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Natura 2000 gebied 67 – Gelderse Poort 
 
CONCEPT GEBIEDENDOCUMENT 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Rivierengebied 
Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code: NL9801024 + NL9902004 
Beschermd natuurmonument: Oude Waal BN Weide Oude Rijnstrangen BN 
Beheerder: Staatsbosbeheer 
Provincie: Gelderland 
Gemeente:  
Oppervlakte: 6.105 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De Gelderse Poort is het begin van de Rijndelta, de Rijn stroomt hier door een stuwwal Nederland 
binnen. Het is een rivierenlandschap met veel gradiënten tussen de Duitse grens en de steden Arnhem 
en Nijmegen. Het gebied ontstond rond 10.000 voor Christus toen de Rijn een loop koos ten zuiden 
van het Montferland en de stuwwal tussen Montferland en Nijmegen doorbrak. Delen van het gebied, 
waaronder het Rijnstrangengebied, ontvangen vanuit de restanten van de stuwwal kwelwater. Het 
gebied maakt deel uit van het grensoverschrijdende gebied Gelderse Poort. Het vormt een 
ecologische verbinding tussen natuurgebieden in Duitsland met de IJssel die leidt naar de Randmeren 
en naar moerasgebieden van Noordwest Overijssel en Friesland en via de Neder-Rijn en Waal richting 
de delta.  
De rivier vormt een dynamisch systeem, een samenspel tussen natuurlijke processen en menselijk 
ingrijpen. Het karakteristieke rivierenlandschap bestaat uit hoogdynamische gebieden in het 
winterbed van de rivier en laagdynamische moerasachtige strangen (binnendijks). Het buitendijks 
gebied kent brede uiterwaarden, zandafzettingen op de oever en uitgravingen tot (diep) water. In 
perioden met hoge afvoer moet al het Rijnwater via de vertakkingen in Rijn, via Pannerdens Kanaal en 
Waal worden afgevoerd. Met name in perioden met hoog water vindt erosie en sedimentatie plaats 
en ‘vormt’ de rivier het landschap.  
Het buitendijkse gebied bestaat grotendeels uit open water, moerassen, ruigten, wilgenbos en diverse 
typen grasland. Op hooggelegen stroomruggen, oeverwallen en dijken komen stroomdalgraslanden, 
glanshaverhooilanden en lokaal ook hardhoutooibossen voor. In de uiterwaarden bevinden zich 
gevarieerde natuurgebieden als de Bemmelse Waard, de Gendtse Waard, de Oude Waal en de 
Millingerwaard (langs de Waal), en de Lobberdense Waard en de Huissense Waarden (langs de Rijn). 
In de splitsing van Rijn en Waal ligt de Klompenwaard.  
Binnendijks liggen de Oude Rijnstrangen ten oosten van het Pannerdensch Kanaal die bestaan uit een 
complex van gedeeltelijk verlande stroombeddingen en meanderrichels van de Rijn. In het reliëfrijke 
landschap liggen graslanden, akkers, (moeras)bosjes, moerassen, rietvelden en open water. Het 
gemaal Kandia, gebouwd in 1968, verminderde de doorstroming en verlaagde het waterpeil. De 
dynamiek nam daardoor sterk af en sommige strangen vielen droog. Een ander binnendijksgebied is 
Groenlanden ten oosten van Nijmegen met een soortgelijk voorkomen. 
Het binnendijkse polderlandschap bestaat voornamelijk uit graslanden, akkers, kleine waterlopen, 
rietlanden en moerasbos; ook hier bevinden zich enkele oude rivierlopen en tichelterreinen. 
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Begrenzing 
 
PM 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitat type 
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 
H3270 Slikkige rivieroevers 
H6120 Stroomdalgraslanden 
H6430 Ruigten en zomen 
H6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
H91E0 Vochtige alluviale bossen 
H91F0 Droge hardhoutooibossen 
 
Habitatrichtlijnsoo rten 
Soortnr Soort 
H1014 Nauwe korfslak  
H1095 Zeeprik  
H1099 Rivierprik 
H1102 Elft 
H1106 Zalm 
H1134 Bittervoorn 
H1145 Grote modderkruiper 
H1149 Kleine modderkruiper 
H1163 Rivierdonderpad 
H1166 Kamsalamander 
H1318 Meervleermuis 
H1337 Bever 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort  
A005 Fuut - n 
A017 Aalscholver - b,n 
A021 Roerdomp - b 
A037 Kleine zwaan - n 
A038 Wilde zwaan - n  
A041 Kolgans - n  
A043 Grauwe gans - n  
A050 Smient - n  
A051 Krakeend - n  
A052 Wintertaling - n  
A054 Pijlstaart - n  
A056 Slobeend - n  
A059 Tafeleend - n  
A068 Nonnetje - n 
A119 Porseleinhoen - b 
A122 Kwartelkoning - b 
A125 Meerkoet - n 
A142 Kievit - n 
A156 Grutto - n 
A160 Wulp - n 
A197 Zwarte stern - b 
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A229 IJsvogel - b 
A272 Blauwborst - b 
A298 Grote karekiet - b 
 
Voorstel voor het toevoegen aan de database: 
A004 Dodaars - b 6 
A022 Woudaap - b 6 

A249 Oeverzwaluw - b 6 

 
Voorstel voor verwijderen uit database: 
A004 Dodaars - n 24 

A039 Toendrarietgans - n 24 
A094 Visarend - n 22 

A103 Slechtvalk - n 23 

 
 
Kernopgaven 
 
3.07 Vochtige alluviale bossen: Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en essen- 
 iepenbossen) *H91E0_A en *H91E0_B uitbreiden mede ten behoeve van bever H1337. 
3.08 Rietmoeras: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding rietmoeras met de daarbij behorende 

broedvogels (roerdomp A021, grote karekiet A298), aangevuld met noordse woelmuis 
*H1340. 

3.10 Grasetende watervogels: Behoud voldoende slaapplaatsen- en foerageerterrein voor  
 ganzen, kleine zwanen A037, wilde zwanen A038 en smienten A050. 
3.13 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. 
 
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 
H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden komt zowel in goed 

ontwikkelde als in matig ontwikkelde vorm voor, in het bijzonder in een aantal oude 
rivierarmen en in kolken en wielen. De goed ontwikkelde vorm (met soorten als groot 
blaasjeskruid, krabbenscheer en glanzend fonteinkruid) wordt alleen lokaal en over 
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kleine oppervlakte aangetroffen, de matige ontwikkelde vorm (met grote 
drijfbladplanten als gele plomp, witte waterlelie en watergentiaan) is wijd verspreid 
aanwezig en plaatselijk over grote oppervlakten. Verbetering kwaliteit van de 
krabbenscheerbegroeiingen is de belangrijkste opgave voor de Gelderse Poort; goede 
kansen liggen in de Oude Rijnstrangen. 

 
H3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en 

Bidention p.p. 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
Toelichting Vooral langs de Waal komen op diverse plaatsen goed ontwikkelde voorbeelden van het 

habitattype slikkige rivieroevers voor in een grote verscheidenheid, samenhangend met 
de hoogteligging in het landschap en het slibgehalte van het substraat. Landelijk 
verkeert het habitattype in een matig ongunstige staat van instandhouding. In 
combinatie met ruimte voor de rivier en natuurontwikkeling bestaan mogelijkheden 
voor uitbreiding oppervlakte van het habitattype slikkige rivieroevers. 

 
H6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting De Gelderse Poort herbergt thans enkele fraaie voorbeelden van het habitattype 

stroomdalgraslanden, dat internationaal van zeer groot belang is en tegelijkertijd in 
Nederland in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert. Het type is zowel 
op dijken aanwezig (voorbeeld bij Byland) als op stroomruggen. Ook komt plaatselijk 
een pioniervorm voor, een relatief grote oppervlakte (o.a. Millingerwaard). Het gebied 
heeft goede mogelijkheden voor uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  

 
H6430  Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 

alpiene zones 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, moerasspirea (subtype A) en ruigten 

en zomen, droge bosranden (subtype C). 
Toelichting Het habitattype komt verspreid in het gebied voor, zowel in de vorm van het ruigten en 

zomen, moerasspirea (subtype A) als in de vorm van ruigten en zomen, droge bosranden 
(subtype C). Op sommige locaties bestaan de begroeiingen van het habitattype ruigten 
en zomen, moerasspirea (subtype A) uit plantengemeenschappen met de zeldzame 
soort moeraswolfsmelk. Het tweede subtype, dat slechts in een beperkt aantal Natura 
2000 gebieden voorkomt, omvat plaatselijk, zoals in het Colenbrandersbos bij Millingen 
aan de Rijn, zeldzame soorten als knolribzaad en rivierkruiskruid. Deze begroeiingen 
zijn te beschouwen als voorposten van Midden-Europese droge ruigten.  

 
H6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit glanshaver- en vossenstaarthooilanden, 

glanshaver (subtype A). 
Toelichting De Gelderse Poort herbergt enkele van de meest uitgestrekte en fraaiste voorbeelden 

van glanshaverhooilanden in ons land, in het bijzonder op dijken. Klassiek is de 
begroeiing van de Bylanddijk met veel veldsalie, terwijl bijvoorbeeld op de Waaldijk ten 
westen van Kekerdom over een afstand van verscheidene kilometers, begroeiingen met 
een dominantie van groot streepzaad voorkomen. Mogelijkheden voor uitbreiding 
oppervlakte en verbetering kwaliteit van het habitattype glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, glanshaver (subtype A) zijn op meerdere locaties aanwezig.  

 
H91E0 *Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae ) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige alluviale bossen, 

zachthoutooibossen (subtype A). 
Toelichting De Gelderse Poort omvat enkele van de beste voorbeelden van wilgenbossen 

(zachthoutooibossen (subtype A)) in ons land, zowel buitendijks als binnendijks (zoals in 
de Groenlanden bij Ooij). Het gebied levert samen met de Biesbosch de relatief grootste 
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bijdrage voor dit subtype. Uitbreiding is mogelijk in geplande 
natuurontwikkelingsgebieden. Uitbreiding kan plaatsvinden in luwe delen van de rivier, 
waar bosontwikkeling geen versterkte opstuwing van het water veroorzaakt. 

 
H91F0 Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of 

Fraxinus angustifolia langs grote rivieren (Ulmenion minoris) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.  
Toelichting Het Colenbrandersbos op de zuidelijke oever van de Waal ten oosten van Millingen aan 

de Rijn is één van de weinige voorbeelden van het habitattype droge 
hardhoutooibossen in ons land. Uitbreiding is mogelijk in de directe omgeving van dit 
bos (in de Millingerwaard) en op andere hoge delen van de uiterwaarden. De 
uitbreidingsmogelijkheden zijn echter beperkt aangezien uitbreiding oppervlakte van 
het habitattype H6120 stroomdalgraslanden ook aan hooggelegen delen van de 
uiterwaarden is gebonden. Kwaliteitsverbetering van de droge hardhoutooibossen kan 
plaatsvinden door de ontwikkeling van een meer natuurlijke samenstelling van de 
boomlaag. Uitbreiding kan plaatsvinden in luwe delen van de rivier, waar 
bosontwikkeling geen versterkte opstuwing van het water veroorzaakt. 

 
Soorten 
H1014  Nauwe korfslak  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting Het betreft één van de weinige gebieden buiten de duinen waar de nauwe korfslak 

voorkomt.  
 
H1095 Zeeprik  
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.  
Toelichting De Gelderse poort 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 van het gebied als opgroeigebied. 

 
H1099 Rivierprik  
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Toelichting De Gelderse poort is als opgroei- en doortrekgebied voor de rivierprik van vermoedelijk 

gemiddeld belang. Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen door verbetering 
van de functie van het gebied als opgroeigebied. 

  
H1102 Elft  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.  
Toelichting De Gelderse poort is als doortrekgebied voor de elft van groot (potentieel) belang. 

Vroeger bevonden zich paaipopulatie bovenstrooms (buiten Nederland). Er zijn concrete 
aanwijzingen dat in de Boven-Rijn (D) nog een kleine populatie voorkomt. In dit gebied 
zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot stand 
komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute. 

 
H1106 Zalm 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.  
Toelichting De Gelderse poort is als doortrekgebied voor de zalm van groot belang. In dit gebied 

zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot stand 
komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute. 

 
H1134 Bittervoorn 
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting In de Gelderse Poort komt de bittervoorn, zowel binnendijks als buitendijks voor. Binnen 

het Natura 2000 landschap Rivierengebied levert het gebied Gelderse Poort een relatief 
grote bijdrage. De bittervoorn verkeert landelijk gezien in een matig ongunstige staat 
van instandhouding. 
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H1145 Grote modderkruiper 
Doel Uitbreiding verspreiding, omvang leefgebied en verbetering kwaliteit leefgebied voor 

uitbreiding populatie. 
Toelichting Het betreft een wijdverspreide soort, die slechts voor een beperkt deel binnen de 

Habitatrichtlijngebieden voorkomt. Landelijk gezien verkeert de grote modderkruiper in 
een matig ongunstige staat van instandhouding. In het doel op landelijk niveau is 
aangegeven dat het van belang is dat in het Rivierengebied meer leefgebied in de vorm 
van jonge verlandingsstadia in laagdynamische situaties komen. Binnen het gebied 
Gelderse Poort bestaan o.a. binnendijks mogelijkheden. 

 
H1149 Kleine modderkruiper 
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De kleine modderkruiper verkeert landelijk in een gunstige staat van instandhouding. 

De soort komt in Nederland algemeen en wijd verspreid voor.  
 
H1163 Rivierdonderpad 
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting Het betreft een wijd verspreide soort, die slechts voor een beperkt deel binnen de 

Habitatrichtlijngebieden voorkomt en waarvoor het Rivierengebied relatief belangrijk is.  
 
H1166 Kamsalamander 
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De kamsalamander komt verspreid over het hele gebied voor op locaties die niet 

frequent overstromen: de Ooijpolder, Bemmelsche en Gendtse waard, Klompenwaard, 
Angerensche buitenpolder, Huissensche waard en het Rijnstrangengebied. Het betreft 
hier en daar grote populaties, zoals in de Rijnstrangen, de Groenlanden en de Huissense 
Uiterwaarden. De Gelderse Poort is voor de kamsalamander dan ook één van de 
belangrijkste Natura 2000 gebieden binnen het Rivierengebied en één van de 
belangrijkste leefgebieden in Nederland. De verbindingen met de populaties langs de 
Waal, Neder-Rijn en IJssel zijn belangrijk.  

 
H1318 Meervleermuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting Het betreft foerageergebied van kolonies meervleermuizen buiten het gebied. 

Waarschijnlijk gaat het om het belangrijkste pleistergebied voor meervleermuizen die 
migreren naar of van winterverblijven in Midden-Duitsland. 

 
H1337 Bever  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Toelichting De Gelderse Poort betreft één van de drie kerngebieden van de bever in ons land, waar 

de bever zich na de herintroductie in 1988 heeft weten te vestigen en uit te breiden. 
Momenteel omvat de populatie van de soort (waarvan de landelijke staat van 
instandhouding als matig ongunstig is beoordeeld) in het gebied ruim 50 dieren, naar 
verwachting kan deze populatie nog doorgroeien tot meer dan 100 bevers. 

 
Broedvogels 
A004 Dodaars 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 40 paren.  
Toelichting Het populatieniveau dodaarzen beweegt zich al decennia lang tussen 23 en 61 paren. 

Het aantal paren is sterk afhankelijk van de voorjaarswaterstand (deze dient in het 
voorjaar voldoende hoog te zijn). In de meeste jaren wordt het niveau voor een 
sleutelpopulatie wel gehaald. Gemiddeld werden in de periode 1999-2003 40 paren 
geteld; maximaal 61 paren in 2000. Gezien de landelijk gunstige staat van 
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instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie. 

 
A017 Aalscholver 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 230 paren. 
Toelichting Al in de periode 1931-1966 waren er kolonies aalscholvers in de Bijland en de 

Rijnstrangen (maximaal enkele tientallen broedparen). Daarna ontbrak de soort tot de 
hervestiging in 1984 in de Lobberdensche Waard. Deze kolonie groeide aanvankelijk 
snel tot een maximum van 308 nesten in 1996. Sindsdien worden jaarlijks 200 - 240 
paren geteld, met een opvallende uitschieter omlaag met 145 paren in 2003. Gemiddeld 
over de periode 1999-2003 zijn 230 paren geteld. Gezien de  landelijk gunstige staat van 
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie. 

 
A021 Roerdomp 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting De roerdomp is van oudsher een wijd verspreide broedvogel van rietmoerassen in de 

Gelderse Poort, met name in de deelgebieden Rijnstrangen en Ooijpolder; in 1976 
werden 47 paren geteld. Een sterke terugval in de populatie trad op na de strenge 
winter in 1978-79 (met name in de Ooijpolder) en vanaf begin 90-er jaren (Rijnstrangen). 
In de periode 1999-2003 waren jaarlijks 4-9 paren aanwezig. Gezien de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie noodzakelijk. Het 
gebied kan voldoende draagdracht gaan leveren voor een sleutelpopulatie. 

 
A022 Woudaap 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting De woudaap is van oudsher een wijd verspreide broedvogel van rietmoerassen in de 

Gelderse Poort, met name in de deelgebieden Rijnstrangen en Ooijpolder. Halverwege 
de 70-jaren werden circa 16 paren geteld. Daarna volgde een sterke terugval. In de 
periode 1999-2003 waren 0-4 paren aanwezig. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat 
van instandhouding is uitbreiding van de populatie noodzakelijk. Het gebied kan 
voldoende draagdracht gaan leveren voor een sleutelpopulatie. 

 
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, met sterk wisselende aantallen. Essentieel is de waterstand in 
mei – juni. Bij omvangrijke inundaties in deze periode vestigen zich in de Gelderse Poort 
ten minste 10 paren (maximum 14 paren in 1983). In droge voorjaren kan de soort 
geheel ontbreken zoals in 1990, 1995 1998 en 2003. 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 bijdragen aan de draagkracht in de regio grote rivieren ten behoeve van een 
regionale sleutelpopulatie. 

 
A122 Kwartelkoning 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 40 paren. 
Toelichting 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 is de Gelderse Poort daarvan een belangrijk 
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deelgebied (1993-1997 gemiddeld 5 paren en 1999-2003 17 paren (maximaal 29 in 2000 
en 2003)). Gezien de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding 
van de populatie noodzakelijk. Het gebied kan voldoende draagdracht gaan leveren 
voor een sleutelpopulatie. 

 
A197 Zwarte stern 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 150 paren. 
Toelichting Van oudsher bevonden de nestplaatsen van de zwarte sterns zich in 

krabbescheerbegroeiingen (Rijnstrangen) en op andere drijvende delen van 
waterplanten in uiterwaardplassen (vooral wortelstokken van gele plomp). Door het 
afnemen van geschikte nestplaatsen namen de aantallen af tot een minimum van 16 in 
1976 (een zeer droog jaar). Na het aanbieden van nestvlotjes (vanaf 1977 in de 
Ooijpolder en vanaf 1989 in de Rijnstrangen) nam de populatie snel toe. Momenteel 
worden jaarlijks 200 vlotjes uitgelegd waarop 125-163 paren tot broeden komen 
(gemiddeld 130 in de periode 99-03). Daarmee lijkt de nestgelegenheid niet meer 
beperkend te zijn, al is het herstel van de oorspronkelijke nestgelegenheid gewenst, 
maar is de kwaliteit van de voedselvoorziening een beperkende factor. De Gelderse 
Poort levert, tesamen met de Wieden, als broedgebied de grootste bijdrage van 
Nederland. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding 
van de populatie noodzakelijk. Het gebied levert voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie. 

 
A229 IJsvogel 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 10 paren.  
Toelichting Steile oeverkanten in klei- en zandwinplassen bieden in recente jaren geschikte 

broedplekken voor de ijsvogel. Na strenge winters kan de soort geheel ontbreken, maar 
na een reeks zachte winters komen ten minste 10 paren tot broeden (bijvoorbeeld 2002 
en 2003 16 en 21 paren). Gemiddeld over de periode 1999-2003 zijn 13 paren geteld. De 
soort vertoont, ondanks deze fluctuaties, een duidelijke toename. Gezien de landelijk 
gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert onvoldoende 
draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio grote rivieren ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

 
A249 Oeverzwaluw 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 420 paren. 
Toelichting Steile oeverkanten in zandwinplassen bieden in recente jaren geschikte broedplekken 

voor de oeverzwaluw. Het aantal getelde paren fluctueerde het afgelopen decennium 
rond een gemiddelde van ruim 400 paren met een maximum van 574 paren in 1996 en 
een minimum van 153 in 1994. Gemiddeld over de periode 1999-2003 zijn 420 paren 
geteld. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het 
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

 
A272 Blauwborst 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 80 paren. 
Toelichting In de 70-er jaren was de blauwborst een schaarse broedvogel met 15-20 paren. 

Vervolgens daalde de stand sterk waarop de blauwborst vermoedelijk zelfs een jaar 
volledig ontbrak (1989). Hierna vond hervestiging plaats, met als motor de sterke 
toename vanaf halverwege de 70-er jaren in de twee Nederlandse brongebieden: de 
Biesbosch en Zuid-Flevoland. Met enige vertraging vond vanaf begin 90-er jaren dan de 
herkolonisatie van de Gelderse Poort plaats tot een niveau van tegen de 100 paren 
(maximaal 128 paren in 1998). Gemiddeld over de periode 1999-2003 zijn 75 paren 
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geteld. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het 
gebied levert voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

 
A298 Grote karekiet 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 40 paren. 
Toelichting Eind 60-er jaren broedden jaarlijks nog ten minste 100 paren grote karekieten in de 

Gelderse Poort. De populatie in de Rijnstangen floreerde nog tot in de 90-er jaren met 
ten minste 50 paren in 1991. Daarna trad ook hier een snelle afname op door het 
verdwijnen van vitale rietvegetaties. In 2003 werden 7 paren 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 180 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 matig ongunstige staat van instandhouding heeft vooral betrekking op de 
situatie in het IJsselmeergebied. 

 
A017 Aalscholver 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 320 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de aalscholver o.a. een functie als foerageergebied en als 

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op de foerageerfunctie. In de 
jaren tachtig is de populatie sterk toegenomen, met een piek rond 1990 en daarna 
fluctuerend op een wat lager niveau. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

  
A037 Kleine zwaan 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 3 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als foerageergebied. Het aantalsverloop 

vertoonde een optimum in begin jaren tachtig, daarna een afname. Er is geen 
herstelopgave van toepassing vanwege de beperkte betekenis van het gebied voor deze 
soort.  

 
A038 Wilde zwaan 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 2 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de wilde zwaan o.a. een functie als foerageergebied. Het 

aantalsverloop vertoonde een optimum in de tweede helft van de jaren tachtig, daarna 
een afname. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen 
herstelopgave geformuleerd. 

 
A041 Kolgans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 10.600 vogels (seizoensgemiddelde). Achteruitgang in omvang 
foerageergebied met maximaal 14% is toegestaan, ten gunste van habitattypen H3270 
slikkige rivieroevers, H6120 stroomdalgraslanden, H6510 glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, H91E0 vochtige alluviale bossen of H91Fo droge 
hardhoutooibossen of de broedvogelsoorten A119 porseleinhoen of A122 
kwartelkoning. 
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Toelichting 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 
tachtig is de populatie sterk toegenomen. Binnen het Natura 2000 netwerk levert dit 
gebied, na de Uiterwaarden IJssel de grootste bijdrage als foerageergebied. In de 
periode 1999/2000-2003/2004 foerageerden gemiddeld ongeveer 4.8% van de 
Nederlandse vogels in het gebied (gecorrigeerd voor het geschatte aandeel buiten het 
Natura 2000 netwerk). 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 Grauwe gans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 2.500 vogels (seizoensgemiddelde). Achteruitgang in omvang 
foerageergebied met maximaal 14% is toegestaan, ten gunste van habitattypen H3270 
slikkige rivieroevers, H6120 stroomdalgraslanden, H6510 glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, H91E0 vochtige alluviale bossen of H91Fo droge 
hardhoutooibossen of de broedvogelsoorten A119 porseleinhoen of A122 
kwartelkoning. 

Toelichting  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 1999/2000-2003/2004 foerageerden 
gemiddeld ongeveer 2.8% van de Nederlandse vogels in het gebied (gecorrigeerd voor 
het geschatte aandeel buiten het Natura 2000 netwerk). 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. 

 
A050 Smient 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 2.600 vogels (seizoensgemiddelde). Achteruitgang in omvang 
foerageergebied met maximaal 14% is toegestaan, ten gunste van habitattypen H3270 
slikkige rivieroevers, H6120 stroomdalgraslanden, H6510 glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, H91E0 vochtige alluviale bossen of H91Fo droge 
hardhoutooibossen of broedvogelsoorten A119 porseleinhoen of A122 kwartelkoning. 

Toelichting Het gebied heeft voor de smient 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 1999/2000-2003/2004 
foerageerden gemiddeld ongeveer 0.6% van de Nederlandse vogels in het gebied 
(gecorrigeerd voor het geschatte aandeel buiten het Natura 2000 netwerk). 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 
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. 
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A051 Krakeend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 140 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting 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. 

 
A052 Wintertaling 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 410 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting  Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen 

fluctueren (gerelateerd aan strenge winters), er is geen duidelijke trend. Behoud van de 
huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

 
A054 Pijlstaart 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de pijlstaart o.a. een functie als foerageergebied. Tot 1985 is de 

populatie afgenomen, daarna fluctuerend met een licht positieve tendens. Behoud van 
de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd. 

 
A056 Slobeend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 170 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen slobeenden zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 

o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen fluctueren (gerelateerd aan strenge 
winters), er is geen duidelijke trend. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien 
de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

 
A059 Tafeleend 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 250 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de tafeleend o.a. een functie als foerageergebied. Het 

aantalsverloop vertoont een lichte afname, net als elders in het Natura 2000 landschap 
Rivierengebied, waarschijnlijk in samenhang met een toename in de randmeren. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de afname 
is niet gelegen in dit gebied. 

 
A068 Nonnetje 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor het nonnetje o.a. een functie als foerageergebied. Ondanks grote 

fluctuaties in aantallen is zowel op lange termijn als recent, een significant negatieve 
trend waarneembaar. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de  waarschijnlijke 
oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in 
dit gebied.  

 
A125 Meerkoet 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 2.000 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting 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. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd. 
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A142 Kievit 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 2.500 vogels (seizoensgemiddelde).  
Toelichting Het gebied heeft voor de kievit o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 

Aantallen waren aanvankelijk fluctuerend, maar zijn in de jaren negentig afgenomen. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd. 

 
A156 Grutto 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de grutto o.a. een functie als foerageergebied. Aantallen zijn sterk 

fluctuerend, maar met een significante negatieve trend, zowel op lange termijn als 
recent. Behoud van de huidige situatie is voldoende daar de oorzaak van de landelijk 
zeer ongunstige staat van instandhouding wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in de 
omstandigheden voor broedvogels. 

  
A160 Wulp 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 360 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting  Het gebied heeft voor de wulp o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. In 

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. 

 
Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H3150 Meren met krabbenscheer en 
 fonteinkruiden 

- + = > 

H3270 Slikkige rivieroevers - ++ > = 

H6120 Stroomdalgraslanden - - ++ > > 
H6430_A Ruigten en zomen (moerasspirea) + + = = 

H6430_C Ruigten en zomen (droge bosranden)  - + = = 
H6510_A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
 (glanshaver) 

- + > > 

H91E0_A Vochtige alluviale bossen 
 (zachthoutooibossen) 

- ++ > = 

H91F0 Droge hardhoutooibossen - - + > > 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1014 Nauwe korfslak - - = = 
H1095 Zeeprik - ++ > > 
H1099 Rivierprik  - ++ > > 

H1102 Elft - - ++ = > 
H1106 Zalm - - ++ = > 

H1134 Bittervoorn - + = = 
H1145 Grote modderkruiper - - > > 

H1149 Kleine modderkruiper + + = = 
H1163 Rivierdonderpad - + =  =  
H1166 Kamsalamander - + = = 
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H1318 Meervleermuis - - = = 
H1337 Bever - ++ = > 

 
Broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A004  Dodaars + - = = 
A017  Aalscholver + - = = 

A021  Roerdomp - - + > > 
A022  Woudaap - - + > > 

A119  Porseleinhoen - - - > > 
A122  Kwartelkoning - + > > 
A197  Zwarte stern  - - + > > 
A229  IJsvogel + + = = 
A249  Oeverzwaluw + - = = 
A272  Blauwborst + - = = 

A298  Grote karekiet - - + > > 

 
Niet-broedvogelsoorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

A005  Fuut - - = = 
A017  Aalscholver + - / s+ = = 

A037  Kleine zwaan - - = = 
A038  Wilde zwaan - - = = 

A041  Kolgans + + = (<)   =  
A043  Grauwe gans + + = (<)   = 
A050  Smient + - = (<)  = 
A051  Krakeend + - = = 
A052  Wintertaling - - = = 

A054  Pijlstaart - - = = 
A056  Slobeend + - = = 
A059  Tafeleend - - - = = 
A068  Nonnetje - - = = 
A125  Meerkoet - - = = 
A142  Kievit - - = = 

A156  Grutto - - - = = 
A160  Wulp  + - = = 

 
                                                 
6  Herstel van een technische fout in database 2004. 
22 Aantal thans lager dan gemiddeld seizoensmaximum van 2 vogels. 
23 Aantal thans lager dan gemiddeld seizoensmaximum van 5 vogels 
24 Herstel van een technische fout in database 2004. 


