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Het Natuurbeleidsplan bestaat nu ruim 15 jaar. In het Natuurbeleidsplan is natuur

ontwikkeling geïntroduceerd als offensieve strategie voor het maken van 'nieuwe' 

natuur. Het tienjarige bestaan van de VOFF is een goed moment om op grond van 

de informatie over planten die FLORON bereikt te verkennen wat natuurontwikke-

lingsmaatregelen in het rivierengebied en het deltagebied hebben opgeleverd voor 

de wilde flora in Nederland. 

Natuurontwikkeling 
en flora langs 
de grote rivieren 
Natuurontwikkeling langs de grote rivieren 

In het Natuurbeleidsplan (NBP) van 1990 

werd een landelijk netwerk van natuurgebie

den voorgesteld, waarin Nederlandse 

natuur de hoofdfunctie kreeg: de Ecologi

sche Hoofdstructuur (EHS). De EHS heeft 

als doel de bestaande natuurgebieden te 

vergroten en met elkaar te verbinden. 

Tevens wordt in het NBP voorgesteld om 

landbouwgebied, met name langs de rivie

ren, door natuurontwikkeling om te zetten 

in natuur (Baerselman & Vera, 1990). 

Natuurontwikkeling is inmiddels één van de 

peilers van het natuurbeleid. Na inrichtings

maatregelen worden zoveel mogelijk 

natuurlijke processen bevorderd, meestal 

met extensieve begrazing door koeien of 

paarden. Andere voorbeelden zijn het toela

ten van overstromingen door het weghalen 

van zomerkaden en de aanleg van neven

geulen. Ook een ingrijpende verandering 

als het afsluiten van zeearmen wordt hier 

als een inrichtingsmaatregel gezien. 

Bisonbaai langs de Waal 
De Bisonbaai ligt ten noordoosten van 

Nijmegen in de Ooypolder. De rivier is ter 

hoogte van de Bisonbaai zo dynamisch dat 

er afzetting van grind en zand plaatsvindt. 

Het landbouwgebied met zandwinplas 

wordt sinds 1995 als natuurontwikkelings

gebied beheerd door Staatsbosbeheer en is 

inmiddels zonder verdere inrichtingsmaat

regelen ontwikkeld tot riviernatuur zonder 

prikkeldraad. De baai wordt omgeven door 

een gevarieerd natuurterrein met Calloway-

runderen en Konik-paarden. FLORON ver

zamelt hier jaarlijks gegevens in het kader 

van het Meetnet Zoete Rijkswateren, waar

bij sinds 1996 in totaal 377 soorten zijn 

gevonden (Odé & Beringen, 2004; Beringen 

et al., 2006a). Hiervan zijn er in totaal 

13 Rode-Lijstsoorten waargenomen; het 

aantal Rode-Lijstsoorten is toegenomen 

van 2 in 1996 tot 8 in 2005 (tabel i ) . In het 

gebied zijn goed ontwikkelde pionier

vegetaties van rivierstranden, ruigten en 

Tabel 1. Overzicht van de Rode-Lijst

soorten bij de Bisonbaai, zoals in drie 

afzonderlijke jaren aangetroffen in het 

Meetnet Zoete Rijkswateren. 

Drie soorten werden in tussenliggende 

jaren aangetroffen. 

Rode-Lijstcategorieën (RL2000): 

(EB = Ernstig bedreigd; 

BE = Bedreigd; 

KW = Kwetsbaar; 

GE = Gevoelig). 

Getallen geven de abundantie-

schatting weer: 

1 = 1-5 exx.; 2 = 6-50 exx.; 3 = 51-500 exx.; 

4 = 501-5000 exx.; 5 = >5000 exx. 

Rode-Lijstsoorten 

Moeslook 

Pijlscheefkelk 

Riviertandzaad 

Korenbloem 

Riempjes 

Beemdkroon 

Kleine rupsklaver 

Kattendoorn 

j-Harige ratelaar 

Kleine ratelaar 

Kleine ruit 

Coudhaver 

Brede ereprijs 

Aantal 
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FIg. 1. Brede ereprijs {Veronica austriaca 

subsp. teucrium); historische versprei 

ding (oranje = 1900-1950, groen = 

1950-1980) en actuele verspreiding 

(rode bollen 

Foto 1. Brede ereprijs neemt weer 

toe in dynamische delen van het 

rivierengebied (foto: B. Odé) 

stroomdalgraslanden ontstaan. Op het 

zandstrand langs de Bisonbaai vinden we 

nu bijzondere soorten als Klein vlooien-

kruid (Pulicaria vulgaris), Kaal breukkruid 

{Herniaha glabra), Riviertandzaad {Bidens 

radiata) en Bruin cypergras {Cyperusfus-

cus). Het zijn soorten die met het verbete

ren van de waterkwaliteit van de rivieren in 

de afgelopen decennia op veel plaatsen 

zijn teruggekeerd. Hogerop staat veel 

Kruisdistel (Eryngium campestre), Engelse 

alant {Inula britannica), Kattendoorn {Ono-

nis repens spinosa) en Handjesgras (Cy/10-

don dactylon). Op de grintafzettingen langs 

de Waal keerde zowaar de zeldzame soort 

Riempjes {Corrigiola litoralis) terug (Peters 

et al., 2004a). Riempjes is een eenjarige 

soort die in wisselende aantallen kan voor

komen; de soort houdt momenteel stand 

vlak buiten het jaarlijks geïnventariseerde 

gebied. 
Verder zijn er uitgestrekte droge ruigten 

met veel Akkerdistel {Cirsium arvense), 

Grote brandnetel {Urtica dioica) en Late 

guldenroede (Solidago gigantea). Toch zijn 

lokaal stroomdalvegetaties met Beemd-

kroon {Knautia arvenis), Moeslook {Allium 

oleraceum) en Coudhaver [Trisetum j\aves-

cens) verschenen. 

Ook bijzonder is de uitbreiding van 

Brede ereprijs [Veronica austriaca subsp. 

teucrium) op de oeverwal (fig. 1, foto 1). 

Dit is een sterk bedreigde soort in Neder

land, waarvan gevreesd werd dat zij uit het 

rivierengebied zou verdwijnen, maar die de 

afgelopen 10 jaar langs de Waal en Boven-

rijn op veel plaatsen is teruggekeerd 

(Peters et al., 2004b). Tenslotte werd in 

2005 Gouden ribzaad [Chaerophylium 

aureum) ontdekt, een nieuwe soort voor 

Nederland (Beringen et al., 2006b). 

De soort heeft zich hier waarschijnlijk 

spontaan gevestigd vanuit zijn Midden-

Europese verspreidingsgebied. De vestiging 

illustreert dat de rivier een belangrijke 

dispersievector is. 

Eikenweerd/Broekhuizerweerd langs 
de Maas 
Dit is een natuurontwikkelingsgebied aan 

weerszijden van de Maas ten noorden van 

Arcen, dat beheerd wordt door het Lim

burgs Landschap. Grote stukken uiter

waard zijn hier in 1997 uitgegraven ten 

behoeve van dijkverhoging. Het terrein op 

de oostoever, de Eikenweerd wordt 

begraasd door Galloway-runderen. Op de 

westoever ligt de door Konik-paarden 

begraasde Broekhuizerweerd. De Maas is 

V hier gestuwd en de oevers zijn verhard 

^ ^ met grind. De rivier draagt daarom 

^ ^ ^ weinig bij aan de dynamiek van de 

^ ^ riviernatuur. 

Door de begrazing zijn afwisse

lingen tussen bos, droge en 

vochtige ruigte en rivierbegelei-

dend grasland ontstaan. Het 

gebied wordt om de vier jaar 

bezocht in het kader van het 

Meetnet Zoete Rijkswateren 

(Beringen et al., 2006a). Hierbij 

zijn sinds 1997 in totaal 271 ver

schillende plantensoorten gevon

den, waaronder twee Rode-Lijstsoor-

ten: Rapunzelklokje (Campanuia rapun-

cuius) en Beemdkroon. 

Op de hoge westoever wordt in de ruigte 

veel Grote brandnetel. Kweek {Elytrigia 

repens), Grote wederik [Lysimaciiia vulgaris) 

en Groot warkruid {Cuscuta europaea) 

gevonden. Op natte delen aan de oostzijde 

groeit nu veel Wilde bertram [Achillaea 

ptarnnica), Grote kattenstaart {Lytlirunn sali-

caria). Heelblaadjes {Pulicaria dysenterica) 

en Grote lisdodde {Typha latifolia) en hier 

en daar Beekpunge {Veronica heccahunga). 

Ook zijn hier omvangrijke wilgenstruwelen 

ontstaan. Bijzondere planten in dit gebied 

zijn Springzaadveldkers {Cardamine impa-

tiens) en Hondstarwegras {Elymus caninus). 

Opvallend is hier de zeldzaam voorkomen

de mediterrane vlinderbloemige Galega 

{Calega officinalis) al enkele jaren stand

houdt. 
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Toch zijn de kansen op de ontwikkeling 

van rivierspecifieke vegetaties beperkt. 

Slikkige oevers hebben door de oever

verharding van de Maas weinig kans zich 

te ontwikkelen. Door een combinatie van 

overwegend kleibodems en extensieve 

begrazing zal de kans op ontwikkeling van 

stroomdalgraslandvegetaties ook klein 

zijn. Wellicht kunnen de bosvegetaties zich 

op termijn goed ontwikkelen. 

Dintelse Gorzen langs Krammer Volkerak 

Dit gebied wordt jaarlijks intensief onder

zocht door floristen van het FLORON-dis-

trict Noord-Brabant Markiezaat (van Oers, 

2005) en in nauw overleg met de terrein

beheerder. 

De Dintelse Gorzen is een ruim 500 hecta

re groot gebied van de Vereniging Natuur

monumenten langs het Krammer-Volkerak 

in de delta van Rijn en Maas. Door afslui

ting van de zeearm in 1987 zijn de buiten

dijkse gronden drooggevallen en is verzoe

ting opgetreden. Een groot deel van het 

gebied wordt begraasd door Shetland-

pony's en runderen, waardoor het open 

karakter blijft gehandhaafd. 

In het gebied zijn nog veel soorten van de 

oorspronkelijke kwelders aanwezig zoals 

Heemst (Althaea officinalis), Zilte zegge 

{Carex distans), Kwelderzegge {Carex exten

so), Zilt torkruid {Oenanthe lachenalU), 

Rode ogentroost (Odontites vemus subsp. 

serotinus), Zeealsem {Seriphidium 

maritimum) en Lamsoor {Limonium vulga-

re). Een belangrijke positieve ontwikkeling 

is het ontstaan van uitgestrekte duinvallei

vegetaties met duizenden exemplaren van 

Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) 

(foto 2) en Rietorchis {Dactylorhiza majalis 

subsp. praetermissa), veel Parnassia {Par-

nassia palustris). Sierlijke vetmuur {Sagina 

nodosa), Vleeskleurige orchis {Dactylorhiza 

incarnata), Bitterling {Blackstonia petfolia-

ta), Geelhartje {Linum catharcticum), Echt 

duizendguldenkruid {Centaurium erythraea) 

en Fraai duizendguldenkruid {Centaurium 

pulchellum). De vegetatie verandert nog 

steeds waardoor floristen hier graag jaar

lijks terugkomen. 

Trends in het rivierengebied 
Omdat in het rivierengebied natuurontwik

keling op grote schaal plaatsvindt, is het 

mogelijk trends door het hele rivieren

gebied vast te stellen (tabel 2). 

Door de verbeterde inrichting met meer 

glooiende oevers, het verlaten van land

bouwkundig gebruik waardoor m.n. de 

bemestings- en herbicidendruk zijn afge-

Foto 2. Moeraswespenorchis {Epi

pactis palustris) verschijnt in groten 

getale op de ontziltende Dintelse 

gorzen (foto; C.A.J. Kreutz). 

Varens in de put 
Wim Vuik is vrijwillige districtcoördinator bij 

FLORON in Utrecht en omgeving. Wim is 

een enthousiaste florist met hart voor 

bedreigde flora. Daarom heeft hij afgelopen 

zomer met een groepje intensief de natuur

terreinen bij de Stichtse Brug geïnventari

seerd. Hij wil dat er bij de geplande herin

richting rekening wordt gehouden met 

bedreigde planten. 

Wim vertelt hoe het komt dat hij de afgelo

pen paar jaar enthousiast straatputten 

afstruint. 

"I-let begon voor de deur van mijn eigen 

huis, toen ik mijn flets op slot zette. Ik 

staarde naar een straatput aan mijn voeten 

en zag in die put iets groens doorscheme

ren. Ik keek beter en zag een varen. Ik had 

nog nooit een varen in een straatput gezien 

en ik liep onmiddellijk naar een tweede put. 

Daar trof ik de zeldzame Tongvaren. In 4 

van de 30 putten in mijn straat bleken 

varens te groeien. Uit pure nieuwsgierigheid 

heb ik in de weken en maanden daarna vele 

putten in de stad bezocht, met verbazing

wekkende resultaten. Vooral in nieuwbouw

wijken bleken putten al snel begroeid met 

varens, waaronder heel bijzondere soorten. 

Je krijgt wel een beetje een naam als putjes

schepper, maar ik merk dat ik mensen bij 

excursies nog steeds kan verbazen met de 

resultaten ervan." 

nomen, de extensivering van begrazing en 

verbetering van de waterkwaliteit komt de 

dynamiek van de rivier beter tot uiting in 

het systeem. Hierdoor zijn pioniervegeta

ties in het rivierengebied sterk toegeno

men en beter ontwikkeld. De toename 

van de voormalige Rode-Lijstsoort Klein 

vlooienkruid (fig. 2, foto 3) is een spre

kend voorbeeld. 

Daarnaast is door de verandering van 

agrarisch gebruik naar natuurbeheer het 

areaal ruigten sterk toegenomen. De soor-
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tenrijkdom In deze ruigten kan sterk ver

schillen. In het algemeen geldt dat de ruig

ten op meer dynamische locaties van het 

rivierengebied soortenrijker zijn dan bij het 

ontbreken van dynamiek, waar vaak domi

nantie van één of enkele soorten optreedt. 

De kwaliteit van rivierduin- en stroomdal-

graslandvegetaties blijft gelijk of neemt af. 

Ondanks successen in de Gelderse Poort, 

waar diverse soorten mede als gevolg van 

de hoge dynamiek van het gebied zijn 

teruggekeerd, moeten we ons zorgen 

maken om de halfnatuurlijke graslanden 

metVeldsalie (Salvia pratensis), Duifkruid 

(Scabiosa columbaria), Ruige weegbree 

[Plantago media) (fig. 2, foto 4), Grote ti jm 

{nymus pulegioides) en Kluwenklokje 

(Campanuia glomerata). Deze graslanden 

vormen nu vaak een onderdeel van grote 

begrazingseenheden, waar ze gemakkelijk 

aan kwaliteit kunnen verliezen: de begra-

zing is vaak zo extensief dat verruiging van 

de graslandvegetatie en bosontwikkeling 

optreden. 

Bosontwikkeling wordt in het rivierenge

bied in verband met de veiligheid beperkt 

getolereerd. Toch ontwikkelen diverse soor

ten van bossen en bosranden zich positief 

Deze ontwikkeling houdt verband met de 

extensivering van het begrazingsbeheer, 

waardoor er binnen ruigtevegetaties ruimte 

ontstaat voor bossoorten. Ook in de jonge 

bossen van de Biesbosch neemt het aantal 

bossoorten door kolonisatie nog toe. 

Hondstarwegras is een goed voorbeeld 

van een toenemende soort. 

Risico's van natuurontwikkeling 
Er zijn veel voorbeelden van succesvolle 

natuurontwikkeling, maar het gaat niet 

overal goed. 

Bij natuurontwikkeling wordt in veel geval

len de inrichting van een gebied veranderd, 

soms zelfs ingrijpend. Het komt daarbij 

voor dat er niet voldoende rekening wordt 

gehouden met de bestaande waardevolle 

flora, terwijl dat praktisch gesproken prima 

mogelijk was, bijvoorbeeld door enkele 

groeiplaatsen van bijzondere soorten te 

sparen. 

Een tweede risico is gelegen in de veron

derstelling dat het gebied met de nieuwe 

inrichting en een extensief natuurbeheer 

voor alle bestaande en nieuw verschenen 

plantensoorten voldoende ruimte zal blij

ven bieden. Er worden dan ook lang niet 

overal gegevens verzameld om te zien of 

de ontwikkelingen de goede kant op (blij

ven) gaan. Daardoor kunnen ongemerkt 

bijzondere soorten verdwijnen, terwijl een 
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Pioniervegetaties 

Stroomdalvegetaties 

Droge en vochtige ruigten 

Rivierbegeleidend bos 

trend Opmerkingen 
+ Pioniersituaties gunstig voor o.a. Klein vlooienkruid 

en Slijkgroen op de korte termijn 

o/- Veldsalie, Ruige weegbree, Duifkruid en Kluwenklokje 

verdwijnen zonder extra beheermaatregelen 

-I- Verruiging door extensief beheer (begrazing) 

0/+ Wel meer bossoorten, maar geen uitgestrekte ooibossen 

Tabel 2. Ontwikkelingen in het rivierengebied die een relatie hebben met natuurontwikkeling 

(trend: -1- = positief; o = neutraal; - = negatief) (Odé, 2005). 

Foto 3. Klein vlooienkruid profiteert van natuurontwikkeling (foto: B. Odé). 
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Klein vlooienkruid Ruige weegbree 

Fig. 2. Recente populatie-ontwikkeling 

van Klein vlooienkruid (Pulicaria vulgaris) 

en Ruige weegbree {Plantago media) in 

het rivierengebied, index 1975 - 1998 = 100. 

(bron: FLORON). 

(kleine) aanpassing in het beheer dat had 

kunnen voorkomen. Ook de ontwikkelin

gen op langere termijn worden niet altijd 

in de gaten gehouden. Vooral als gevolg 

van de nieuwe inrichting laten de eerste 

jaren na de ingreep in veel gevallen posi

tieve ontwikkelingen zien. Als de vegetatie

successie voortschrijdt worden deze posi

tieve ontwikkelingen echter ten dele teniet 

gedaan, omdat de vegetatie zich sluit. Ook 

de resultaten op de langere termijn moe

ten geëvalueerd worden. 

Een derde risico ligt in de meestal gekozen 

beheersvorm: extensieve begrazing. Hoe

wel er al veel over is gediscussieerd, is dui

delijk dat lang niet alle soorten gebaat zijn 

bij deze vorm van beheer. Soorten van 

dynamische systemen in bijvoorbeeld de 

duinen of het rivierengebied gedijen 

meestal prima bij extensieve zomerbegra-

zing. Soorten van halfnatuurlijke graslan

den daarentegen verdwijnen meer en 

Foto 4. Ruige weegbree is niet gebaat bij 

extensieve begrazing en gaat nog steeds 

achteruit in het rivierengebied (foto: B. Odé). 

meer. Het is terug te zien in de afname 

van bijvoorbeeld Ruige weegbree in het 

rivierengebied, terwijl op veel plaatsen 

een ontwikkeling plaatsvindt naar voedsel-

rijkere ruige natuur met lokaal ruimte voor 

pioniersoorten. 

Onvoorspelbaar 
Langs de grote rivieren reageert de flora 

vooral op de uitvoering van natuurontwik

kelingsprojecten, de extensivering van het 

begrazingsbeheer en de verbetering van de 

waterkwaliteit. Rivieren vormen bovendien 

uitstekende verbindingszones voor veel 

soorten planten. 

Mede door natuurontwikkeling is de 

natuur langs de rivier onvoorspelbaar. Het 

biedt dikwijls onverwacht kansen voor 

soorten. Soms keren bijzondere soorten 

terug in voormalige soortenarme agrari

sche gebieden, maar er zijn ook nieuwe 

soorten (waaronder exoten) die in natuur

ontwikkelingsgebieden tijdelijk of definitief 

een plek vinden. Door die onvoorspelbaar

heid is natuurontwikkeling kansrijk voor 

natuurherstel én spannend voor floristen. 

Voor floristen is het aantrekkelijk om ieder 

jaar weer iets nieuws te kunnen ontdekken. 

Voor beheerders van natuurterreinen is het 

van belang om goed zicht te houden op de 

ontwikkelingen door regelmatig versprei-

dingsgegevens van (bijzondere) planten

soorten te verzamelen. Dat moet al begin

nen vóórdat projecten worden uitgevoerd, 

zodat de kans dat populaties 'per ongeluk' 

verloren gaan door inrichtingswerkzaam-

heden wordt geminimaliseerd. Het accent 

kan daarbij liggen op planten die zich niet 

gemakkelijk weer vestigen, zoals de 

genoemde soorten van halfnatuurlijke 

graslanden. De aldus gespaarde groei

plaatsen zijn cruciale kernen van waaruit 

bedreigde soorten het nieuwe gebied kun

nen koloniseren. 

In sommige natuurontwikkelingsgebieden 

vinden floristen en beheerders elkaar al 

rond de gegevensverzameling; dit verdient 

op grote schaal navolging. 
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