeds Wilde marjolein. 

 
 

3.68 ORNITHOGALUM UMBELLATUM – GEWONE VOGELMELK 
 
Status 

• Rode Lijst: - 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  D 
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  C 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  +(+?)  
• Het Rijnstrangengebied +(+?) 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  (+?) 
 

Wilde marjolein op 
het Millingerduin 



 

 78

 
 
Gewone vogelmelk is te algemeen om zonder een aparte studie compleet op 
locatieniveau in beeld te brengen. In de digitale bestanden bij dit rapport zijn 
van de Rijnstrangen wel vrij veel locaties opgenomen. De stippenkaart geeft de 
situatie op km-hok-niveau, maar ook die is niet geheel compleet; er zijn meer 
standplekken. 
 

 
Het lijkt alsof Gewone vogelmelk na 1990 een explosieve groei heeft 
doorgemaakt. Dit lijkt niet erg logisch gelet op de ecologie van de soort; het 
kan zich nog lange tijd onder intensief of slecht beheer in graslanden en op 
dijken handhaven. Waarschijnlijk speelt een gebrek aan inventariseren in het 
voorjaar een belangrijke rol in de periode voor 1990. De soort is het best al 
vroeg in april, voordat grassen gaan bloeien en vee wordt ingezet, te vinden. 
Het blijft daarnaast mogelijk dat de soort inderdaad is toegenomen. 
 
 

3.69 OROBANCHE LUTEA – RODE BREMRAAP 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd  
• Wettelijk beschermd: Nee    

 

Vogelmelk op een 
dijk bij Gendt 
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Compleetheid op locatieniveau 
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Het Tolkamer reservaat is het walhalla van de bremrapen inde Gelderse Poort. 
Er komen maar liefst 5 soorten voor. Sommige soorten kunnen onbestendig 
zijn. Ze duiken nu en dan op, maar kunnen ook jaren afwezig lijken.  
Naast de standplek bij Tolkamer is Rode bremraap in 2003 ook op het Fort bij 
Pannerden gevonden. De soort parasiteert op Sikkelklaver. 

Rode bremraap in het 
Tolkamerreservaat 
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3.70 OROBANCHE MINOR – KLAVERVRETER 

 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd  
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied +  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 
Klavervreter is de meest algemene bremraap in het Gelderse rivierengebied. Hij 
is regelmatig te vinden op dijkhellingen en in stroomdalgrasland. Opvallend is 
dat de in dit project verzamelde gegevens en de data op kilometerhokniveau 
van FLORON nogal verschillende locaties aanduiden. Dit heeft te maken met 
het wispelturige voorkomen van Klavervreter. Hij duikt ergens op en is dan 
weer enkele jaren niet te vinden.  
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3.71 OROBANCHE PURPUREA – BLAUWE BREMRAAP 

 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
In 2001 werd op de dijk bij Spijk de zeldzame Blauwe bremraap aangetroffen 
op de waardplant Duizendblad. Deze soort was tot dan toe nog nooit in de 
Gelderse Poort aangetroffen. 
 
 

3.72 OROBANCHE RETICULATA – DISTELBREMRAAP 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied 0  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 
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Distelbremraap lijkt met een uitbreiding bezig, niet alleen in de Gelderse Poort 
maar ook langs de IJssel (zie ook Te Linde & Van den Berg, 2003). Hij keert al 
jaren achtereen steeds terug op het binnendijkstalud van de Erlecomse dam. In 
2002 werd ook een exemplaar aan de buitendijkse kant iets naar het westen 
gevonden. In 2003 werd de soort voor het eerst op de Kop van Pannerden 
gevonden. Oudere standplaatsen zijn in 1989 langs ’t Meertje bij de Thornse 
molen en in 1995 in een ruigte bij het Wylermeer (Peter van Beers). 
 
 

3.73 PARIETARIA JUDAICA – KLEIN GLASKRUID 
 
Status 

• Rode Lijst: - 
• Wettelijk beschermd: Ja     

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied 0  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Op locatieniveau is het beeld van Klein glaskruid niet compleet. Het groeit 
vooral op kribben en met stenen beschoeide taluds. Daarnaast staat het bij het 
Fort van Pannerden. Sinds 1990 heeft de soort zich duidelijk uitgebreid in de 
Gelderse Poort. 
 
 

3.74 PETRORHAGIA PROLIFERA - MANTELANJER 
 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 



 

 83

• Wettelijk beschermd: Nee    
 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Mantelanjer is weer een goed voorbeeld van een droog-zand-pionier die met 
het herstel van dynamische oeverwallen zijn kans schoon ziet terug te keren in 
de Gelderse Poort. Niet voor niets is hij de laatste paar jaar gevonden op de 
zand- en licht-grindafzettingen van de Erlecomse Waard (sinds 2000) en het 
Vossegat bij Gendt (1999). Daarnaast heeft het de laatste jaren waarschijnlijk 
geprofiteerd van een aantal warme zomers. De belangrijkste standplaats is nog 
altijd de vluchthaven van Tolkamer, waar de soort al sinds 1951 staat (Te Linde 
& Van den Berg, 2003). Er groeien hier honderden plantjes tussen in de voegen 
van de stenen taluds. Ook is nog een waarneming bekend van het talud en het 
zogenaamde “uitzaaiveldje” bij de Waiboerhoeve.  
 
 

3.75 PEUCEDANUM CARVIFOLIA - KARWIJVARKENSKERVEL 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A 
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend  



 

 84

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied 0  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Karwijvarkenskervel groeit momenteel nog vooral op dijken en grasland in 
natuurgebieden. Een enkele keer staat het in een berm. Daarnaast staat de soort 
in de Steenwaard in een begraasd bos. Karwijvarkenskervel lijkt dan ook vooral 
te houden van laat gemaaide of zeer extensief begraasde graslanden op niet 
bemeste gronden. Het is dan ook verdwenen uit agrarische gebieden.  
In het Rijnstrangengebied is het op verschillende plekken sinds 1990 
verdwenen maar op andere ook weer nieuw gevonden. Langs de Waal zijn 
enkele nieuwe standplaatsen, zoals tegen de dijk bij Bemmel, Bij Tolkamer en 
onder aan de Waaldijk tegen de Groenlanden aan en bij de Kaliwaal. Op de 
Kop van Pannerden was de soort enige tijd verdwenen, maar is hij recent op 
een nieuwe plek in het begrazingsgebied teruggekeerd. 
 
 

3.76 PLANTAGO MEDIA – RUIGE WEEGBREE 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C  
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  C 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied -  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 
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Ruige weegbree is in 50 jaar tijd van een vrij algemene graslandplant, tot een 
betrekkelijke zeldzaamheid verworden. Het staat vooral nog op dijken en oude 
kades. Het overzicht zowel op locatieniveau als op km-hok-niveau is niet 
compleet en beide verspreidingskaarten vullen elkaar aan. Eenmaal verdwenen 
lijkt de soort niet gemakkelijk terug te keren. Daarmee lijkt Ruige weegbree op 
een soort als Veldsalie en Ruige leeuwentand.  
Mogelijk is de soort langs de Waal door dijkverzwaring ook na 1990 nog 
achteruit gegaan, maar er zijn zeker ook weer enkele nieuwe standplaatsen, 
vooral op winterdijken bij Gendt en Bemmel en in de Bisonbaai. Van een trend 
lijkt nog geen sprake. Dit geldt ook voor de Ooypolder. In de Rijnstrangen is 
sprake van een achteruitgang sinds 1990. Wel is de soort na 1990 met grote 
aantallen (her)ontdekt in het begraasde bos van de Steenwaard. 
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3.77 POTAMOGETON ACUTIFOLIUS – SPITS FONTEINKRUID 

 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
1976 in Rijnstrangen en bij Millingen. 
 
 

3.78 POTAMOGETON COMPRESSUS – PLAT FONTEINKRUID 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  n.v.t. 
• Het Rijnstrangengebied +  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
 

 
Het zeldzame Plat fonteinkruid is door Louis-Jan van den Berg en Benno Te 
Linde 2001 gevonden in het Rijnstrangengebied. Hier staat het in 2 wateren 
nabij de Jezuïtenwaai, samen met o.a. Groot blaasjeskruid.  
 
 

3.79 PRIMULA VERIS – GULDEN SLEUTELBLOEM 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Ja    
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Compleetheid op locatieniveau 
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied 0  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Gulden sleutelbloem blijft een zeldzame soort in de Gelderse Poort maar gaat 
zeker niet achteruit. In het Erfkamerlingschap staat het met vele honderden 
exemplaren. Opvallend is dat de standplaatsen hier nogal wisselen. De soort 
vestigt zich met regelmaat op nieuwe plekken en sterft op andere plekken weer 
uit. Vooral rond omgewoelde grond van bijvoorbeeld molshopen lijkt de soort 
zich graag te vestigen, mogelijk mede omdat de zaden via mieren verspreid 

De graslanden van het 
Erfkamerlingschap bevatten 
de grootste populatie van 
Gulden sleutelbloem in de 
Gelderse Poort 
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zouden kunnen worden. Enige dynamiek in graslanden, door bijvoorbeeld grote 
grazers, hoeft dan ook niet ongunstig te zijn. 
Naast in het Erfkamerlingschap staat Gulden Sleutelbloem ook vrij veel in de 
weilanden van Stichting Twickel in de Gelderse Waard; met name in het 
oostelijke deel van de graslanden. In 2003 werden ook enkele exemplaren in 
een nabijgelegen wegberm gevonden. Daarnaast staat hij al lange tijd op de dijk 
en in een weilandje nabij de Jezuïtenwaai. Leuk was de nieuwe vondst van 
Gulden sleutelbloem op de dijk bij Tolkamer. Hier was het in de recente 
historie niet bekend. 
Historisch is de soort ook nog bekend van Kekerdom op Waaldijk (1948) en de 
Bijland (1975, precieze plek onbekend). Volgens Herman Leys was Gulden 
sleutelbloem 40 a 50 jaar geleden nog zeer talrijk op dijken en in graslanden in 
het Rijnstrangengebied. Hier is het door agrarisch intensivering echter schaar 
geworden. 
 
 

3.80 RANUNCULUS ARVENSIS – AKKERBOTERBLOEM 
 
Status 

• Rode Lijst: Ernstig bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
1978 en 1980 rond Millingen en na 1990 in Groote Geldersche Waard. 
 
 

3.81 RHINANTHUS ALECTOROLOPHUS – HARIGE RATELAAR 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989) (teruggekeerd/nieuw) 
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  ++ 
• Het Rijnstrangengebied +  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  + 

 
Harige ratelaar kwam tot voor kort niet voor in de Gelderse Poort. Het staat 
bekend als een echte kalkminner die in Zuid-Limburg langs de Stadsmaas rond 
Maastricht en op verschillende kalkgraslanden voorkomt. Enkele jaren geleden 
werd de soort na de dijkverzwaring uitgezaaid op de winterdijk bij Tiengeboden 
samen met onder meer Grote centaurie. Ook in een weitje bij Tiengeboden 
langs de Waal staat hij al een jaar of twee; mogelijk door uitzaaien, mogelijk 
door spontane vestiging vanuit de populatie op de dijk. In 2003 is de soort ook 
uitgezaaid op de Kerkdijk bij de Ooyse Graaf, waar het vervolgens in 2004 
massaal stond.  

 
In 2004 is het aantal nieuwe standplaatsen explosief toegenomen (het 
verspreidingskaartje is waarschijnlijk nu al weer verouderd). Zo staat hij op 
verschillende plaatsen in de Millingerwaard en de Klompenwaard en op een 
enkele locatie in de Erlecomse Waard en de Bisonbaai. Hierbij gaat het 
waarschijnlijk ook om nieuwe vestigingen op eigen kracht, gelet op de kleine 
aantallen waar het nog om gaat. De snelheid waarmee dit plotseling gebeurt, is 
opzienbarend. Ook in het Erfkamerlingschap in de Rijnstrangen is de soort in 
juni 2004 gevonden. De afgelegen ligging van de Waaluiterwaarden doet ook 
hier vermoeden dat er uitzaaien in het spel is. 
 
 

3.82 RHINANTHUS MINOR – KLEINE RATELAAR 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

Harige ratelaar langs de 
Waal in de 
Millingerwaard 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied 0  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Kleine ratelaar verspreid zich minder gemakkelijk dan Harige ratelaar. Op de 
Tolkamerdijk en bij de Jezuïtenwaai komt het betrekkelijk veel voor; dit zijn de 
belangrijkste standplaatsen in de Gelderse Poort. Tussen 1970 en 1989 was de 
soort uitgestorven in de Ooypolder en de Waaluiterwaarden. In de Rijnstrangen 
staat het daarnaast op terreinen van Stichting Twickel in de Groote Gelderse 
Waard, in een zoom bij Erfkamerlingschap en ten oosten van Tolkamer. Langs 
de Waal is de soort recent op enkele plekken teruggekeerd; op een rijpad in de 
zuidelijke Groenlanden en daar vlakbij langs de Langstraat  Kleine ratelaar 
gemeld. In de Millingerwaard staat de soort sinds 2003 bij de Waiboerhoeve 
doordat maaisel van het Tolkamerreservaat hier is uitgestrooid op het ruderale 
terreinen waar enkele oude stallen zijn verwijderd. In 2003 werd ook een 
exemplaar gevonden in de Klompenwaard nabij de ingangspoort. In de jaren 
hiervoor heeft ook een exemplaar op de Erlecomse dam gestaan, waar erg veel 
is uitgezaaid na de dijkverzwaring. 
 
 

3.83 ROSA VILLOSA – VILTROOS 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  - 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Viltroos heeft tussen 1990 en 2002 in de Millingerwaard nabij de Waiboerhoeve 
gestaan. In 2002 is de struik weggegraven tijdens werkzaamheden ten behoeve 
van kleiwinning. 
 
 

3.84 RUMEX SCUTATES – SPAANSE ZURING 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Spaanse zuring is een subtiele kleine zuring soort die langs de Waal vooral op 
steenglooiingen voorkomt. Langs de Grensmaas is het ook bekend van 
hooggelegen grindbanken. In de Gelderse Poort staat het al lange tijd op de 
steenglooiing tussen het Colenbranderbos en Klaverland. Daarnaast is het 
eenmalig in 1991 aangetroffen op het Millingerduin. In 1971 kwam de soort 
voor op een steenglooiing op de Kop van Pannerden (Te Linde & Van den 
Berg, 2003). Spaanse zuring lijkt vooralsnog niet echt uit te breiden. 
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3.85 SALVIA PRATENSIS – VELDSALIE 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied B 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  B 

 

Spaanse zuring op een 
steenglooiing langs de 
Waal 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied 0  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Veldsalie staat vaak symbool voor de achteruitgang van de stroomdalflora in 
Nederland; althans de achteruitgang die voor 1990 optrad. Ook recent breidt 
de soort zich nog niet uit. In de Rijnstrangen zijn het aantal standplaatsen zelfs 
verder achteruitgegaan, vooral door ontbreken van berm of dijkbeheer. In het 
agrarisch landschap is de soort al vele decennia geleden verdwenen. Het 
Millingerduin en het Tolkamerreservaat zijn al jaren de belangrijkste 
standplekken van Veldsalie. Recent zijn enkele nieuwe vestigingen bekend uit 
het rivierengebied, met name in de Gendtse Polder en de Millingerwaard, die 
echter niet lang stand leken te houden. Daarnaast zijn meldingen bekend van 
de dijk bij Spijk en nabij Tiengeboden. 
 
 

3.86 SAMBUCUS EBULUS – KRUIDVLIER 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 
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Kruidvlier komt met name nog rond het dorp Ooy voor. Hier staat het langs de 
oprit naar de winterdijk, rond een oude kolk aan de rand van het dorp en in 
een haag bij een kolk bij het oude dorp Ooy. De verspreidingskaart lijkt op een 
toename te duiden, maar waarschijnlijk staat Kruidvlier al langer op de 
aangegeven locaties. Daarnaast is de soort bekend van de winterdijk bij 
Haalderen, Pannerden en Roswaard (in 2002 vernield bij dijkverzwaring).  
Vanwege de steeds grotere zeldzaamheid van Kruidvlier is het van belang 
rekening te houden met deze standplaatsen in het beheer. Berm en 
dijkbeheerders van het Waterschap en gemeenten zouden dit kunnen doen door 
deze locaties regelmatig (niet noodzakelijk elk jaar) over te slaan met maaien. 
 
 

3.87 SANGUISORBA MINOR – KLEINE PIMPERNEL 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied B 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied 0  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Kleine pimpernel is een fraaie stroomdalsoort karakteristiek voor droge, 
natuurlijke oeverwalgraslanden en dijkhellingen op relatief kalkrijke, lemige tot 
zandige bodem. Ook Kleine pimpernel is de laatste jaren nogal wat uitgezaaid. 
Hierbij is vaak niet de echte Kleine pimpernel (Sanguisorba minor ssp. minor) 
gebruikt, maar ook de ondersoort uit tuincentra e.d.: Sanguisorba minor ssp. 
polygama (Odé & Van Moorsel, 2003). Waarschijnlijk is niet bij alle hier 
getoonde waarnemingen dit onderscheid gemaakt, met name bij de relatief 
nieuwe waarnemingen op dijken. Plekken waarvan zeker is dat het om de 
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grotere uitgezaaide vorm ging, zoals op de Erlecomse dam, zijn hier weggelaten 
om dat ze het beeld van de echte ecologische ontwikkeling vertroebelen. 
Deze onduidelijkheid tussen uitzaaien en spontane vestiging maakt het ook 
moeilijk vooralsnog een trend te duiden in de verspreiding van de soort. 
Duidelijk is wel dat het een relatief zeldzame soort blijft, die vooralsnog 
hooguit schoorvoetend terugkeert. 

 
 

3.88 SAXIFRAGA GRANULATA – KNOLSTEENBREEK 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 

Kleine pimpernel en 
Morgenster spec. op een 
dijk bij Spijk 
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Compleetheid op locatieniveau 
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  - 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Knolsteenbreek komt thans niet meer voor in de Gelderse Poort. In de periode 
1970-1989 stond het nog: in 1977 Kop van Pannerden, in 1979 205/430 op 
rivierduin Lobith en op dijk aan strang tussen Lobith en Tolkamer en in  
1984 197/433 dijkhelling bij Doornenburg. 
 
 

3.89 SCABIOSA COLUMBARIA – DUIFKRUID 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  - 
• Het Rijnstrangengebied -  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 

 
Duifkruid is sinds ca. 1989 verdwenen uit de Gelderse Poort. Tot die tijd heeft 
de soort nog rond Tolkamer gestaan, op de Leuvense dijk en bij Pannerden (Te 
Linde & Van den Berg, 2003). Oude waarnemingen, van voor 1970, zijn bekend 
uit de Millingerwaard en van nabij Spijk. Tevens is uit 1984 een niet op kaart 
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aangegeven melding bekend van een dijk in de Groote Gelderse waard. Al deze 
standplaatsen zijn in de jaren 80 verdwenen door ontbreken van geschikt 
beheer, overbemesting en steenstort. Het ontbreken van zaadbronnen in de 
regio lijkt een belangrijke remmende factor voor de terugkeer van Duifkruid in 
de Gelderse Poort. 
 
 

3.90 SEDUM REFLEXUM – TRIPMADAM 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C  
• Het Rijnstrangengebied D 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied +  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 
Tripmadam komt in de Gelderse Poort vooral voor op steenglooiingen. Van 
nature groeit het ook op droge, zandige of grindige oeverwallen. Het beeld van 
Tripmadam op locatieniveau is niet helemaal compleet. Mogelijk speelt hierbij 
een rol dat de soort nog wel eens rond gebouwen en ontsnapt uit tuinen 
voorkomt. Verspreiding via tuinafval is ook een mogelijke verklaring voor de 
schijnbare toename van de soort. 
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3.91 SILAUM SILAUS – WEIDEKERVEL 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  D  
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  ++ 
• Het Rijnstrangengebied +  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Ook het beeld van Weidekervel kon binnen de mogelijkheden van dit project 
op locatieniveau niet gecompleteerd worden. Duidelijk is wel dat de soort terug 
van weggeweest is (zie met name de kaart op kilometerhokniveau). Het staat 
ondermeer in de Gendtse Polder, De Bizonbaai, de Millingerwaard en rond de 
Erlecomse Waard, soms op kribben soms op oeverwallen. Bij de Bisonbaai 
staat de soort in een ruige stroomdalvegetatie en breidt het zich de laatste jaren 
uit. Daarnaast zijn er losse waarnemingen van Tiengeboden, Kandia en bij 
Westervoort. Het is de moeite waard bij toekomstige monitoringsprojecten 
Weidekervel beter in beeld te brengen, omdat het een indicatieve soort is voor 
goed ontwikkeld stroomdalgrasland. 
 
 

3.92 SILENE NOCTOFLORA – NACHTKOEKOEKSBLOEM 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  - 
• Het Rijnstrangengebied 0  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Gezien zijn gemakkelijke verbreiding in tuinen is het vooralsnog een vraag 
waarom nachtsilene niet meer voorkomt in de Gelderse Poort; de 
omstandigheden lijken door natuurontwikkeling weer aanzienlijk verbeterd. In 
de periode 1970-1989 is het gevonden op het Millingerduin en onder een haag 
bij de Vlietberg. Daarnaast zijn 2 meldingen bekend uit het Rijnstrangengebied 
nabij de Bijland en de Groote Geldersche Waard (Te Linde & Van den Berg, 
2003), maar deze konden vooralsnog niet nader gepreciseerd worden. 
 
 

3.93 STACHYS ARVENSIS – AKKERANDOORN 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  B 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied -  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 
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Akkerandoorn is een zeer zeldzame akkerplant die echter ook natuurlijke 
standplaatsen langs rivieren kan hebben. Het gaat dan met name om 
zomerdroge grind en zandafzettingen. In 1992 stond Akkerandoorn eenmalig in 
een uit productie genomen akker in de Millingerwaard. Recent is het ook 
gevonden in een akker aan de Zeelandse straat (Gerard Dirkse). Uit de Floron-
bestanden is daarnaast een melding bekend van een km-hok ten zuiden van 
Ooy, maar deze standplaats kon niet verder gepreciseerd worden. Omdat het 
om een echte pionier gaat kan de soort na vestiging vaak weer snel verdwijnen. 
 
 

3.94 STRATOIDES ALOIDES – KRABBESCHEER 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied +  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Krabbescheer is ecologisch een belangrijke soort ondermeer omdat het 
mattenvormend in oude strangen en geulen langs rivieren kan voorkomen. Het 
is de enige plant waar de thans verdwenen libellensoort Groene glazenmaker op 
voortplant. Daarnaast kunnen dichte matten van Krabbescheer in principe 
broedeilandjes voor Zwarte sterns vormen.  
Tot voor kort was Krabbescheer vrijwel verdwenen uit de Gelderse Poort. In 
1999 is het op twee plekken in de Rijnstrangen aangetroffen: in de Eendepoelse 
Buitenpolder en in de Groote Gelderse Waard. Op deze laatste locatie is het 
thans ook al weer verdwenen. Daarnaast werden drie exemplaren van deze 
soort in 2003 tijdens een kano-inventarisatie aangetroffen in een Rijnstrang 
nabij de Jezuïtenwaai. Het is niet uitgesloten dat Krabbescheer inmiddels op 
meer plaatsen in de Rijnstrangen staat; daarvoor is een meer uitgebreidere 
inventarisatie over water nodig. In 1973 werd de soort gevonden in de 
Steenwaard (Braster e.a., 1976). Het is mogelijk dat het hier nog steeds staat; 
zeker de grotere wateren hier zijn moeilijk toegankelijk zonder boot. Buiten de 
Rijnstrangen staat Krabbescheer sinds enkele jaren weer in de strang van 
Bemmel, waarschijnlijk uitgezet. 
Aangenomen moet worden dat de soort op veel plekken door mensenhand 
geholpen is teruggekeerd. Het is een populaire vijverplant, die van daaruit 
nogal eens in het wild belandt.  

Krabbescheer in de 
Rijnstrangen 
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3.95 SUCCISA PRATENSIS – BLAUWE KNOOP 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: Nee     

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Blauwe knoop is in 2001 gevonden op Klaverland in de Millingerwaard (geen 
verspreidingskaart. Het is een soort van schrale uitgeloogde zandgronden, niet 
karakteristiek voor het rivierengebied. 
 
 

3.96 THALICTRUM MINUS - KLEINE RUIT 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee 

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  ++ 
• Het Rijnstrangengebied +  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Kleine ruit is een echte successtory in de laatste 5 jaar. Was de soort voor 1990 
nog uiterst zeldzaam, met enkel standplekken in de geijkte reservaatjes, thans is 
het op veel oeverwallen teruggekeerd. Door zijn onsmakelijkheid voor grazers 
gedijt de soort uiterst goed in landschappen met natuurlijke begrazing. Op het 
Millingerduin vormt hij daardoor wijd uitgestoelde pollen die elk jaar groter 
worden. Hier heeft Kleine ruit zich de laatste jaren sterk weten uit te breiden. 
Ook in de Klompenwaard, de Gendtse Polder, de Erlecomse waard en de 
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Bizonbaai is de soort terug. Op de dijk bij Pannerden heeft de soort zich, net 
als Grote centaurie en Beemdkroon, door uitzaaien of uitstrooien van maaisel 
gevestigd. 
 

3.97 THYMUS PULEGOIDES – GROTE TIJM 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied 0  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Grote tijm is een zo’n typische stroomdalplant die, eenmaal verdwenen, veel 
tijd nodig heeft terug te keren. De grote terugval van Grote tijm vond al plaats 
voor 1970. Sindsdien zijn het Tolkamerreservaat en de Kop van Pannerden 
steeds een soort laatste refugia geweest, ondanks incidentele standplaatsen 
daarbuiten. Na 1990 is de soort in 2002 teruggekeerd op het Millingerduin en 
op de oeverwal in de Gendtse Polder. Het is echter de vraag of het er thans 
nog staat. Van een definitieve trend lijkt dan ook vooralsnog geen sprake. De 
soort heeft een voorkeur voor plekken waar de vegetatie door een combinatie 
van runder-, paarden- en konijnenbegrazing relatief kort gehouden wordt. Deze 
zijn als een mozaïek met ruigere graslandpatches fraai ontwikkeld op de hoge 
delen van het Millingerduin, maar ontwikkelen zich langzaam aan ook op de 
Bizonbaai en Klompenwaard/Kop van Pannerden. 
 
 

3.98 TRAGOPOGON PRATENSIS SSP. ORIENTALIS – OOSTERSE MORGENSTER 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: nee     

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  C  
• Het Rijnstrangengebied C 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  C 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  ? 
• Het Rijnstrangengebied ?  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  ? 

 
Het is niet goed mogelijk gebleken zonder uitgebreid veldwerk een compleet 
beeld te krijgen van Oosterse morgenster. In het onderzoek bleek in veel 
gevallen dat er geen goed onderscheid was gemaakt tussen de Oosterse 
morgenster als ondersoort Gele morgenster (Tragopogon pratensis ssp. 
pratensis). De soort komt in ieder geval voor op de dijk bij Oortjeshekken 
(samen met Paarse morgenster en Gewone morgenster), bij het voormalig 
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gemaal bij Erlecom en op de Leuvense Dijk ten noorden van Pannerden. 
Vermoedelijk is het echter algemener. 
 
 

3.99 TRIFOLIUM MEDIUM - BOCHTIGE KLAVER 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  B 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 
Bochtige klaver is een karakteristieke zoomplant die niet zelden over het hoofd 
gezien wordt. De soort is de laatste jaren op enkele plaatsen in de Ooypolder 
en in de Groenlanden-Zuid aangetroffen. Van een trend lijkt echter geen 
sprake. 
 
 

3.100 TRISETUM FLAVESCENS – GOUDHAVER 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  D  
• Het Rijnstrangengebied D 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  D 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied + 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  0 

 
Gelet op zijn status in het rivierengebied lijkt het vreemd dat Goudhaver op de 
Rode Lijst staat. Het is nog steeds een vrij algemene soort, die in de Gelderse 
Poort sinds 1990 ook vooruit lijkt te zijn gegaan (40 km-hokken in de periode 
1970-1989 vs. 67 na 1990). De belangrijkste standplaatsen moeten in 
toekomstig onderzoek nader in beeld gebracht worden. 
 
 

3.101 VALERIANELLA CARINATA – GEGROEFDE VELDSLA 
 
Status 

• Rode Lijst: Gevoelig 
• Wettelijk beschermd: nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t. 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Gegroefde veldsla is een onopvallende soort die in een vluchtig voorbijgaan 
vaak voor Gewone veldsla wordt versleten. Het staat al verschillende jaren 
achtereen in het schrale struweelgraslandje bij het Tweede duin in de 
Millingerwaard (Gerard Dirkse). In 1984 werd het hier ook op de steenglooiing 
langs de Waal aangetroffen (Te Linde en Van den Berg, 2003). Ook is het de 
laatste jaren gevonden op twee locaties op de Waaldijk bij Gendt. Een westelijk 
en een aan de oostkant van de Gendtse Polder. Deze laatste standplaats kon 
vooralsnog niet gepreciseerd worden.  
 
 

3.102 VERONICA AUSTRIACA SSP. TEUCRIUM – BREDE EREPRIJS 
 
Status 

• Rode Lijst: Bedreigd 
• Wettelijk beschermd: Nee    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  ++ 
• Het Rijnstrangengebied - 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 
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Brede ereprijs is de grote klapper van de laatste 5 a 6 jaar op de oeverwallen 
van de Gelderse Poort. De soort is massaal op allerlei nieuwe plekken langs de 
Waal teruggekeerd. Al voor 1970 was Brede ereprijs hier praktisch overal 
verdwenen, door bemesting, intensief agrarisch beheer en het vastleggen van 
sedimentatieprocessen. De terugkeer lijkt zonder meer samen te hangen met de 
terugkeer van actieve oeverwallen met vrije zand en grindafzetting en 
natuurlijke begrazing. Beide processen lijken gunstig uit te pakken voor de 
soort. De terugkeer van open bodems voor de vestiging en natuurlijke 
begrazing als bevorderend proces in de concurrentie met andere soorten. Dit 
wordt mede ondersteund door het uitblijven van nieuwe vestigingen op andere 
plekken zoals dijken en bermen. Ook in het Rijnstrangengebied is de soort na 
1990 nog achteruit gegaan. Het staat hier nog op grasland rond de 
Jezuïtenwaai. 
 

Brede ereprijs heeft zich de 
laatste jaren zienderogen 
uitgebreid op oeverwallen 
langs de Waal  
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3.103 VERONICA LONGIFOLIA – LANGE EREPRIJS 

 
Status 

• Rode Lijst: - 
• Wettelijk beschermd: Ja    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  A  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Lange ereprijs is lange tijd weggeweest uit de Gelderse Poort. Sinds ca. 2000 
staat het op de dijk bij de Erlecomse waard en recenter ook op de dijk bij 
Oortjeshekken. Onduidelijk is of de exemplaren hier door verwildering uit 
tuinen, uitzaaien of spontane vestiging zijn gekomen.  
 

 
 

3.104 VERONICA OPACA – DOFFE EREPRIJS 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: -    

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  D  
• Het Rijnstrangengebied D 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  D 
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Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  
• De uiterwaarden van Waal en Rijn  + 
• Het Rijnstrangengebied +  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  + 

 

 
Van Doffe ereprijs is het beeld op locatieniveau incompleet; derhalve is alleen 
een verspreidingskaart met kilometerhokken opgenomen. Hieruit blijkt 
duidelijk dat Doffe ereprijs sinds 1990 veel algemener is geworden. De reden 
hiervoor is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk dat de soort tijdelijk op veel 
plekken op net verzwaarde dijken heeft gestaan. Het is een pionier die vooral 
staat op omgewerkte grond op dijken, bermen, akkerranden en begraafplaatsen. 
 
 

3.105 VINCETOXICUM HIRUNDINARIA – WITTE ENGBLOEM 
 
Status 

• Rode Lijst: Kwetsbaar 
• Wettelijk beschermd: Nee 

 
Compleetheid op locatieniveau 

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  B  
• Het Rijnstrangengebied A 
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  A 

 
Trend (sinds 1990 t.o.v. de periode 1970-1989)  

• De uiterwaarden van Waal en Rijn  0 
• Het Rijnstrangengebied n.v.t.  
• De Ooypolder en Driedorpenpolder  n.v.t. 

 
Witte engbloem is uit de periode 1970 tot 1990 bekend van het km-hok 
197/432 rond het Colenbranderbos (geen kaartje). Recent komt de soort echter 
niet meer voor in de Gelderse Poort.  
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4 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
 
 
 
 
 
 

4.1 ALGEMEEN BEELD 
 
In de Gelderse Poort komen momenteel (periode 1990-2003) in totaal 82 
soorten van de Landelijke Rode Lijst 2000 voor. Daarnaast is het gebied 
standplaats voor 23 wettelijk beschermde (FF-wet) plantensoorten (12 hiervan 
zijn ook Rode-Lijst-soort). Dit mag beschouwd worden als een zeer hoge score. 
Tabel 1 geeft aantallen van soorten per deelgebied met hun status in termen 
van voor of achteruitgang. 
Zichtbaar is dat alleen al 86 van de hier gehanteerde lijst van 93 soorten in de 
uiterwaarden (incl. Groenlanden) voorkomen. Het Rijnstrangengebied en 
vooral de oude binnendijkse gronden van de Ooypolder/Driedorpenpolder 
blijven hier sterk bij achter: respectievelijk 45 soorten en 26 soorten. 
Opgemerkt moet worden dat de hier gehanteerde lijst enkel uit soorten van de 
Rode Lijst en Wettelijk beschermde lijst bestaat. Voor een betere, meer 
ecologische analyse van de ontwikkelingen zou een uitgebreidere lijst, met meer 
indicatieve soorten en wellicht zelfs zonder de wettelijk beschermde soorten 
(zie hierna) wenselijk zijn (zie § 5.3.2).   
 
T A B E L  1  Trends en status van thans (na 1990) in de Gelderse Poort voorkomende 
Rode Lijst-soorten en wettelijk beschermde soorten per deelgebied in absolute 
aantallen soorten.  

Deelgebied komt niet 
voor 

sterk 
achteruit 
gegaan 

achteruit 
gegaan 

geen trend  vooruit 
gegaan 

sterk 
vooruitgeg
aan 

Totaal aantal 
RL-soorten 
(thans nog 
voorkomend) 

Totaal aantal 
FF-wet 
soorten 

De uiterwaarden van 
Waal en Rijn  

7 1 5 42 25 8 81 19 

Het Rijnstrangengebied 46 0 8 24 13 0 45 9 
De Ooypolder en 
Driedorpenpolder  

67 1 3 20 3 0 26 6 

 
 
Figuur 4 toont naast de absolute aantallen Rode Lijst-soorten per deelgebied 
ook of er sprake is van kleine aantallen of dat de soorten algemener zijn. In 
deze figuur is op basis van de informatie in hoofdstuk 3 een verdeling gemaakt 
naar oplopende abundantie. In figuur 4 zijn alleen de Rode Lijst soorten 
meegenomen, omdat de wettelijk beschermde soorten maar een zeer beperkte 
indicatieve waarde vertegenwoordigen. De lijst wettelijk beschermde soorten is 
in Nederland nogal arbitrair tot stand gekomen en verouderd; er wordt gewerkt 
aan een meer op ecologische gronden onderbouwde lijst. Overigens wijkt het 
beeld met beschermde soorten niet wezenlijk af van het beeld in figuur 4. 
Af te leiden valt dat er ook in termen van abundantie een groot contrast 
bestaat tussen de deelgebieden. Heeft het voorkomen van bijzondere soorten in 
de cultuurgronden van de Ooypolder en Driedorpenpolder vaak een incidenteel 
karakter, in de Rijnstrangen en vooral het uiterwaardengebied gaat het vaak om 
grotere aantallen en populaties met een belangrijkere zaadbronfunctie. 
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F I G U U R  4  (Links) Het voorkomen van Rode Lijst-soorten per deelgebied op abundantie ingedeeld. 
F I G U U R  5  (rechts) Aantal soorten (Rode Lijst en wet. beschermd) per deelgebied waarin sinds 1990 een trend 
(vooruit of achteruit) in de verspreiding zichtbaar is t.o.v. de periode 1970-1989. 

 
 

4.2 TRENDS 
 
In figuur 5 staat het aantal soorten dat vooruit dan wel achteruit is gegaan na 
1990 t.o.v. de periode 1970-1989. Soorten waarbij (vooralsnog) geen trend 
zichtbaar is zijn weggelaten, maar de aantallen staan weergegeven in tabel 1. 
 
4.2.1 Uiterwaarden van Waal en Rijn 
 
Herstel van het rivierenlandschap 
Opvallend is dat het overstromingsgebied van Waal en Rijn er ver bovenuit 
steekt. Een groot aantal zeldzame en karakteristieke soorten is hier de laatste 
jaren teruggekeerd, uitgebreid of nieuw verschenen. Bij sommige soorten als 
Brede ereprijs, Weidekervel, Knolribzaad, Wilde bieslook of Kleine ruit is zelfs 
sprake van een opvallend snelle en sterke uitbreiding. Het gaat hierbij vooral 
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op soorten van natuurlijk stroomdalgrasland, actieve oeverwallen en natuurlijke 
ruigtes. 
Het kan niet anders of deze terugkeer hangt nauw samen met de realisatie van 
het grote aantal nieuwe natuurontwikkelingsgebieden in de Gelderse Poort. 
Door verandering van beheer en toelaten van rivierdynamische processen zijn 
overal nieuwe geschikte standplaatsen ontstaan. Daarnaast speelt mogelijk het 
actiever kijken in de laatste 10 jaar een rol. Dit effect moet echter als beperkt 
beschouwd worden, omdat van veel standplekken zowel uit literatuur als uit 
veldkennis bekend is dat soorten ook echt nieuw zijn sinds de periode 1970-
1989. Ook vóór 1990 zijn veel gebieden goed onderzocht. Bij een enkele soort 
zoals Riempjes of Bruin cypergras moet niet uitgesloten worden dat ze ook 
profiteren van klimaatsopwarming. Soorten als Harige ratelaar, Beemdkroon en 
Grote centaurie breiden ook uit door actief uitzaaien, vooral op dijken. Door 
het ontstaan van nieuwe biotopen in natuurontwikkelingsgebieden zien we deze 
soorten echter vervolgens ook spontaan uitbreiden. 
 

 
F I G U U R  6  Het contrast tussen een agrarisch gebruikt deel van de oeverwal in de Erlecomse Waard (links) en een 
iets verderop gelegen deel van deze oeverwal onder vrije rivierdynamische processen en natuurlijke begrazing. 

 
 
Rivierdynamische processen en oeverwallen 
Duidelijk herkenbaar is het herstel van floristische waarden op plekken waar 
oeverwallen weer morfologisch actief mogen worden. Tot zo’n 10 a 15 jaar 
geleden waren bijna alle oeverwallen langs de Waal nog in agrarisch beheer. Dit 
betekende dat zandafzettingen na hoogwaters weer werden glad gestreken, 
opnieuw ingezaaid en bemest. Vervolgens stonden er gedurende de zomer weer 
grote aantallen vee op. Grote hoeveelheden zand na krachtige hoogwaters 
werden zelfs afgegraven en verkocht, om er vervolgens weer een nieuw 
grasland aan te leggen. Karakteristieke stroomdalsoorten kregen onder een 
dergelijk regime geen kans meer en verdwenen.  
Momenteel krijgen in veel uiterwaarden natuurlijk afzettingsprocessen weer 
ruim baan. Hierdoor blijven zand- en grindafzettingen in gevarieerde patronen 
liggen na hoogwater. Dit vormt geschikte vestigingsplekken voor 
stroomdalplanten en karakteristieke rivierpioniers als Mantelanjer, Brede 
ereprijs, Grijskruid, Kleine ruit, Weidekervel, Stijve steenraket, Wilde 
marjolein, Zandweegbree, Viltganzerik, Kleine pimpernel etc. etc.. Opvallend is 
dat ook veel soorten waarvan ook nu nog wel eens gedacht wordt dat het echte 
graslandplanten zijn (dijken en semi-agrarische graslanden) juist profiteren van 
pioniersituaties op de rivieroevers. 
Herstelde en actieve oeverwallen zijn momenteel weer te vinden in de 
Millingerwaard, de Erlecomse Waard, de Gendtse Polder (nog geen 
natuurgebied), de Klompenwaard, de Bizonbaai en rond de Duits-Nederlandse 
grens in de Emmericher Ward. Niet voor niets zijn dit ook de toplocaties van 
de Waal. Daarnaast blijft het reservaat bij Tolkamer zeer waardevol, ook als 
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zaadbron. Juist in de Gelderse Poort zijn de potenties voor natuurlijk 
rivierduinen en oeverwallen zo groot omdat dit het laatste traject is waar de 
Rijn/Waal nog veel grove fracties (zand en grind) kan afzetten, voordat de 
rivier zijn grootste verhang verliest. 
 
 

 
 
Natuurlijke begrazing 
Een ander belangrijk proces in het herstel van de fluviatiele flora is natuurlijke 
begrazing. Begrazing wordt hierbij niet ingezet als beheermethode maar als 
natuurlijk proces in rivierdalen. Daarmee liggen dichtheden zeer laag en lopen 
dieren het hele jaar door in het terrein. 
De ontwikkelingen in de Gelderse Poort lijken er op te duiden dat 
stroomdalflora onder natuurlijke begrazing zeer goed terug kan keren. 
Belangrijke factor is het simpele feit dat de dichtheid van begrazing met een 
factor 15 tot 20 naar beneden gaat. Er ontstaat daardoor voldoende 
microvariatie en planten hebben de kans tot bloei en zaadzetting te komen. 
Daarnaast lijkt winterbegrazing van belang. Gedurende de winterperiode 
worden ruigere delen van de graslanden aangepakt, waardoor ruimte (open 
grasmat) voor graslandsoorten voldoende voor handen blijft. Daarnaast speelt 
een rol dat veel kruiden en bloemplanten een voorsprong krijgen in de 
concurrentie met grassen. De meeste van deze soorten zijn onsmakelijk voor 
grazers en worden vooral in de zomerperiode (zaadzetting en bloei) ongemoeid 
gelaten. De interactie tussen begrazing en floristische ontwikkeling is echter 
uiterst complex en zou in een groot onderzoek nader onderzocht moeten 
worden. 
 
Moerasontwikkeling 
Het lijkt erop dat moerassoorten nog niet profiteren van de ontwikkelingen. 
Dit sluit aan bij de praktijk dat met name weinig dynamische moerassituatie en 
kwelmilieus maar moeilijk te herstellen zijn in het huidige, bedijkte rivierdal. 
Daarnaast is in de binnendijkse gebieden de waterhuishouding nog steeds 
volledig afgestemd op de moderne landbouw (Rijnstrangen, Ooyse Graaf, 
Groenlanden, kwelmilieus bij Beek). 
 

Sinds 1999 is de oeverwal 
van de Bizonbaai weer vrij 
gelaten. Zichtbaar zijn grind 
en zandafzettingen uit de 
eerste jaren daarna 
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Ooibosontwikkeling 
Met name hardhoutooibossen kunnen biotoop zijn voor een groep zeldzame en 
indicatieve soorten. Momenteel is de ontwikkeling van hardhoutooibos nog 
nauwelijks op gang gekomen. Het Colenbranderbos blijft voorlopig nog de 
interessantste locatie voor bossoorten (Daslook, Maarts viooltje, Besanjelier, 
Muskuskruid etc.). Met de toename van het areaal aan stekelstruwelen en 
ooibos mogen we in het komende decennium enige uitbreiding van deze groep 
soorten verwachten.  

 

 
4.2.2 Rijnstrangengebied 
In het Rijnstrangengebied lijkt sprake van een soort “status quo” in de 
floristisch waarden. Het gebied is waarschijnlijk al voor 1970 verarmd (dit 
vereist nog een nader historisch onderzoek), maar sindsdien hebben grote 
delen een beschermde status gekregen. T.o.v. de periode 1970-1989 zijn de 
waarden redelijk op peil gebleven. Wel verdwenen op bepaalde plekken 
waardevolle soorten (bijv. Genadekruid bij de Jezuïtenwaai), maar op andere 
plekken breiden soorten zich ook weer uit (bijv. Gulden sleutelbloemen in 

Begraasd landschap op de
voormalige bieten en 
maisakkers van de 
Millingerwaard 

Begrazing op de oeverwal 
van de Klompenwaard 
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Erfkamerlingschap). Opvallend in de Rijnstrangen is het scherpe contrast 
tussen de natuurgebieden van de strangen en omliggende cultuurgronden, 
waardoor natuurwaarden vaak steeds in de vaste reservaten te vinden zijn 
(Steenwaard/Erfkamerlingschap, Jezuitenwaai, terreinen Stichting Twickel). 
Belangrijke winst kan gehaald worden uit: 

• Een ander peilregime in de strangen en natte graslanden 
• grondverwerving in met name de laaggelegen delen rond de strangen 
• Ontkleiing van de Kleine Gelderse Waard 
• Het opzetten van een goed beheersregime voor de dijken in het 

Rijnstrangengebied. 
• Gedeeltelijke ontgronding Erfkamerlingschap 

 
4.2.3 Ooypolder/Driedorpenpolder 
De Ooypolder (excl. De winterdijken) blijft floristisch van beperkte waarde. In 
feite zit het gebied op een soort ecologisch minimum, waarbij het aantal 
soorten niet meer achteruit gaat, maar ook niet vooruit. Het gebied is relatief 
soortenarm en het voorkomen van zeldzame soorten heeft vaak een incidenteel 
en plaatselijk karakter. Een vergelijkbaar beeld geldt voor de cultuurgronden 
van de Driedorpenpolder. 
Waardevolle soorten komen her en der nog in bermen of een enkele sloot, 
bosje of akkerrand voor. De akkers en graslanden zelf zijn floristisch 
oninteressant geworden. In de Ooypolder zijn echter wel de Ooijse Graaf en 
het Wylerbergmeer nog de moeite waard. De meeste potentie voor floristisch 
herstel lijkt te liggen in de kwelgronden tegen het dorp Beek aan. Door hier de 
ontwatering te stoppen en delen weer te vernatten zouden bijzondere 
moerasvegetaties terug kunnen keren. Hiervan profiteren bijvoorbeeld soorten 
als Dotterbloem, Moeraswolfsmelk en Waterviolier die hier voor 1990 nog 
stonden. Ook peilopzet in gebieden als de Ooyse Graaf en Groenlanden is een 
belangrijke maatregel. Daarnaast zou ingezet kunnen worden op een minder 
intensief beheer (incl. stoppen herbicidengebruik) van enkele akkerpercelen, 
waardoor typische akkerplanten weer kans maken. Ook het laten verwilderen 
van hagen en bosschages (niet snoeien e.d.) en de aanleg van nieuwe 
landschapselementen kan lokaal de flora wat verbeteren. Tot slot kan het 
verbinden van buitendijkse en binnendijkse natuurgebieden (Ooijse Graaf, 
stuwwal) een belangrijke stap zijn. 

 

De winterdijk bij Tien 
Geboden met o.a. Grote 
centaurie, Margriet en Groot 
streepzaad 
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4.2.4 Dijkbeheer 
Na de dijkverzwaringen van de jaren ’70 en ’90 zijn veel bijzondere soorten 
schaars geworden op de dijken. De laatste jaren zijn er echter weer positieve 
ontwikkelingen zichtbaar op met name de winterdijken van de Ooypolder en de 
Lingewaard. Dit uit zich nog niet altijd in de terugkeer van zeldzame soorten, 
maar duidelijk is dat wat algemenere maar indicatieve soorten als Margriet, 
Groot streepzaad en Knoopkruid goed gedijen onder het huidige beheerregime 
van het Waterschap Rivierenland. Vooral de stukken die consequent laat 
gemaaid worden zien er goed uit. Daarnaast herbergen enkele stukken thans 
een interessante vegetatie met soorten als Grote centaurie, Beemdkroon en 
Harige ratelaar doordat er zaaimengsels of gehooid materiaal is uitgestrooid. 
 

  

Zandafzettingen na 
hoogwater in de winter 

Begroeiing met 
Muurpeper, 
Teunisbloemen en 
Zeepkruid op verse 
zandafzettingen 
gedurende de vroege 
zomer 
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Uitzaaien heeft echter als nadeel dat de werkelijke ecologische ontwikkeling in 
het gebied vertroebeld wordt. Ook zonder uitzaaien kunnen de dijkvegetaties 
zich de komende jaren weer volop herstellen. 
Voor de dijkring aan de noordkant van de Rijnstrangen verdient het 
aanbeveling een beheerplan op te stellen. Op veel trajecten vindt geen beheer 
plaats (plat geslagen grasmatten) of staan grote aantallen schapen. Deze 
stukken zijn over grote trajecten floristisch minder interessant. 
 
 

4.3 HIATEN IN DIT ONDERZOEK, WERK VOOR DE TOEKOMST 
 
Indicatieve soorten voor het rivierengebied 
Omdat in dit onderzoek slechts middelen voor een beperkte inventarisatie voor 
handen waren is gekozen voor een overzicht van enkel Rode Lijst-soorten en 
Wettelijk beschermde soorten. Er zijn echter veel soorten die zeker zo 
indicatief of indicatiever zijn voor de ontwikkeling van het rivierengebied (zie § 
5.3.3). Het zou goed zijn ook deze soorten compleet in beeld te brengen. Juist 
door te werken met een lijst van indicatieve soorten kan beter aangegeven 
worden wat de werkelijk ecologische trends zijn in het gebied.  
 
Completeren 
Zoals al uit de teksten bij de soorten is gebleken, is voor veel soorten het beeld 
nog niet compleet, zeker niet op locatieniveau. Hiervoor is extra onderzoek 
noodzakelijk. Het is aan te bevelen dit- vooral gelet op de snelheid waarmee 
sommige soorten momenteel uitbreiden - vanaf heden meerdere jaren achtereen 
te doen. 
 
Historisch analyse 
Zoals reeds eerder aangegeven heeft in dit onderzoek een zekere afbakening 
plaats moeten vinden. De nadruk is gelegd op het completeren van relatief 
recente data (na 1970). Veel data van voor die tijd zijn nog niet meegenomen in 
deze analyse. Dit kan echter wel belangrijk zijn voor het volledige begrip van 
trends en ontwikkelingen en om een beeld te schetsen van de verwachtingen 
die we mogen koesteren voor de nabije toekomst. In een vervolgonderzoek zou 
deze historische component moeten worden uitgewerkt. Hierbij moet het grote 
aantal literaire bronnen doorgenomen worden en met elkaar in verband 
gebracht worden. In dit verband zal ook een procedure met de 
bronhouderscommissie van FLORON in gang moeten worden gezet om te 
vragen of historische data uit de landelijke bestanden beschikbaar kunnen 
komen. 
 
Populatiegrootte 
In dit onderzoek is gewerkt met waarnemingen op verspreidingskaarten. 
Belangrijk in de analyse zijn echter de populatiegroottes van deze 
waarnemingen. Gaat het om individuele exemplaren of om belangrijke 
populaties en dus zaadbronnen? Dit is onder meer van belang voor het beheer 
en om trends op hun merites te kunnen beoordelen. In de digitale bestanden 
bij dit project zijn soms wel aantallen van standplaatsen opgenomen, maar dit 
kon nog lang niet voor alle waarnemingen gedaan worden. 
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5 TOEKOMSTIGE MONITORING  
 
 
 
 
 
 

5.1 BELANG VAN EEN OVERKOEPELENDE MONITORING 
 
Er is een aantal belangrijke redenen om de natuurwaarden van de Gelderse 
Poort in een samenhangende monitoring te volgen: 
 
5.1.1 Belang vanuit het overheidsbeleid  
(Europa, LNV, Provincie, Rijkswaterstaat) 
In toenemende mate wordt vanuit de overheid geëist dat er actuele overzichten 
bestaan van de natuurwaarden van gebieden.  

• Op Europese niveau is dat van belang om te voldoen aan de 
verplichtingen in het kader van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. 
De Gelderse Poort is grotendeels aangewezen als beschermingszone 
vanuit beide richtlijnen. 

• Op nationaal niveau vraagt de overheid bij elke ingreep in het 
landschap toetsing aan de Flora- en faunawet. Dit geldt bijvoorbeeld 
bij de uitvoering van noodoverloopgebieden, nevengeulen, 
uiterwaardverlaging, ontgrondingen, infrastructuur, bouwprojecten 
e.d.. Daarnaast heeft het nationale overheid belang bij het volgen van 
de resultaten van het landelijk uitgezette natuurbeleid (thans o.a. via 
het Landelijk Meetnet Flora).  

• Op regionaal niveau heeft de Provincie de verantwoordelijk voor 
uitvoering van het natuurbeleid, zoals dat landelijk is geformuleerd. Dit 
kan door uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur en aanwijzing 
van beheersgebieden, maar ook door losse projecten gericht op 
soortenbescherming en lokale natuurontwikkeling. Door monitoring 
wordt duidelijk of het beleid effectief is of dat aanvullend beleid nodig 
is. 

 
5.1.2 Belang vanuit het natuurbeheer/natuurontwikkeling  
(Natuurorganisaties, Rijkswaterstaat, waterschappen, Provincie, particulier 
natuurbeheer). 

• De Gelderse Poort is in termen van schaal en variatie een uniek 
natuurontwikkelingsproject. De aankoop van gronden in de 
uiterwaarden is hier relatief voorspoedig verlopen en het areaal aan 
nieuw natuurgebied bedraagt inmiddels meer dan 800 ha. (Peters e.a., 
2002). Vanuit de landinrichting komen begin 2005 nog eens enkele 
honderden hectares vrij voor natuurontwikkeling. Daarnaast beginnen 
rivierdynamische processen en processen van begrazing hier op 
dusdanige schaal en samenhang te werken dat, gelet ook op deze 
inventarisatie, karakteristieke flora en fauna in hoog tempo beginnen 
terug te keren. De Gelderse Poort is hiermee de belangrijkste 
leerschool voor natuurontwikkeling in het rivierengebied. Wat hier 
momenteel gebeurt is van belang voor alle andere natuur- en 
rivierverruimingsprojecten die in het rivierengebied op stapel staan. 

• Met de start van natuurontwikkeling zo’n 15 jaar geleden heeft de 
discussie over de resultaten ervan niet stilgestaan. Of het nu ging om 
het al dan niet terugkeren van soorten, de kansen voor hardhoutooibos 
of de werking van natuurlijke begrazing, overal waren levendige 
discussies over. Feit was dat niemand exact wist hoe 
natuurontwikkeling zou uitwerken op de flora en fauna. Ook nu nog 
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worden beslissingen in het natuurbeleid en het natuurbeheer vaak 
genomen zonder goede onderbouwing met feiten uit de praktijk. De 
Gelderse Poort is op landelijke schaal uiterst geschikt als voorbeeld 
voor de potenties van het rivierengebied.  

• Naast een rol in de vergunningverlening is het volgen van 
ontwikkelingen in natuurgebieden en beheersgebieden noodzakelijk om 
in aanmerking te komen voor gelden uit het Programmabeheer en 
subsidies voor Agrarisch Natuurbeheer. Dit is met name van belang 
voor natuurbeherende organisaties en particuliere natuurbeheerders. 
Nu nog moeten zij steeds opnieuw losse onderzoeken laten doen, 
waarbij logischerwijs niet altijd optimaal gebruik gemaakt kan worden 
van alle bestaande kennis. Onderzoek gebeurt niet zelden dubbel. 

 

 
 
5.1.3 Belang vanuit het rivierbeheer 
(Rijkswaterstaat, Provincie, natuurorganisaties (m.n. Staatsbosbeheer))  
Momenteel wordt volop nagedacht de mogelijkheden om natuur en een veilige 
waterafvoer in de Gelderse Poort optimaal te combineren. Dat kan 
bijvoorbeeld door het aanleggen van nieuwe nevengeulen, kribverlaging of 
andere inrichtingswerkzaamheden. Naarmate de successie in 
natuurontwikkelingsgebieden echter voortschrijdt zal de vegetatie lokaal voor 
opstuwing van hoogwaterpieken zorgen (doorgaans in termen van centimeters). 
Om dit te voorkomen zijn periodiek ingrepen in het terrein of in nabijgelegen 
terreinen noodzakelijk. Deze ingrepen dienen bij voorkeur zo uitgevoerd te 
worden dat ze passen bij de natuurlijke dynamiek van het rivierenlandschap. 
Het af en toe terugzetten van de successie kan zelfs voordelen hebben voor 
natuur omdat zo steeds nieuwe pioniersituaties en meer landschappelijk variatie 
worden gecreëerd (cyclische verjonging). Om te beslissen waar wel en waar 
geen ingrepen plaats kunnen vinden zijn ondermeer de natuurwaarden van de 
uitgangssituatie van belang. Een goed verhaal rond de ingrepen is ook van 
belang om maatschappelijke acceptatie te genereren voor dergelijke 
grootschalige werkzaamheden midden in gewaardeerde natuurgebieden. 
Daarnaast kunnen we alleen weten of cyclische verjonging werkt, wanneer we 
de resultaten ervan volgen.  
Eind 2004 zullen dergelijke ingrepen plaatsvinden in de Millingerwaard en de 
Ewijkse Plaat. 

Wilde bieslook op een 
krib langs de Waal 
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5.1.4 Belang vanuit de landbouw 
(Landinrichtingscommissies, Provincie, Landbouworganisaties, particulier 
natuurbeheer) 
In de landbouwgebieden (Ooypolder, Driedorpenpolder, Duffelt, 
Rijnstrangengebied) wordt in toenemende gewerkt aan kleinschalige 
natuurprojecten (incl. historisch cultuurlandschap) binnen een agrarisch 
landschap. Hierbij kennen project een zeer wisselend succes, afhankelijk van de 
lokale mogelijkheden en het ingezette ambitieniveau. Leren wat wel en wat niet 
werkt kan alleen door de resultaten ervan te volgen. Voor dergelijke projecten 
kan vaak met weinig inspanningen veel belangrijke informatie verzameld 
worden, die sturing kan geven aan toekomstige projecten. 
 
 

5.2 WAT GEBEURT ER NU AL? 
 
In § 2.1 staat op een rij welke organisaties en overheden thans al monitoren en 
inventariseren in de Gelderse Poort. Hier staat ook beschreven welke 
methodieken deze partijen gebruiken.  

• De Provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland werken met 
permanente kwadranten (PQ’s), waarbij vaste locaties periodiek 
worden opgenomen. Frequentie Provincie 1 maal/4 jaar. 

• Staatsbosbeheer inventariseert aandachtsoorten en Rode Lijstsoorten 
en vegetatietypen in haar terreinen. Frequentie 1 maal/7 jaar. 

• Floron werkt met streeplijsten op kilometerhokniveau. Frequentie 
wisselend. 

• Rijkswaterstaat/RIZA inventariseert aandachtsoorten in een aantal 
representatieve kilometerhokken, waarbij soorten wel op locatieniveau 
worden ingetekend/ingemeten. Frequentie 1 maal/4 jaar. 

• Stichting Ark verzamelt ad hoc gegevens die door haar of derden in de 
door Stichting Ark beheerde terreinen worden verzameld. Frequentie 
wisselend. 

Naast inventarisaties door officiële organisaties zijn er verschillende floristen 
die op eigen gelegenheid data verzamelen. Dit gebeurt doorgaans door het 
noteren van interessante soorten (deels arbitrair), door gebiedsinventarisaties, 
door het invullen van kilometerhokken (veelal voor het Floronbestand) en door 
af en toe opnamen te maken. 
De conclusie is dat er de nodige verschillen zijn in methode en frequentie van 
onderzoek en dat het bijeen brengen van de verschillende data nog niet 
georganiseerd is. 
 
 

5.3 MONITORINGSMETHODIEK VOOR DE GELDERSE POORT 
 
5.3.1 Vereisten 
Wat is nu de beste methode van monitoring? Dit hangt in belangrijke mate af 
van wat je er mee wilt. Het bepalen van landelijke trends gebeurt anders dan 
het beoordelen van lokale ontwikkelingen. En het volgen van veranderingen in 
de vegetatie is weer een andere tak van sport dan het volgen van veranderingen 
in de flora.  
In het geval van de Gelderse Poort moet de methode aansluiten bij de vragen 
en eisen zoals die in § 5.1 zijn geformuleerd. De gegevens moeten bruikbaar 
zijn om: 

• invulling te geven aan verplichtingen en vragen vanuit het 
overheidsbeleid; 

• trends en ontwikkelingen in beeld te brengen en te analyseren, met 
name in de nieuwe natuurgebieden; 

• de effectiviteit van het beheer te beoordelen; 
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• te beoordelen wat de gevolgen zijn van ingrepen in het landschap 
(infrastructuur, delfstofwinning, uiterwaardverlaging, bouwen, 
overloopgebieden) op bestaande natuurwaarden; 

• te beoordelen wat de effecten van ingrepen (nevengeulen, 
uiterwaardverlaging, cyclische verjonging) zijn na uitvoering; 

• De werking van natuurlijke processen in het landschap te toetsen.  
 
5.3.2 Voorstel voor de Gelderse Poort 
Specifiek voor de Gelderse Poort wordt in grote lijnen de methode voorgesteld 
zoals die ook in dit onderzoek gehanteerd is. Dit betekent dat toetsing van 
ontwikkelingen plaats vindt op basis van een lijst met aandachtsoorten 
(inclusief beschermde en bedreigde soorten) die over langere tijd in kaart 
worden gebracht. Hierbij is het belangrijk dat standplaatsen van soorten zo 
nauwkeurig mogelijk worden genoteerd, via Amersfoortcoördinaten. Dit heeft 
als voordeel dat digitale bestanden eenvoudig naar digitaal kaartmateriaal 
kunnen worden vertaald. 
 

 
 
5.3.3 Aandachtsoortenlijst 
De keuze van welke soorten wel en welke niet worden meegenomen in een 
toekomstig monitoringsprogramma is cruciaal. De keuze voor alle wettelijk 
beschermde en bedreigde (Rode Lijst 2000) is logisch. Daarmee missen we 
echter een groot aantal soorten die vaak nog indicatiever zijn voor de 
ontwikkelingen en trends die plaats vinden. Ook missen we daarmee 
bijvoorbeeld de soorten van de Rode Lijst uit 1990 die juist in veel gevallen 
van de Rode Lijst zijn verdwenen vanwege het succes van natuurontwikkeling 
in het rivierengebied.  
Voorgesteld wordt dan ook om de lijst uit te breiden met soorten die: 

a. indicatief zijn voor het rivierengebied/de Gelderse Poort; 
b. indicatief zijn voor bepaalde biotopen/ecotopen in de Gelderse Poort 

(oeverwallen, ooibossen, stroomdalgrasland, riviermoeras, 
kwelsituaties)  

c. een bepaalde zeldzaamheid vertegenwoordigen, waardoor ze aan 
indicatiewaarde winnen. 

Hierbij kunnen we denken aan soorten als Blaassilene, Waterviolier, Zeegroene 
muur, Bruin cypergras, Postelein, Springzaadveldkers, Veldhondstong, 
Grijskruid, Bleke morgenster, IJzerhard en Engelse alant. 

Stinkende ballote in 
een pol Brandnetel 
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In 2004 is vanuit de Universiteit van Nijmegen in samenwerking met Bureau 
Drift door een student gewerkt aan het opstellen van zo’n lijst met de Delfi-
methode. Deze methode genereert een lijst aandachtsoorten door volgens een 
vast stramien specialisten/deskundigen in verschillende ronden te interviewen 
en soorten te rangschikken. 
Voor een toekomstig monitoringsprogramma zou deze lijst uitgewerkt kunnen 
worden voor de Gelderse Poort. 

 
 
5.3.4 GPS 
Veel floristen beschikken tegenwoordig over een GPS. Deze techniek maakt 
het mogelijk relatief eenvoudig waarnemingen in het veld te koppelen aan 
Amersfoortcoördinaten. Doorgaans ligt de nauwkeurigheid van een GPS 
apparaat op ca. 5 meter, in bos op ca. 10 meter. 
 
5.3.5 Database en uitwerking in GIS 
Door soorten en coördinaten in te voeren in GIS kunnen eenvoudig 
overzichtelijke verspreidingskaarten worden gemaakt, waarin op elke schaal 
ingezoomd kan worden. Wel verdient het aanbeveling te onderzoeken met welk 
GIS en databaseprogramma’s de data het meest praktisch kunnen worden 
bewerkt. Met name een eenvoudige aansluiting van het GIS-programma op een 
database programma is van belang (sommige programma’s of versies zijn nogal 
bewerkelijk). In de database zullen meer parameters worden opgenomen dan in 
de digitale databasebestanden bij dit rapport (ook parameters als aantal 
exemplaren, beheervorm, datum etc. etc.).   
 
5.3.6 Frequentie 
Voorgesteld wordt om de hele Gelderse Poort minimaal eens in de 5 jaar 
geheel te doen. Hierbij moet echter onderscheid gemaakt worden tussen 
dynamische en weinig dynamische ecotopen. Op de dynamische oeverwallen en 
grindafzettingen langs de Waal doen zich elk jaar nieuwe ontwikkelingen voor. 
Hier zal wellicht elk jaar een ronde nodig zijn. Dit geldt ook voor nieuwe 
natuurgebieden die net uit agrarisch beheer zijn genomen en waar 
ontwikkelingen derhalve snel kunnen gaan. De bosvegetaties van de 
Groenlanden zijn inmiddels vrij stabiel; op zo’n plek kan wellicht volstaan 
worden met eens in de 5 jaar. 

Zandweegbree is sinds 
enkele jaren nieuw langs 
de Waal en staat steeds 
massaler op de oeverwal 
in de Erlecomse waard 
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Binnen deze termijn van 1-5 jaar kan elk jaar een aantal deelgebieden gedaan 
worden. Afhankelijk van de wensen van inventariseerders kunnen echter ook 
elk jaar een vast aantal km-hokken gedaan worden. 
 
5.3.7 Aansluiting van methoden op elkaar 
Het voordeel van de hier voorgestelde methode is dat de gegevens goed 
ingepast kunnen worden in andere monitoringsprogramma’s. De data zijn 
automatisch bruikbaar in de systematieken van Floron, Staatbosbeheer en het 
meetnet van RIZA. Ook kan relatie gelegd worden met het voorkomen van 
aandachtsoorten in PQ’s; de omliggende vegetatie wordt echter niet in beeld 
gebracht. 
 

 
 

5.4 ORGANISATIESTRUCTUUR MONITORING 
 
Om langlopende monitoring van grote gebieden ook op lange termijn 
continuïteit te geven is een werkbare structuur van groot belang. Daarnaast is 
duidelijk dat de kosten laag gehouden moeten worden, omdat middelen voor 
monitoring doorgaans beperkt zijn.  
In dit licht is het goed een basis te zoeken bij de talrijke vrijwilligers die toch al 
in de gebieden rondlopen. Dit kan alleen slagen als er een organisatiestructuur 
wordt gevonden waarin vrijwilligers en inventariserende instanties elkaar 
ontmoeten en kunnen samenwerken. Daarvoor is een beperkte financiële basis 
belangrijk. 
Ondermeer daarom is al in april 2004 de nieuwe “Flora- en Faunawerkgroep 
Gelderse Poort” opgericht. Dit is gebeurd op initiatief van de auteurs van dit 
rapport en Stichting Ark. Het idee is om een grotere groep mensen weer actief 
bij de ontwikkelingen in de Gelderse Poort te betrekken. Vanuit de werkgroep 
zullen excursies en lezingen worden georganiseerd en kunnen specifieke 
onderzoeken worden opgestart en uitgevoerd. De grote opkomst op de 
oprichtingsavond (ca. 40 personen) toonde aan dat dit initiatief op een goed 
moment komt. 
Om van hieruit ook op lange termijn floristische monitoring te laten 
plaatsvinden is echter een zekere structuur en financiering nodig (wellicht 
vergelijkbaar met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg). De volgende 
structuur staat thans voor ogen: 

Kwelmoeras in de 
Groenlanden 
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Activiteit kostenraming (€/j) 

• Een aangestelde coördinator heeft een vast 
aantal betaalde uren. De coördinator 
organiseert de monitoring, verzamelt de 
gegevens, verwerkt ze en bundelt ze in een 
jaarlijkse rapportage.  

15000,- (30 d) 

• vrijwilligers: vrijwilligers brengen eigen 
deelgebieden in kaart, keuze van gebieden is 
in overleg en naar eigen wens. Er is geen 
sprake van betaling, maar wel van een 
jaarlijks budget waarmee voor vrijwilligers 
incidentele activiteiten en overlegavonden 
kunnen worden georganiseerd 

1000,- 

• Materiaal- en drukkosten  2000,- 
• Opvullen lege gaten: betaalde kracht 5000 (10 d) 

 € 23000,- 

 
 

5.5 PRESENTATIE GEGEVENS 
 
Jaarlijks zullen de vergaarde gegevens in een rapportage gebundeld worden. 
Voor veel vrijwilligers zijn dit soort overzichten een belangrijke stimulans om 
daarna weer door te gaan en allerlei zaken nog aan te vullen. Nader overleg 
dient plaats te vinden met belangrijke gegevensleverende en vragende 
organisaties over de digitale vorm waarin één en ander aangeleverd kan worden. 
Daarnaast kunnen bijzondere waarnemingen via een website en mailcirkel van 
de Werkgroep Flora en Fauna Gelderse Poort verspreid worden. 
Als kroon op het werk kan na een bepaalde periode (4 a 5 jaar) met de 
vergaarde data ook een fraai themanummer voor een nader te bepalen 
tijdschrift of een rijk geïllustreerd rapport van de flora en fauna in het gebied 
gemaakt worden. 

 
 

De nevengeul in de 
Klompenwaard met op de 
achtergrond het Fort van 
Pannerden 
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