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Natura 2000 gebied 68 – Uiterwaarden Waal
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT
Kenschets
Natura 2000 Landschap:
Status:
Site code:
Beschermd natuurmonument:
Beheerder:
Provincie:
Gemeente:
Oppervlakte:

Rivierengebied
Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn
NL2003041 + NL2000011
Kil van Hurwenen SN
Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap, Domeinen,
Natuurmonumenten, particulieren
Gelderland
Beuningen, Druten, Neder-Betuwe, Maasdriel, Neerijnen, Nijmegen,
Overbetuwe, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel
5.525 ha

Gebiedsbeschrijving
De uiterwaarden Waal omvatten het winterbed van de Waal en daarmee alle uiterwaardgebieden aan
de noord- en de zuidoever van de Waal van Nijmegen tot aan Zaltbommel. De rivier vormt een
dynamisch systeem, een samenspel tussen natuurlijke processen en menselijk ingrijpen. De Waal
moet in perioden met hoge rivierafvoer 2/3 van de Rijnafvoer voor haar rekening nemen en is
daarmee de grootste vrij - afstromende Rijntak. Het is ook de meest dynamische riviertak van het
Rijnsysteem. In perioden met hoog water vindt erosie en sedimentatie plaats en ‘vormt’ de rivier het
landschap.
Het karakteristieke rivierenlandschap bestaat uit een breed, voornamelijk laaggelegen,
hoogdynamische winterbed. De reliëfrijke uiterwaarden bestaan voornamelijk uit graslanden,
afgewisseld met enkele akkers, bosjes, bomenrijen, moerasgebiedjes en geïsoleerde oude riviertakken
(strangen en geulen). Veel uiterwaarden zijn vergraven voor zand en/of kleiwinning.
In het westelijk deel van het gebied liggen de relatief hooggelegen uiterwaarden van de Rijswaard en
de Kil van Hurwenen. Het gaat hier om oude meanders en hun oeverlanden waar de rivier dwars
doorheen gegraven is. Deze uiterwaarden bevatten soortenrijke glanshaverhooilanden,
stroomdalgraslanden en open water, waar deels verlanding plaatsvindt.

Begrenzing
PM

Natura 2000 database
Habitattypen
Code
Habitattype
H6120
Stroomdalgraslanden
H6510
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
H91E0
Vochtige alluviale bossen
Habitatrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
H1166
Kamsalamander
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Vogelrichtlijnsoorten
Soortnr
Soort
A005
Fuut - n
A017
Aalscholver - n
A037
Kleine zwaan - n
A041
Kolgans - n
A043
Grauwe gans - n
A045
Brandgans - n
A050
Smient - n
A051
Krakeend - n
A054
Pijlstaart - n
A056
Slobeend - n
A059
Tafeleend - n
A061
Kuifeend - n
A068
Nonnetje - n
A119
Porseleinhoen - b
A122
Kwartelkoning - b
A125
Meerkoet - n
A142
Kievit - n
A156
Grutto - n
A160
Wulp - n
Voorstel voor het toevoegen aan de database:
H3270
Slikkige rivieroevers 1
H1095
Zeeprik 3b
H1099
Rivierprik 3b
H1102
Elft 3b
H1106
Zalm 3b
H1145
Grote modderkruiper 3
H1337
Bever 3
A197
Zwarte stern - b 6
Voorstel voor het verwijderen uit de database:
A026
Kleine zilverreiger - n 21
A103
Slechtvalk - n 23

Kernopgaven
3.04
3.07
3.10
3.12
3.13

Rivieroevers met pioniervegetaties: Behoud en uitbreiding
van slikkige rivieroevers H3270 én grindbanken met pioniervegetaties.
Vochtige alluviale bossen: Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en esseniepenbossen) *H91E0_A en *H91E0_B uitbreiden mede ten behoeve van bever H1337.
Grasetende watervogels: Behoud voldoende slaapplaatsen- en foerageerterrein voor
ganzen, kleine zwanen A037, wilde zwanen A038 en smienten A050.
Plas-dras situaties: Behoud en uitbreiding areaal van plas-dras situaties en ondiep
water voor eenden, kwartelkoning A122, porseleinhoen A119 en steltlopers.
Droge graslanden: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden
*H6120, glanshaver- en vossestaarthooilanden (glanshaver) H6510_A.

Instandhoudingsdoelen
Algemene doelen
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
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Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.
Habitattypen
H3270
Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en
Bidention p.p.
Doel
Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting De gehele Waal is door zijn relatief hoge dynamiek en lage uiterwaarden de
belangrijkste rivier voor het habitattype slikkige rivieroevers. Het Habitatrichtlijngebied
omvat echter slechts een relatief beperkt oppervlakte slikkige rivieroevers.
H6120
Doel
Toelichting

*Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Het habitattype stroomdalgraslanden komt in een jonge pioniervorm en als soortenrijk
grasland voor in de Kil van Hurwenen. De soortenrijkdom van de pioniervorm kan
toenemen bij adequaat beheer.

H6510
Doel

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Behoud oppervlakte en kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden, glanshaver
(subtype A).
De Rijswaard is verreweg het belangrijkste terrein voor het habitattype glanshaver- en
vossenstaarthooilanden, glanshaver (subtype A) langs de Waal en tevens één van de
gebieden die voor glanshaverhooilanden binnen Nederland de grootste bijdrage
leveren. Verder komt het habitattype ook voor in de Kil van Hurwenen.

Toelichting

H91E0
Doel
Toelichting

Soorten
H1095
Doel
Toelichting

H1099
Doel

*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae )
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (subtype
A).
De Waal is door zijn grootte en breedte van de lage uiterwaarden één van de
belangrijkste rivieren voor ontwikkeling van vochtige alluviale bossen,
zachthoutooibossen (subtype A). Binnen het Habitatrichtlijngebied komt het type over
een aanzienlijke oppervlakte voor in de Rijswaard (in de luwte van de spoorbrug) en op
kleine schaal in de Kil van Hurwenen. Uitbreiding oppervlakte vochtige alluviale bossen,
zachthoutooibossen (subtype A) is alleen mogelijk binnen het Vogelrichtlijngebied.
Zeeprik
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Uiterwaarden Waal is als doortrekgebied voor de zeeprik van groot belang en als
opgroeigebied van vermoedelijk groot belang. Uitbreiding van de populatie kan tot
stand komen door verbetering van de functie als opgroeigebied.
Rivierprik
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
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Toelichting

De Uiterwaarden Waal is als doortrek- en opgroeigebied voor de rivierprik van groot
belang. Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen door verbetering van de
functie als opgroeigebied.

H1102
Doel
Toelichting

Elft
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Uiterwaarden Waal is als doortrekgebied voor de elft van groot (potentieel) belang.
Vroeger bevonden zich paaipopulaties bovenstrooms (buiten Nederland). Er zijn
concrete aanwijzingen dat in de Boven-Rijn (D) nog een kleine populatie voorkomt. In
het gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan
tot stand komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute.

H1106
Doel
Toelichting

Zalm
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Uiterwaarden Waal is als doortrekgebied voor de zalm van groot belang voor de
Rijn- en Maaspopulaties. In het gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk.
Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen door het elders verbeteren van de
doorgang in de trekroute.

H1145
Doel
Toelichting

Grote modderkruiper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie
De grote modderkruiper komt beperkt voor binnen het Habitatrichtlijngebied.

H1166
Doel
Toelichting

Kamsalamander
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De kamsalamander komt voor in de zuidelijk gelegen Hurwenense Uiterwaarden en in
de aan de noordkant gelegen Rijswaard. Het volledige Natura 2000 gebied vormt een
belangrijk leefgebied, vooral de Heeseltse Uiterwaarden en het traject Weurt-Wamel.
Gezien de verspreiding, de ongunstige staat van instandhouding en de afstanden tot
andere populaties zijn de onderlinge verbindingen en verbindingen met verder gelegen
leefgebieden van belang voor uitbreiding populatie.

H1337
Doel
Toelichting

Bever
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De uiterwaarden langs de Waal zijn van belang als verbinding tussen beverpopulaties in
de Gelderse Poort en de Biesbosch. De soort komt voor in de Kil van Hurwenen.

Broedvogels
A119
Porseleinhoen
Doel
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 10 paren.
Toelichting Van oudsher vormen de uiterwaarden van de grote rivieren een belangrijk broedgebied
voor de porseleinhoen. Aantallen fluctueren sterk. Essentieel hierbij is de waterstand in
mei – juni. Bij omvangrijke inundaties in deze periode vestigen zich enkele tientallen
paren, in droge voorjaren worden hooguit enkele paren vastgesteld. Eind 70-er jaren
broedden een 10-tal paren in dit deel van de grote rivieren. Belangrijkste deelgebieden
waren de Kil van Hurwenen en de Heeseltsche uiterwaarden. Voor de periode 1999-2003
wordt het gemiddeld aantal paren geschat op 2. Gezien de landelijk zeer ongunstige
staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie noodzakelijk. Het genoemde
aantal paren heeft betrekking op gunstige jaren. Het gebied kan onvoldoende
draagkracht leveren voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar kan in gunstige jaren
wel een bijdrage gaan leveren aan de draagkracht in de regio grote rivieren ten behoeve
van een regionale sleutelpopulatie.
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A122
Doel
Toelichting

A197
Doel
Toelichting

Kwartelkoning
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 30 paren.
De rijk gestructureerde hooilanden en ruigten in de rivieruiterwaarden vormen, naast de
akkergebieden van het Oldambt, een belangrijk broedgebied van de kwartelkoning in
Nederland. Het afgelopen decennium vormden de uitwaarden van de Waal daarvan een
belangrijk deelgebied (1993-1997 gemiddeld 8 paren en 1999-2003 19 paren (maximaal
33 paren in 2002)). Gezien de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is
uitbreiding van de populatie noodzakelijk. Het gebied kan voldoende draagkracht gaan
leveren voor een sleutelpopulatie.
Zwarte stern
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor
een populatie van ten minste 20 paren.
In 1987 werden 17 paren zwarte sternen geteld. Sedert 1990 zijn nooit meer dan 10
paren vastgesteld. In de periode 1999-2003 werden jaarlijks 4-9 paren zwarte sterns
vastgesteld. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding
van de populatie noodzakelijk. Het gebied kan voldoende draagkracht gaan leveren
voor een sleutelpopulatie.

Niet-broedvogels
A005
Fuut
Doel
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageergebied. Sinds begin jaren
tachtig is de populatie toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de
landelijk matige staat van instandhouding heeft vooral betrekking op de situatie in het
IJsselmeergebied.
A017
Doel
Toelichting

A037
Doel
Toelichting

A041
Doel

Toelichting

Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 260 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. In de jaren tachtig is de populatie sterk toegenomen, daarna fluctuerend
zonder duidelijke trend. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
Kleine zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 9 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen kleine zwanen waren van 1993-1997 van internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Het
aantalsverloop vertoonde een optimum begin jaren tachtig en daarna een afname. De
draagkracht is berekend over de jaren 1999- 2003, de periode voor landelijke afname. De
afname is waarschijnlijk ten dele een gevolg van een afname in de internationale
populatie omvang.
Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 5.500 vogels (seizoensgemiddelde). Achteruitgang in omvang
foerageergebied met maximaal 16% is toegestaan, ten gunste van de habitattypen
H3270 slikkige rivieroevers, H6120 stroomdalgraslanden, H91E0 vochtige alluviale
bossen, zachthoutooibossen (subtype A) of de broedvogelsoorten A119 porseleinhoen
of A122 kwartelkoning.
Aantallen kolganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Sinds begin jaren
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tachtig is de populatie sterk toegenomen. Binnen het Natura 2000 netwerk levert dit
gebied na de Uiterwaarden IJssel en Gelderse Poort de grootste bijdrage als
foerageergebied voor de kolgans. In de periode 1999/2000-2003/04 foerageerden
gemiddeld ongeveer 2.4% van de Nederlandse vogels in het gebied. In het gebied is
onvoldoende ruimte aanwezig om zowel de instandhoudingsdoelen voor de kolgans als
voor de genoemde habitattypen of broedvogelsoorten te realiseren. Vanwege deze
onverenigbaarheid wordt prioriteit gegeven aan de realisering van de
instandhoudingsdoelen voor vermelde habitattypen en broedvogelsoorten ten opzichte
van de kolgans. Achteruitgang van de omvang van het foerageergebied is alleen
toegestaan wanneer er sprake is van een directe relatie met het instandhoudingsdoel
van de vermelde habitattypen en broedvogelsoorten.
A043
Doel

Toelichting

A045
Doel
Toelichting

A050
Doel

Toelichting

Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 2.400 vogels (seizoensgemiddelde). Achteruitgang in omvang
foerageergebied met maximaal 16% is toegestaan, ten gunste van de habitattypen
H3270 slikkige rivieroevers, H6120 stroomdalgraslanden of H91E0 vochtige alluviale
bossen, zachthoutooibossen (subtype A) of de broedvogelsoorten A119 porseleinhoen
of A122 kwartelkoning.
Aantallen grauwe ganzen zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Sinds begin
jaren negentig is de populatie sterk toegenomen. Binnen het Natura 2000 netwerk is dit
gebied van middelgrote betekenis, in de periode 1999/2000-2003/04 foerageerden
gemiddeld ongeveer 2.7% van de Nederlandse vogels in het gebied. In het gebied is
onvoldoende ruimte aanwezig om zowel de instandhoudingsdoelen voor de grauwe
gans als voor de genoemde habitattypen of broedvogelsoorten te realiseren. Vanwege
deze onverenigbaarheid wordt prioriteit gegeven aan de realisering van de
instandhoudingsdoelen voor vermelde habitattypen en broedvogelsoorten ten opzichte
van de grauwe gans. Achteruitgang van de omvang van het foerageergebied is alleen
toegestaan wanneer er sprake is van een directe relatie met het instandhoudingsdoel
van de vermelde habitattypen en broedvogelsoorten.
Brandgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 610 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen brandganzen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Sinds begin jaren negentig is de
populatie sterk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.
Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 4.700 vogels (seizoensgemiddelde). Achteruitgang in omvang
foerageergebied met maximaal 16% is toegestaan, ten gunste van de habitattypen
H3270 slikkige rivieroevers, H6120 stroomdalgraslanden, H91E0 vochtige alluviale
bossen, zachthoutooibossen (subtype A) of de broedvogelsoorten A119 porseleinhoen
of A122 kwartelkoning.
Aantallen smienten zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort
o.a. een functie als slaapplaats en als foerageergebied. Sinds begin jaren tachtig is de
populatie sterk toegenomen. Binnen het Natura 2000 netwerk is dit gebied van
middelgrote betekenis, in de periode 1999/2000-2003/04 foerageerden gemiddeld
ongeveer 1.0% van de Nederlandse vogels in het gebied. In het gebied is onvoldoende
ruimte aanwezig om zowel de instandhoudingsdoelen voor de smient als voor de
genoemde habitattypen of broedvogelsoorten te realiseren. Vanwege deze
onverenigbaarheid wordt prioriteit gegeven aan de realisering van de
instandhoudingsdoelen voor vermelde habitattypen en broedvogelsoorten ten opzichte
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van de smient. Achteruitgang van de omvang van het foerageergebied is alleen
toegestaan wanneer er sprake is van een directe relatie met het instandhoudingsdoel
van de vermelde habitattypen en broedvogelsoorten.
A051
Doel
Toelichting

A054
Doel
Toelichting

A056
Doel
Toelichting

A059
Doel
Toelichting

A061
Doel
Toelichting

A068
Doel
Toelichting

Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageergebied. Sinds begin
jaren negentig is de populatie sterk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. Tot 1985 was er
sprake van een sterke afname in aantallen, daarna een licht positieve tendens, maar
geen significante toename. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk
niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. In de tweede
helft van de jaren tachtig is de populatie toegenomen, daarna fluctuerend zonder
duidelijke trend. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding.
Tafeleend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 190 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de tafeleend o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen zijn
sinds de jaren zeventig aanvankelijk toegenomen, waarschijnlijk ten gevolge van herstel
van de populatie driehoeksmosselen. Sinds 1995 is er sprake van een afname, net als
elders in het Natura 2000 landschap Rivierengebied, waarschijnlijk ten gevolge van een
toename in de randmeren. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de
waarschijnlijke oorzaak van de afname is niet gelegen in dit gebied.
Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 530 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de kuifeend o.a. functie als foerageergebied. Het aantalsverloop
vertoonde een piek rond eind jaren tachtig, waarschijnlijk ten gevolge van herstel van
de populatie driehoeksmosselen. Daarna enige afname, net als elders in het Natura 2000
landschap Rivierengebied, waarschijnlijk ten gevolge van toename in de randmeren.
Recent is er echter sprake van een nieuwe toename (als bij de IJssel). Behoud van de
huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
Nonnetje
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 6 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor het nonnetje o.a. een functie als foerageergebied. Het
aantalsverloop vertoonde een optimum rond 1980, daarna een afname. Behoud van de
huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
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A125
Doel
Toelichting

A142
Doel
Toelichting

A156
Doel
Toelichting

A160
Doel
Toelichting

Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 780 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de meerkoet o.a. een functie als foerageergebied. Het
aantalsverloop vertoonde een optimum rond begin jaren tachtig en daarna een afname
(als bij de IJssel). Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is
geen herstelopgave geformuleerd.
Kievit
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 790 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de kievit o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats.
Het aantalsverloop vertoonde een optimum begin jaren negentig, daarna een sterke
afname. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.
Grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de grutto o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen zijn sterk
fluctuerend met een significante afname. Behoud van de huidige situatie is voldoende
omdat de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding wordt veroorzaakt door
ontwikkelingen in de omstandigheden voor broedvogels.
Wulp
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de wulp o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Er
is sprake van een sterke doorgaande toename in aantallen. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

Complementaire doelen
Habitattypen
H3270
Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en
Bidention p.p.
Doel
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Toelichting De gehele Waal is door zijn relatief hoge dynamiek en lage uiterwaarden de
belangrijkste rivier voor het habitattype slikkige rivieroevers. In het Vogelrichtlijngebied
kan het areaal slikkige rivieroevers toenemen door de aanleg van nevengeulen.
H6120
Doel
Toelichting

*Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Het habitattype stroomdalgraslanden verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding. Verder heeft Nederland een grote internationale verantwoordelijkheid
voor dit type. In het Vogelrichtlijngebied is het habitattype stroomdalgraslanden
plaatselijk aanwezig in verschillende uiterwaarden (op zandige oeverwallen).
Uitbreidingsmogelijkheden bestaan met name op recente hoog gelegen
zandafzettingen.

H91E0

*Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae )
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige alluviale bossen,
zachthoutooibossen (subtype A).
De Waal is door zijn grootte en breedte van de lage uiterwaarden één van de
belangrijkste rivieren voor ontwikkeling van het habitattype vochtige alluviale bossen,
zachthoutooibossen (subtype A).Voor uitbreiding oppervlakte bestaan onder andere

Doel
Toelichting
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mogelijkheden langs nieuw te graven geulen. Voor de bever (H1337) is uitbreiding van
dit habitattype, kleine bosjes als stapstenen, van belang voor de realisering van een
samenhangend netwerk tussen de Gelderse Poort en de Biesbosch. Uitbreiding kan
plaatsvinden in luwe delen van de rivier, waar bosontwikkeling geen versterkte
opstuwing van het water veroorzaakt
Soorten
H1095
Doel
Toelichting

Zeeprik
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De Uiterwaarden Waal is voor de zeeprik als doortrekgebied van groot belang en als
opgroeigebied van vermoedelijk groot belang. Uitbreiding van de populatie kan tot
stand komen door verbetering van de functie van het gebied als opgroeigebied, met
name door de aanleg van nevengeulen.

H1099
Doel
Toelichting

Rivierprik
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De uiterwaarden waal is voor de rivierprik als doortrek- en opgroeigebied van groot
belang. Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen door verbetering van de
functie van het gebied als opgroeigebied, met name door de aanleg van nevengeulen.

H1102
Doel
Toelichting

Elft
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Uiterwaarden waal is als doortrekgebied van groot (potentieel) belang. Vroeger
bevonden zich paaipopulaties bovenstrooms (buiten Nederland). Er zijn concrete
aanwijzingen dat in de Boven-Rijn (D) nog een kleine populatie voorkomt. In het gebied
zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot stand
komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute.

H1106
Doel
Toelichting

Zalm
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Uiterwaarden waal is als doortrekgebied van groot belang voor de Rijn en
Maaspopulatie. In het gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding
van de populatie kan tot stand komen door het elders verbeteren van de doorgang in de
trekroute.

H1145
Doel
Toelichting

Grote modderkruiper
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Het betreft een wijdverspreide soort, die slechts voor een beperkt deel binnen de
Habitatrichtlijngebieden voorkomt. Het gebied Uiterwaarden Waal levert een relatief
geringe bijdrage voor de grote modderkruiper. Landelijk gezien verkeert de grote
modderkruiper in een matig ongunstige staat van instandhouding. Gezien de dynamiek
in deze riviertak is een behouddoel geformuleerd.

H1166
Doel
Toelichting

Kamsalamander
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Binnen het Vogelrichtlijngebied komt de soort verspreid voor. Het gebied vormt een
belangrijk leefgebied, vooral het traject Weurt-Wamel. Gezien de verspreiding, de
ongunstige staat van instandhouding en de afstanden tot andere populaties zijn de
onderlinge verbindingen en verbindingen met verder gelegen leefgebieden van belang
voor de duurzame instandhouding van de kamsalamander in dit gebied.

H1337
Doel
Toelichting

Bever
Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
De uiterwaarden langs de Waal zijn van belang als verbinding tussen beverpopulaties in
de Gelderse Poort en de Biesbosch. De soort komt thans voor bij de Ewijkse Plaat bij
Beuningen.
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Synopsis
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1

Op basis van recente informatie blijkt het habitattype thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura
2000 gebied.

3b

Herstel van een technische fout in database 2004.
Op basis van recente informatie blijkt de soort thans voor te komen binnen de (huidige) begrenzing van het Natura 2000

3
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gebied.
Herstel van een technische fout in database 2004.
21
Aantal thans lager dan ongeveer 0.1% van biogeografische populatie.
23
Aantal thans lager dan gemiddeld seizoensmaximum van 5 vogels.
6
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