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Inhoudsopgave

1 Inleiding en gebiedsbeschrijving
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1 Inleiding

Han Runhaar, Dirk Prins, en Linus van der Plas

1.1 Doel en aanleiding
Op verzoek van het Utrechts Landschap (UL). hebben leden van de KNNV afdeling
Wageningen e.o. in 2010 de Palmerswaard geinventariseerd. Er is al lange tijd een

discussie gaande over de herinrichting van dit tenein, dat onderdeel uitmaakt van de
'uiterwaarden Neder-Rijn'. Hierbij speelt de diversiteit van de nu aanwezige flora en
fauna, en de relatie tussen het voorkomen van deze flora en fauna en de huidige
inrichting een belangrijke rol.
De opzet is om in dit rapport deze diversiteit, zo mogelijk gecombineerd met
kwantitatieve gegevens vooÍ een aantal belangrijke groepen (mossen, vaatplanten,
vogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen, aangevuld met enkele losse
waarnemingen van andere groepen) te bespreken, op basis van het uitgevoerde
inventarisatie-onderzoek.

Figrur l.l Liggingvan de Palmersu,aard. Bron. Google Eartlt-

1.2 Het onderzoeksgebied
Ligging
De Palmerswaard ligt aan de noordoever van de Nederrijn diÍect ten zuidwesten van
de bebouwde kom van Rhenen (figuur 1.1). Aan de oostzijde wordt het begrensd door
de Veerweg, aan de noordzijde door de Utrechtse Straatweg richting Elst en
Amerongen. Het gebied is circa 1.6 km lang en maximaal 360 m breed. Het westelijke
deel (37 ha) is in beheer bij de Stichting Het Utrechts Landschap. Het oostelijke deel,
de Veerwei, wordt agrarisch beheerd (hooibeheer en begrazing door koeien en



schapen inclusief mestinjectie) en wordt door de gemeente tevens gebruikt als
evenemententerrein. Aan de noordkant van de Palmerswaard ligt op de overgang naar
de Utrechtse Heuvelrug een steilrand die merendeels is begroeid met struiken en
bomen (figuur 1.2). Deze steilrand is in eigendom van de bewoners van de huizen
langs de Utrechtse StÍaatweg, maar is in het bestemmingplan aangegeven als
natuurgebied.
Het onderzoek heeft zich vooral gericht op het gedeelte van de Palmerswaard dat in
beheer is bij Het Utrechts Landschap. In het vogelonderzoek is aanvullend ook de
steilrand ten noorden van het natuurgedeelte geihventariseerd op broedvogels. In het
plantenonderzoek is aanvullend ook de steilrand ten noorden van de Veerwei
onderzocht.

Figuur 1,2 Detail naluurgedeelte Palmersvaard, ln rood loegangspaden. Wit-.y,art-arcering:
steih'and. Bron: Google Earth.

Onl staans ge s chie de ni s

Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw was de Palmerswaard een uiterwaardengebied
dat werd gebruikt voor begrazing door koeien. Het oostelijk deel van de
Palmerswaard, inclusief de Veerwei, werd door een zomerkade beschermd tegen
overstromingen (figuuÍ 1.2). Door middel van een sluisje (inmiddels overwoekerd
door bomen en struiken), kon overtollig water uit het omkade gedeelte worden
geloosd op de Nederrijn. Aan de westzijde werd de zomerkade middels een

dwarsdijkje. het 'Meidoorndijkje', verbonden met de steilrand.
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Vanaf de iaren 70 is het gebied ingrijpend van karakter veranderd als gevolg van
zand- en kleiwinning. Als eerste werd een deel van het gebied ten westen van de
Veerwei afgegraven. De plas die daarbij onstond is vervolgens opgevuld nret veruuild
slib uit de Rijn (klasse 3). het huidige slibdepot. Het slib was afkomstig van de
uitdieping van de rivier nabij de stuw van Anerongen. l'en westen van het slibdepot
werd vanaf eind jaren 80 tot halverwege de jaren 90 klei gewonnen. Daardoor zijn in
het westelijk deel van de Palmerswaard tussen zomerkade en noordelijke steilrand
meerdere kleine en grote kleiputten ontstaan (figuur 1.2). Na alronding van de
kleiwinning zou de uiterwaard door de ontgronder weer moeten worden geëgaliseerd
en ingericht als weidegebied. Daarvan is hel echter nooit gekomen.
ln de jaren 90 werd door de gemeente Rhenen het plan ontwikkeld om het westelilke
deel van de Palmerswaard te ontzanden. Met een deel van de winst zou vervolgens
een iachthaven worden aangelegd op de plek van de huidige Veerwei. Dat plan deed
veel stof opwaaien in de gemeente, en met name de natuurbeweging was fel gekant
tegen deze plannen. Naar aanleiding van een beztryaar van de STUR (Stichting
Uiterwaarden Rhenen) en de WMR (Werkgroep Milieubeheer Rhenen) werd in 1999
het bestemmingsplan dat deze ontwikkeling nrogelijk moest maken door de Raad van
State verriietigd. Dat was reden voor de grondeigenaar af te zien van verdere
ontgronding en het gebied te verkopen aan de huidige eigenaar. stichting llet Utrechts
Landschap (IIUL).

Beheer
Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw werd het gehele gebied intensief begraasd.
Afgezien van wat knotwilgen en de meidoorns op het dwarsdijkje bestond het gebied
uit open vveidegebied. Vanwege de onzekerheid over de toekomstige inrichting van
het gebied werd het westelijke deel. waar de kleiwinning had plaatsgevonden. in de

iaren 90 niet langer beweid of slechts 's zomers met heel weinig jongvee van een
naburige boer. Door gebrek aan beheer, in combinatie met een vruchtbare bodem.
groeiden grote delen van het gebied dicht door de opslag van wilgen, brandnetels en
dislels. De laatste jaren vindt ook veel opslag plaats van essen en bramen. Sinds circa
2002 wordt het gebied door HUL begraasd met een toenemend aanlal galloway
runderen en konik paarden. die bij hoogwater kumen uitwijken naar een vluchtplek
op de steilrand. Dat is echter onvoldoende orrr de verruiging tegen te gaan. Er worden
wel alen toe wilgen gekapt in de zogenaamde 'zichtlijnen' die worden aangelegd ten
behoeve van het uitzicht op uiterwaard en rivier van de aanwonenden op de steilrand.
Ook worden de aanwezige knotwilgen af en toe geknot. De laatste paar jaar wordt er
tussen zomerkade en de rivier (inclusief de kribben) gemaaid en het maaisel
afgevoerd in het kader van het progran,ma 'Stroomlijn' van Rijkswaterstaat.

Begroeiing
In figuur 1.3 wordt een overzicht gegeven van de bestaande vegetatiestructuur. Dirk
Prins heeft dit beeld geschetst naar aanleiding van de vraag hoe we mogelijk verband
kunnen leggen tussen de aanwezigheid van de fauna zoals vogels en vlinders en de
differentiatie in de vegetatie. I{ij heeft daartoe voorjaar 2011 nog een exlra rondgang
door het gebied gemaakt en hierbij minder naar de aparte soorten planten gekeken als
wel naar de vegetatieopbouw. De resulterende kaart is niet exact en geefl vooral een
indicatie van de aanwezige structuren. Om te beginnen is er op veel plaatsen groei van
losse bomen en struiken en zijn de structuren niet mooi gescheiden. Bovendien geefl
een dergelijke kaart een momentopnane waarin bijvoorbeeld door bomenkap door
aanwonenden vaak enige verandering optreedt. Over de waterkwaliteit in de



kleiputten geeft het ook geen verdere informatie; met name door de meestal
aanwezige groei van Smalle waterpest is het water vaak behoorlijk helder vooral in de
kleinere ondiepe putten. In de grote en wat diepere putten zijn mogelijk meer vissen
en vogels actief waardoor het water nogal eens minder helder is.
Zie de legenda bij figuur 1.3 voor wat betreft de aanduidingen van de verschillende
hoofdstructuren die Dirk hierbii heeft kunnen onderscheiden.

Binnen het gebied komen een paaÍ afwijkende elementen voor die in figuur 1.2 aparl
zijn aangegeven:

- Het noordelijke meidoorndijkje, waar op de oosthelling een relatief schrale
stroomdalgraslandvegetatie voorkomt,

- Een drassige laagte ten noorden van het wandelpad, mogelijk een restant van
een vroegere sírang, waarin veel moerassoorten voorkomen;

- Een zandige oeveru'al die in het zuidoosten direct achter de zomerkade ligt en
waar veel stroomdalgraslandsoorten staan (onder andere veel Kruisdistel en
Viltig kruiskruid);

- De steilrand aan de noordkant van de Palmerswaard. die in het westelijk deel
begroeid is met bomen en struiken (essen. eiken, sleedoorn). Vroeger storrden
hier ook veel iepenbomen, die echter door de iepenziekte zijn geveld. Wel
komt aan de voet van de steilrand nog steeds veel wortelopslag van jonge
iepen voor. In het oostelijk deel. grenzend aan de Veerwei, bestaat de steilrand
uit een grasland dat door de gemeente tweemaal perjaar wordt gemaaid.

Figuur 1.3. Kaarl van de Palnersvqqrd. net de belangrijkste wgetot ies truchtre n, :rruls ingetekend
tloor Dirk Pins, op basis tan gegetens vqn 20I0 en tleels ve n 201 L ll/ : vater.
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Status vo.n het gebied
Het gebied maakt integraal deel uit van het Natura 2000-gebied 'Uiterwaarden
Nederrijn'.

Toekomslplannen
In 2007 is door Bureau Stroming in opdracht van het HUL een voorstel gemaakt voor
de inrichting van het gebied. Belangrijk onderdeel van het plan vormt de aanleg van
een eenzijdig aangetakte hoogwatergeul die de doorstroming van water moet
bevorderen en die tevens zou moeten dienen als paaiplek voor riviergebonden vissen
(Figuur 1.4). Vanwege de onduidelijkheden over de -onderling soms strijdige-
beleidsdoelstellingen voor het gebied (KRW, Ruimte voor de Rivier, Natura 2000) is
het HUL tot nu toe niet toegekomen aan een herimichting van het gebied. Wel neemt
vanuit Riikswaterstaat de druk toe om de ruwheid van het gebied te verminderen.
Door de opgaande begroeiing wordt de alvoer bij hoogwater geremd. Door de
rivieroevers tot aan de zomerkade jaarlijks te maaien wordt de weerstand al iets
verminderd. Dat is echter niet voldoende, en door Rijkswaterstaat worden daarom
aanvullende maatregelen geëist die er voor moeten zorgen dat bij hoge waterafvoeren
de waterstand met 2,5 cm vermindert. Dat kan door het rigoreus verwijderen van alle
opgaande vegetatie, dan wel door een minder rigoreuze verwijdering van opgaande
begroeiing in combinatie met de aanleg van een bij hoogwater meestromende
nevengeul. Als uitgangspunt voor de relatie tussen hoog water en de begroeiing langs
de rivier geldt in de computerberekeningen de situatie in 1997.

rheri\

z

Figuur I .1 Voorstel bureau SÍt'oming voor aanleg hoog|atergeul ín de Palmerswaard.
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Een belangrijke consequentie van de aanleg van een strang is dat de zomerkade wordl
doorbroken zodat het gebied vaker overstroomt. Bovendien worden de
geïsoleerde plassen en plasjes met elkaar en n.ret de rivier verbonden, wat
aanwezige amfibiën en libellen grote gevolgen kan hebben.

Vanuit de genreente Rhenen wordt bovendien aangedrongen op een betere recreatieve
ontsluiting van het gebied. Het liefst zou de genreente een fietspad willen dat vanafde
Veerweg over de zomerkade naar de oostkant van de Palmerswaard loopt en op die
manier het gehele gebied onlsluit.

1.3 Opzet onderzoek
Het inventarisatie-onderzoek heeft zich geconcentreerd op de volgende groepen:

. vaatplanten (hoofdstuk 2). inventarisatie uitgevoerd d,oor Dirk Príns, Gerrit
Btrx. Douv,e t,an Dant, ,lacques Hoefsloot, Leny Huitzing en Herman
Thunnissen

. mossen (hoofdstuk 3), inventarisatie uitgevoerd door Gerril Bax, Klaas yan

Don en Mithel Zu urts
. vogels (hoofdstuk 4), inventarisatie uitgevoerd door Piet van Klaveren, Harnt-

Jan Kv,ikkel, Henrik de Nie. Linus & Minouk van der Plas-Haarsma. en Han
Runhaar

. dagvlinders en libellen (hoofdstuk 5). inventarisatie uitgevoerd door Jerinct
vun der Gaag, Paula Goudzy,aard, Aart Lageru,ef, Linus van der Plas en
Huih en Guda Poot

. sprinkhanen (hoofdstuk 6). inventarisatie uitgevoerd door Ào.se Blontmers en
Geoske Sanders

. overige groepen (hoofldstuk 7); losse waarnemingen.

1.4 Opzet rapport
Na de bespreking van de flora en de fauna in de deelhoofdstukken 2 tot en met 7 (zie
1.3) worden in hooldstuk 8 de conclusies over het belang van het gebied voor planten
en dieren uit de deelhoofdstukken nog eens samengevat.
Ook worden aanbevelingen gegeven voor de toekomstige inrichting en beheer van het
gebied; hierbij wordt o.a. ingegaan op mogelijke gevolgen van de aanleg van een

strang.

nu nog
voor de

:

I

-i

--i

.t!

l

_tf

:j

':

=

= ll



2 Vaatq{nten

D2:* Pzlzz4 Gerrzl Bca, f)otwe rcrsz Z)a n, Jacques f{oe16/oor,
ftrl //t, i:irg. Hsut,trr ï/tuttrti:stn
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2.l.Inleiding
Als onderdeel van een bredere flora en fauna inventarisatie is in 2010 door een
groepje kcrnleden van de Plantenwerkgroep KNNV ald. Wageningen e.o. de
Palmerswaard onderzocht. Dit is het uiterwaardgebied direct 1en zuidweslen van de
bebouwde kom van Rhenen. liggend tussen de Veerweg (oostzijde). het
industriegebied Remmerden (west) en tussen de N225 (noord) en de Nederrijn (zuid).
in totaal NW-ZO circa 1,6 km lang en maximaal 360 m breed. Het onderzoek richtte
zich allereerst op het westelijke deel (37 ha) dat in beheer is bij de Stichting Het
Utrechts Landscl.rap maar de steilrand en de bernren aan de noordzijde en langs de
Veerweg werden ook bekeken. Tussen het natuurgedeelte en de Veerweg ligt nog de
zogenaamde Veerwei (circa 300 x 300 rn) dat agrarisch beheerd wordt met
l.rooibeheer en begrazing door koeien en schapen inclusiel mestinjectie maar door de
gemeente ook gebruikt wordt als evenemeltlenterrein. Ooit was ook het huidige
natuurgedeclte in agrarisch gebruik maar er is daar enkele tientallen jaren lang
ontgrond. Bcrst (circa 1965) is het gebied ontzand en weer opgevuld ntet met vrij veel
(klasse 3) slecht afbreekbare gifstolfen vervuild slib uit de Rijn (uitdieping van de
rivier nabij de stuw van Amerongen). Vervolgens is er tussen 1970 en 1992 klei
gewonnen zodaÍ er vooral in de centrale delen tussen zomerdijk en noordelijke
steilrand meerdere kleine en grote kleiputten ontstonden (vergelijk hoofdstuk 1. Fig.
1.2).
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Het natuurgedeelte is aanvankelijk zeer extensief beheerd door hel 's zomers
inscharen van wat jongvee van een naburige boer en sinds circa 2002 met een

toenemend aantal galloway runderen en konik paarden. Er was echter al lang sprake

van veel opslag van wilgen en enige essen en een sterke verruiging met grove

kruidachtige soorten en bramen. Er worden wel af en toe wilgen gekapt in de

zogenaamde zichtlijnen ten behoeve van het uitzicht op uiterwaard en rivier van de

aanwonenden op de steilrand en ook enkele van de aanwezige knotwilgen zijn gekapt.

De laatste paarjaar wordt er tussen zomerdijk en rivier (inclusief de kribben) gemaaid

en he1 maaisel afgevoerd in het kader van het programma 'Stroomlijn' van

fujkswaterstaat. Er is al iaren sprake van een herinrichting van het gebied in enige

samenhang met een herinrichting van de uiterwaard gedeelten 1en oosten er van met
o.a. de reeds genoemde Veerwei. Dit laatste door de gemeente Rhenen die allerlei
plannen heeft voor een meer uitgebreid recreatief gebruik van de gebieden aan de
nidzijde van het stadje. Eerdere plannen voor de aanleg in de Veerwei van een

complete jachthaven die bekostigd zou worden uit een grote ontzanding in het huidige
natuurgebied zijn door de Rhenense milieubeweging tegengegaan na een MER-
procedure bij de Raad van State; zie ook hoofdstuk l.

Het gebied is al eens eerder onderzocht door enkele leden van dezelfde
plantenwerkgroep in 1998/1999 met verslaggeving door Prins (2000) die ook al

enkele jaren eerder het gebied bezocht en tevens in 2000 nog enkele aanvullende
waarnemingen verrichtte.
Invenlarisatiedata: in 1998: 22.23 en 29juni. 1, ll en 13 juli.28 augustus; in 1999:

23 april. I en 3 mei, 12 en 19 mei. 12 juni, 7 juli en 1 september; in 2000: 5 en 7 juli.
19 en 2l auguslus.

2.2. Onderzoeksmethode, werkwijze, deelgebieden
De kerngroep van de Plantenwerkgroep heeft tijdens 15 bezoeken van telkens een

halve dag door I tot 6 leden het gebied in gedeelten bezocht en telkens alle planten
genoteerd. Aldus kon achteral niet alleen een totaallijst worden opgesteld maar ook
per deelgebied een aparte lijst. De vroegste datun'l was 14 april en de laatste 23

september. Er werd ook een beeld gevormd van de lalrijkheid van elke soort en deze

is uitgedrukt volgens de Tansley-plus schaal van Staatsbosbeheer. zie de toelichting
bij de totaaltabel 2.2.
h'r totaal werden 5 deelgebieden onderscheiden:
1. de meer droge delen van het natuurgedeelte. in de tabellen 2.1 en 2.2 aangeduid

net 'HUL droog';
2. de nattere delen van het natuurgedeelte inclusief het water van de kleiputten (zie
'HUL nat' in tabel 2. I en 2.2;:
3. direct langs de rivier: de eerste paar nteter aan de fujnoever en op de kribben (zie

'HUL Rijnoever' in tabel 2.1 en 2.2):
4. de bermen aan noord- en oostzijde (zie'N. en O. bernen' in tabel 2.1 en 2.2);
5. het steilrarid gedeelte aan de Paardenmarkt (: doodlopend asfaltweggetje) ofwel de

bermhelling zuidelijk van de N225 tussen Veerweg en het terrein van het rioolwater
pompstation. Dil steile en hoge grastalud ligt tevens tegenover de Veerwei (zie 'O.
steilrand' in tabel 2.2).
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2.3. Resultaten
De totaallijst aan aangetroffen soorten is vermeld in Tabel 2.2. We vonden 265
sooden in het natuurgebied en daamaast nog eens 85 soorten extra in de aangrenzende
bennen dus in totaal in het gehele gebied 350 soorten. In de periode 1994 - 2000-
aangegeven in de laatste kolom, bedroegen deze aantallen respectievelijk 252
(natuurgebied), 68 (bermen extra) en 320 (gehele gebied). Over de gehele periode
1994 - 2010 bedroeg het totale aantal 408 soorten.
Het aantal Rode Lijstsoorten volgens Van der Meijden e.a. (2000) bedroeg in het
natuurgedeelte 5 zowel in 2010 als in 1994 ilm 2000, in de aangrenzende bermen
respectievelijk 4 en 2, in het totale gebied dus 9 respectievelijk 7, en I I over de
gehele periode 1994 - 2010. Rode Lijstsoorten zijn soorten die in de afgelopen jaren
in Nederland zodanig in aanïal zrjn achteruitgegaan dat er in meerdere of mindere
mate sprake is van een bedreigde status. Bovendien troffen we 34 zogenaamde
'(overige) abundantiesoorten' aan - tot voor kort met de term 'aandachtssoorten'
aangeduid (AS) *, dat zijn nationaal interessante en redelijk gemakkelijk herkenbare
sooÍen die als een indicator gelden voor een bepaald (deel)habitat. In 2010 waren dat
er 30. en 24 in de periode 1994 - 2000. Voorts 1 doelsoort (DS), dat is een zeldzame
soort met een bijzonder kenmerk en 4 Beschermde Soorten (BS) in 2010 en 3 idem bij
de eerdere inventarisaties.
Het aantal aangetroffen stroomdalsoorten - dat zijn planten die we overwegend
aantreffen nabij de grote rivieren en waar-van de oorspronkelijke groeigebieden in
Midden Europa liggen - bedraagt (verg. Provinciaal rapport 1988) 36. in de periode
1994 - 2000 was dit 3i, deels met andere soorten, en over de gehele periode 1994
201 0 is het aantal 41..

2.3.l.Overzicht Rode-lijstsoorten en andere bijzondere sooÍen en hun
groeiplaatsen
Hieronder hebben we zowel de bijzondere soorten van 2010 als van 199412000
vermeld mel het aantal exemplaren dat we aantroffen of een schatting daaruan en de
plaats(en) van voorkomen in de Palmerswaard inclusief de bermen en de steilrand aan
de noordzijde langs de N225 en in de bermen aan de oostzijde langs de Veerweg.
Voorts is tussen haakjes achter de naam van de plant ook diens code van de
ecologische typering (1a, 1b, enz.) toegevoegd volgens de Standaardlijst van Arnolds
en Van der Maarel (1979), zie verder de aanduidingen hiervan in Tabel 2.1.

Bij de soorten van de Rode Lijst hebben we ook enige extra informatie toegevoegd
zoals naast de Nederlandse tevens de wetenschappelijke naam, de mate van
bedreiging, het KFK getal, de mate van zeldzaamheid en zijn voorkeursbiotoop. De
mate van bedreiging wordt uitgedrukt in 4 klassen:
EB : ernstig bedreigd, BE: bedreigd, KW - kwetsbaar, GE - gevoelig (zie Van der
Meijden et al. in Gorleria, 2000).
KFK betekent Kilometer Frequentie Klasse en deze is een maat voor de mate van
voorkomen van de betreffende plantensoort in Nederland gebaseerd op het geschatte
aantal kilometerhokken (1 km x lkm) waarin een soort voorkont (zie Heukels,2005,
p. 683).

Rode-lijstsoorter: (Am.C. : Amersfooft Coórdinaten)
--Bilzekruid (Hyoscyamus niger, 1f), een zeldzame en kwetsbare soort met een KFK
655 die groeit op open, droge. zeer voedselrijke omgewerkte grond. We vonden deze

;-
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in 1999 mer I hoog fraai bloeiend ex. aan de rand van een van de laatst gegraven

kleiputten. daarna niet meer.

--Borstelkrans (Clinopoctium t'ulgare. 8c)- een zeldzame en kwetsbare

(stroomdal)soort n1"t 
".n 

KFK 655. We zagen deze met circa 8 ex. in de bovenste

oostelijke bermdelen van de steilrand van de Paardenmarkt (Am.c. I 67.030-441 .099).

Niet in eerdere jaren.

N.B. Groeit ook sinds circa 15 jaar vrij talrijk in het gebied van de voormalige

zandafgraving en steenfabriekterrein Vogelenzang aan de westzijde van de

Grebbeberg.
--Duits vilikruid (Filago vulgaris. 6b). een zeldzame en ernstig bedreigde soort met

een KFK 544 die vooral op omgewerkte zandgrond groeit en die we de laatste jaren

sterk in aantal zagen toenemen vooral in de Plantage Willem iII en Kwintelooijen.

we vonden I ex. op een zandhoop langs de asfalt ingangsweg van het gebied vanalde

N225 (Am.C. 166.644-441,453). Niet in vroeger jaren.

--Gewone agrimonie (Agrimonia ettpltoria, 8c). een

(stroomdal)soort van dijken en bermen met een KFK 887.
vrij algemene gevoelige
Hier en daar zagen we een

v/at groter aantal
samen me1 Grote

of enkele in het natuurgedeelte. in totaa.l circa 150 ex.. met een

(circa 60) op het dwarse meidoorndijkje (Am.C. 166.314-441.583)

bevemel. Goudhaver, enz. In eerderjaren hier nog niet gezien.

--Goudlraver (Trisetunt flavescens, 5a): een vrij algemene gevoelige (stroomdal)soort

met een KFK 887; deze vondeu we in het natuurgedeelte met honderden tot

duizenden ex. op begraasde niet al te zeer verruigde plaatsen (Am C 166'640-

441.039 en 166.344-441.608). Ook al in eerdere jaren.

--Karwijvarkenskervel (Pettcedanunt carvifolia. 5a): een zeldzame en kwetsbare

(stroomàal)sooÍ mer een KFK 666 die voornamelijk fluviatiel groeit op dijken en in

uiterwaarden. we zagen hem niet in 2010 maar wel in enkele jaren vóór 1998 in

beperkt aantal nabij de zomerdijk.
--Kl.in. pimpernel (sanguisorha ntinor. 6c) is een kwetsbare (stroomdal)soort met

een KFK ? d-i. in h.t fluviatiele gebied vrij zeldzaam is o.a. op dijkbermen. In dit

bioloop vonden wij circa 20 ex. op de berm bij de Paardenmarkt (Am.C. 166.952-

441.14g). Vroeger groeiden er hier meer maar door het klepelmaaien nu beperkt tot de

voet van het talud.
--Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes). een vrlj zeldzame en kwetsbare

(stroomdal)soort van dijken en bermen nret een KFK 766. Wij vonden een plek van

circa 3 x 4 m. met 100 ex. aan de oostrand van het natuurgebied (Am'C 166'737-

441 .082) waar paarden en runderen vrij vaak kOmen en grazen. Niet in vroeger jaren

gezien.
l-Rode ogentro osÍ (O(lotltiÍes ventus subsp. seroÍinus, 2a). een vrij algemene

gevoeligeioort van open, vochtige, voedselrijke grazige grond met een KFK 877' We

iond"n I ex. op de dèrde kribbe gerekend vanaf de Passantenhaven (Am.C. 166.548-

441.007 ). Vroeger niet gezien.

--Valse kamillè (Anthimis arvensis, 1c), een vrij algemene tot vrij zeldzame en

kwetsbare soorl lnet een KFK 876 die groeit op open droge grond van akkers en

bermen. Tweem aal zagen we 1 ex. in de door reconstructies omgewerkte bermrand

van de N225 (Am.C. 166.961-441.161 en 166J 61-441.3 82). ln eerdere jaren ook in

het natuurgebied.

-Veldgersl elordeum secalinum,5a). een vrij algemene tot vrij zeldzame gevoeligrc

graslanisoort met een KFK 887 die we met duizenden ex. aantroflen in een redelijk

Éegruasde langwerpige l0 à 20 m brede strook aan de noordzijde van het
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naruurgedeelte (Am.C. 166.476-441.501, 166.221-44\.668, 166.070-441.788). Ook al
in 1994-2000.

Enkele andere bijzondere (deels stroomdal-)sooríen:
--Bloedzuring (9a): enkele ex. onder de al oudere opslag van wilgen in het
natuurgedeelte langs het middenpad. Niet in eerder jaren gezien.
--Bosbies (5b): op 1 plek van circa 1 x 4 m met enkele honderden ex. in de
verlandende en tussen gekapte wilgenstammen verruigende zuidrand van de kleine
meest oostelijke kleiput in de z.o. hoek van het natuurgedeelte. Geen waameming in
vroeger jaren.

--Brede wespenorchis (9b, Beschermde Soort): enkele ex. in de al oudere
wilgenopslag in het natuurgedeelte langs het middenpad. In 1998 was daar ook al I
ex. aanwezig.
--Doornappel (1e): totaal circa 10 ex. in de randen van 2 vanaf de Veerueg met
zanderige grond recent aangelegde naar beneden aflopende inritten van de Veenvei.
Ook al in 1998 in de bermen waargenomen.
--Echte kruisdistel (6c): meerdere tientallen ex. groepsgewijs verspreid over een
zanderige vrij intensief begraasde strook grond tussen zomerdijk en de meesl
oostelijke kleiputten in de zuidoosthoek van het natuurgedeelte (Am.C. 166.628-
441.051). Hier zagen we deze sooít ook al in de negentiger jaren. Tevens 1 ofenkele
ex. midden op een aantal kribben bijvoorbeeld op de 3" , 6" en 7" krib gerekend vanaf
de Passantenhaven en in de berm van de Veerweg/rand Veerwei.
--Fijne waterranonkel (4a): enkele tientallen ex. in de meest z.o. kleiput. elders niet of
nauwelijks. In 1998199 zagen we deze soorl ook al maar toen in een klein westelijk
plasje dat intussen verland is.
--Geoorde zuring (5a): stroomdalsoort, entele (vroeger meer) ex. in het gras van de
steilrand langs de Paardenmarkt, nog niet in 1998199.
--Gevlekte scheerling (1g): tientallen tot honderden ex. verspreid in groepjes of
individueel in de berm langs de N225 plus sommige percelen van bewoners r.an de
steilrand (br1v. bij het Sinnehus) en aangrenzend in de noordrand r,an het
natuurgedeelte. Ook al in eerder jaren aanwezig maar toen beperkt tot de bovense
delen (bermen) van de steilrand en particuliere percelen.
--Gewone vogelmelk (8b, Beschermde soort): meerdere tientallen tot honderden ex.
verspreid in het natuurgebied maar vooral geconcentreerd onder de houtige opslag aan
de voet van de steilrand en in de steilrand zelf plus op de zomerdijk ten westen van
het middenpad,ihoge wilgenbos. In vroeger jaren ook vrij veel in de Veerwei maar
daar nu niet meer.
--Groot warkuid (4d): op 2 plaatsen aangetroffen met meerdere ex.. ten eerste in een
dichte vegetatie met veel Grote brandnetel aan de westzijde van een niet begraasd en
sterk verruigd gebiedje tussen zomerdijk en rivier tussen Passantenhaven en het wel
begraasde natuurgebied, en voorls in een brandnetelvegetatie aan de rivierzijde
midden in het gebied. In 2000 ook al gezien.
--Grote bevernel (5a): circa 80 ex. op het dwarse meidoomdijkje zoals eerder
genoemd voor Gewone agrimonie. Ook al waargenomen in 1998/99.
--Grote engelwotel (4d): enkele honderden ex. verspreid over de meeste kibben en
de rivieroeverrand. Ook al in 1998199 waargenomen, misschien toen wat minder in
aantal.
--Grote kaardebol (11, Beschermde Soort): in totaal circa 20 ex., enkele nabij of in de
steilrand en in ruigten maar de meeste langs het schuin door het natuurgebied lopende
wandelpad. In 1999 alleen in de steilrand aan de voet van het appartementencomplex
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in omgewerkle grond samen met Grote teunisbloem. Stalkaars en zelfs een groot
exemplaar van de Venkel.
--Heelblaadjes (2a): een groepje van enkele tientallen ex. op I plekje langs de oever
van de Neder-Rijn tussen de 8" en 9" krib vanaf de Passantenhaven (Am.C. 166.067-
441.522). Niel in vroeger jaren.
:Heen (4c): kust- en slroomdalsoorl. in een groep.je van enkele tienlallen ex. aan het
uiteinde van de eersle kribbe gezien vanaf de Passantenhaven.
--Heggenrank (8d): tientallen tot honderd of meer ex. verspreid klimmend in de
bosschages op meerdere plekken aan de voet van de steilrand aan de noordrand van
het natuurgebied; ook al eerder.
--Hertsmunt (4d): vele duizenden ex. in grote groepen op vele plaatsen langs de
rivieroever cn op de kribben. In eerderjaren ook gezien maar in aantal toegenomen.
--Holpijp (4c): enkele tientallen ex. werden aangetroffen langs een kleiput. ln 1998/99
ook al gezien.
--Kafferkoren (1e) en Pluinrgierst (le): 2 oorspronkelijk Aziatische grassoorten die
zich soms (meestal trjdelijk) vestigen na verspreiding via vogelvocr; hier met enkele
ex. samen met Doornappel. Melganzevoet. Beklierde nachtschade. Zegekruid. enz. op
de zanderige randen van twee nieuw aangelegde in-/uitritten vanaf de Veerweg naar
de Veerwci.
--Knolribzaad (4d): een groepje planten werd midden in het natuurgebied gezien door
Han Runhaar (mondelinge mededeling) (Am.C. ongeveer 166.228-441.480). Niet
eerder waargenomen.

-Liggende ganzerik (2c): circa l0 ex. in de laagte nabij de asfalten noordingang/afrit
van he1 natuurgebicd (Am.C. 166.536-441.458). Eerder op dezelÍde plek
waargenomen maar nog niet in 1998/99 en ook niet langs de rivieroever.
--Reuzenbalsemien (4d): met vele duizenden ex. op veel plaalsen woekercnd in het
natuurgedeelte en hier en daar ook in de aanliggende steilrand bijvoorbeeld langs de
aslalt toegangsweg vanaf de N225. In 1998/1999 ook maar toen nog voornamelijk
beperkt tot de rivieroever en de kribben.
--Reuzenberenklauw (9c): op een aantal plaatsen groepsgewijs enkele 1ot tientallen
ex.. vooral in of nabij de steilrand en berm aan de noordzijde maar ook een flinke
haard met zeer grole ex. in het niel begraasde en geheel verruigde gebiedje tussen de
Passantenhaven en het begraasde natuurgebied tussen zomerdijk en Neder-Rijn. In
1998/1999 nog niet waargenomen.
--Rivierkruiskruid (4d): een plek met circa 80 stengels aan de rivieroever westelijk
van de tiende krib gerekend vanaf de Passantenhaven (Am.C. 165.920-441.754). Nog
niet eerder waargenomen. Deze zeldzame stroomdalsoort werd lijdens ons laatste
bezoek op 23 september gevonden en enkele dagen later gemaaid en afgevoerd door
Rijkswaterstaat net als de overige rivieroever vegetatie direct langs het waler en op de
kribben (de uiterwaard buiten de zomerdijk al in augustus door de beheerder Het
Utrechts Landschap). Door woíelstokken en zaad lijkt overleving echter wel reëel.
--Schaafstro (9b): een zeldzame soort paardenstaarl van voedselrijk bos die al
tientallen jaren met circa 25 ex. onder opslag van Zomereik groeit in de
steil(berm)rand tussen Paardenveld (boven) en het rioolwater drukstation.

-Stinkende ballote ( 1g): tientallen tot honderden ex. op enkele verruigde plekken in
of nabij de steilrand met name aan de noordzijde (nabij berm N225) van het
kerstsparren akkertje oostelijk van de noordelijke asfalt ingang van het natuurgebied
(Am.C. circa I 66.ó8 I -411 .45 3). Voorts tientallen ex. aan het zuideinde van het
wandelpad langs het Sinnehus kort voor de ingang van het natuurgebied (Am.C.
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Fig. 2.1a, Kaartje Palmerswaard met de vindplaatsen van bijzondere
plantensoorten (a tm h)
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166.290-441 .647 ) en een aantal ex. aan de voet van enkele grote oude Canadese
populieren in de N.W.hoek varr de Veerwei (Am.C. 166.879-441.198).
--Vijfdelig kaasjeskruid (1g): circa 20 ex. verspreid en in groepjes in de berm en
zuidhelling van de steilrand langs de Paardenmarkt circa 10 à 50 m vanaf de Veemeg
(Am.C. 166.997-441.13O en 167.038-441.101). Nog niet in 1998/99. toen aldaar uel
Groot kaasjeskruid en tevens Muskuskaasjeskruid (witte variant) in de berm van de

Veerweg en deze soorten zijn daar ook nu nog.
--Wilde rnarjolein (8c): enkele ex. in het oostelijke begindeel van de grasberm van de

steilrand aan de Paardenmarkt (An.C. 167 .024-441.099). Nog niet in 1998/99.
--Wollige sneeuwbal (8d): een Viburnum soort die zich als struweelplanl
oorspronkelijk als tuinstruik begint te verspreiden vooral in duin- en riviergebieden.
nret 2 ex. in het wilgenbos langs het middenpad van het natuurgebied. nog niet in
t998/99.
--Zomerfl{nstraal (lg): een vrrj zeldzame stroomdalsoort die wel wat op de Smalle
aster (4d) lijkt die we hier ook vaak in flink aantal aantroffen. alleen direct langs de

rivieroever. De Zomerhjnstraal zagen we met vele tientallen ex. voornamelijk op een

plek halverwege het schuin in westelijkc richting tussen de kleiputten lopende
wandelpad. ln 1998/99 zagen we r.rog slechls 2 ex. op de zelfde plek.
--Zwanenbloem (4c. Beschernrde Soort): in totaal vele duizenden ex. verspreid langs
de oevers en in ondiepe delen van vele kleiputten. In 1998/99 nog slechts in beperkt
aantal.

2.3.2.Vergelijking met eerdcre inventarisaties
In de jaren negentig is er tot aan 1998 niet systematisch geïnventariseerd c.q. gepoogd

een totaallijst van soorten op te stellen maar er zijn toen wel een aantal soorten
genoteerd dic we in later iaren niet meer terug zagen. Daar zilten interessante
plantensoorten bij zoals Karwijvarkenskervel. Bilzekruid en Korenbloem die alle drie
op de Rode Lijst staan. Het verdwijnen van de eerstgenoemde 2 soorten betekent een
verlies aan bijzondere stroomdalflora. De derde stond in de bermen en is een
akkerplant die daar in principe uiteraard niet bestendig is. Voorts zijn er een aantal
aandachtssoorten verdwenen zoals Klein vlooienkruid en Slangenkruid wat opnieuw
wijst op verlies aan stroomdalflora door verruiging c.q. onvoldoende rivierdynamiek
rcspectievelijk successie en maaibcheer van de bermen. Ovcrigens sleeg l.ret aantal
aangetroffen stroomdalsoorten van 31 naar 36 en in totaal over beide perioden naar
41 .

Dat we in totaal 50 soorten niet terug zagcn in 2010 kan betekenen dat we deze over
hct hoofd hebben gezien onr 1e beginnen al omdat ze slechts in klein aanlal aanwezig
zijn oi waren. Dat kan met nar.ne gelden voor (interessantere) sooften als Beekpunge.
Zachle duizendknoop, Kleine egelskop. Framboos, Zeegroene ganzenvoel. Geoord
helmkruid. Kruisbes. Mattenbies. Ratelpopulier. Ruwe smele en Watertorkruid. Een
andere reden voor het niet terugzien van soorten kan ecologisch van aard zijn door het
optreden van successie. Dat kan om te beginnen gelden voor de vele verdwenen
onkruiden (ecologische groep 1 a t/m g volgcns Arnolds cn Van der Maarcl, 1979)
zowel in de bermen waar nog al eens gegraven wordt en andere verstoringen kumen
optreden als in het natuurgedeelte waar nog tot circa 1990 klei is afgegraven en dus
aanvankelijk nog niet begroeide kleiputoevers aanwezig waren. Kleiputoevers kunnen
de standplaatsen zijn geweest voor Kleine leeuwenbek en Smalle waterweegbree. De
Wegdistel stond in de noordwest hoek van de Veerwei en was uiteraard niet bestand
tegen gerichl uitsteken en maaien. bemesten en begrazent eigenlijk wel jammer van
zo'n fraaie hoge plant. Het verdwijnen van sooÍten zoals Zandhoornbloem. Liggende
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klaver, Muurpeper, Biezenknoppen, Zeegroene muur, MoerasÍolklaver, Schaduwgras,
Rode schijnspunie, Heggenwikke, Gladde witbol en Goud- en Moeraszuring kan

zowel in het nahrurgedeelte als in de bermen te maken hebben met biotoopverrijking
en -vemriging met name bij de planten uit de ecologische groepen 6 en 7. De
Zeegroene muur is in 2009 nog wel gezien door Han Runhaar in een met Liesgras en
ruigtesoorten verlandend oud rivierloopje niet ver van de steilrand (mondelinge
mededeling).

Omgekeerd zijn er ook planten die we in 2010 voor het eerst in het gebied aantroflen
en dat zijn er in totaal 86. Net als brj het niet terugzien van soorten zal dit ten eeÍste te

maken kunnen hebben met het over het hoofd zien van een aantal planten maar dan
tijdens de eerdere inventarisaties. Vervolgens kun je wat betreft de bennen bij
nieuwkomers aan 4 verschillende oorzaken denken. Ten eerste nieur"vestiging en

successie van soorten bij een goed bennbeheer dat is I of2 x per jaar maaien en het
maaisel afuoeren. Interessante soorten hieÍonder zijn de Rodc Lijstsoort Borstelkans
en de abundantiesoorten Vijldelig kaasjeskrtid en Wilde marjolein. Deze troÍ'fen we

alle 3 in de berm van de steilrand aal bij de Paardenmarkt waar al langer ook Kleine
pimpernel (R.L.), Wilde cichorei en Geoorde zuring groeien. In de tweede plaats

treedt successie op en het verdwijnen van pioniersoorten bij het opheffen van allerlei
bodem verstorende invloeden zoals wegreconstructies, kabelaanleg, deponeren van
grond, enz.

in de omgekeerde situatie is er juist sprake van de tijdelijke vestiging van
pioniersooden op plaatsen waar de bodem wel wordt omgewerkt en dat was in 2010
op veel plaatsen het geval daar er om te beginnen een grote reconstructie plaats vond
van de N225 tussen Rlenen en Elst. Veel plantensoorten uit de ecologischc groep 1

(Onkruiden) profiteerden hiervan zoals vooral veel Melganzevoet en Beklierde
duizendknoop plus andere minder interessante nieuwkomers a1s Beklierde
nachtschade, Raapzaad, Gewone spurrie, Gewone steenraket, Kool, Akkewergeet-
mij-nietje en Gewone zandmuur. Eenzelfde categorie van planten zagen we
veÍschíjnen op enkele plekken waar al of niet blijvend grond gedeponeerd werd.

Bijvoorbeeld langs de ingang met asfaltweg naar het natuurgedeelte van de

Palmerswaard zagen we op grondhopen Alsemambrosia, Eendagsbloem, Kromhals,
Geelrode naaldaar, Prikneus, Slaapbol, Duits viltkruid (R.L.) en Vergeten wikke.
Kromhals en Duits viltkruid (R.L.) kunnen we hierbij tot de interessanteÍe 'profiteurs'
rekenen naast een aantal verwilderde tuinplanten. Ook zagen we soms fors
uitgegroeide exemplaren van pioniers en onkruiden groeien op 2 plekken waar men

door zanderige en kennelijk stikstofrijke grond te deponeren een nieuwe aliit van de

Veerweg op de Veerwei had gecreëerd. Tussen hoge Melganzevoet, Beklierde
nachtschade, Doomappel (aandachtssoort), enz. groeiden nieuwkomers als

Pluimgierst, Kafferkoren. Harig vingergras, Vroegeling, Zegekruid en Zwaluwtong.
Tenslotte kun je nog de ruigtesoorten noemen die kans zien zich te vcstigen op

plaatsen waar de bodem niet meer verstoord wordt maar ook niet gemaaid dus er 'te
weinig' gebeurt en door successie vemriging optreedt. Voorbeelden: Japanse

duizendknoop en Heggenduizendknoop.

Onder de nieuwkomers in het natuurgedeelte van de Palmerswaard zien we een aantal
interessante stroomdal- eríof Rode Lijsr of Aandachtssoorten als Gewone agrimonie,
Stijf barbarakruid, Bosbies, Blauwe waterereprijs, Liggende ganzerik, Heelblaadjes,
Heen, Rivierkruiskruid, Rode ogenFoost, Oostenrijkse kers, Brede wespenorchis,
Knolribzaad, Oranje springzaad, Kruisbladwalstro, Grote watereppe, Hoge
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cyperzegge en Bloedzuring. Dit zal ongetwijfeld samenhangen met vegetatiesuccessie
waarbij pionierplanten opgevolgd worden door meer blijvende soorten. Daamaast
constateren we toch wel een wat schrikbarende dominantie over grote oppervlakten
van ruigteplanten als Dauwbraam, Grote brandnetel, Akkerdistel, Reuzenbalsemien,
Zwarte mosterd en Harig wilgenroosje. Deze opvallende vemriging zal samenhangen
met verschillende factoren zoals voedselrijkdom en een gebrek aan dynamiek vanuit
zowel de rivier met een vrij constant gestuwd waterpeil als de vooral aanvankelijke
jarenlang zo geringe inzet van grote grazem. Het verlies van interessante soorten als
Karwijvarkenskervel, Bilzekruid, Klein vlooienknrid, Zeegroene ganzenvoet,
Beekpunge, Geoord helmkruid, Goudzuring en Moeraszuring kan er mee
samenhangen.

2.3.3.Vegetatieanalyse aan de hand van de ecologische groepen en discussie
De aangetroffen plantcnsoorten hcbben we ingedeeld in de ecologischc grocpen
volgers Arnolds en Van der Maarel (1979), zowel voor het natuurgedeelte als geheel,
zijn deelgebieden, de bermen en de woegere waarnemingen (HUL droog, enz.; zie
ook de tekst onder 2.2). Het resultaat vinden we in de onderstaande tabel 2.1. Op deze
wijze verkrijgen we een beeld van het soort planten dat er in het gehele gebied en de
afzonderlijke deelgebieden voorkomen. Voods kunnen we enige vergelijking maken
tussen onze inventarisatie van 2010 en die van eerdere jaren en daarmee mogelijk
enige conclusies trekken over het beheer.

Tabel 2.l.Aantallen planten en percentages per ecologische grctep volgens de indeling van
Árnolds en Van der Mattrel (1979) ín de verschíllende deelgebieden en in 1997.

Ecologische
groep

HUL
droog

HUL
nat

HUL
Rijnoever

HUL
totaal

N. en O.
bermen

1994/
2000
HUL

19941

2000
bermen

1a voedselrijke
akkers

8 3 l4 18 l0 6

1b kalkrijke
akkers

I 2

1c kalkarne
akkers

I 1 3 t1 2 6

ld trcdplanten 5 2 4 7 7 6 5

le voedselrijke
ruigten

18 4 t0 23 25 t7 9

1f kalkrijke
rui sten

3 4 5 6 6

1g humeuze
ruigten

t0 4 8 l1 9 9

I Totaal
onkruiden.tred
planten.ruigten

45:
250

11 : l0o/" 27 = 19o/" 62 - 2lo/o 76 = 35Yo 52 = 22Y. 35:
430/o

2a

storingsmilieus
18 t9 24 :t3 14 25

2b pioniers
stikstoflnat

l 9 l II 2 t3

2c pioniers vrij
voedselam en

vochtis

2 2 2 3
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2 Totaal
storings- en
natte nionierpl.

23=
l30h

28: 26v" 27 = t9Vo 46 = 160/" 18=8% 41 = 18c/" t: tv"

3 zoutplanten
en zeeduinen
4a voedselrijk
water

1l 10 6

4b voedselarm
lvater
4c voedselrijke
oevers

7 l7 34 2 30

4d natte ruigten l8 l3 2Z 27 8 l9 2

.1 Totaal $ater
en oevers

25=
140/"

48: 44í) 40 = 28Yo 71= 25Yo t0 = 50Á 55 = 24o/" 2 = 2o/"

5a vochtige
bemeste grasl.

32 2 22 38 33 4

5b natte
bemeste gmsl.

3 5 5 7 5

5 Totaal
bemêste
graslanden

35=
190/"

7 = 69/" 27 = l9o/" 45 = 160/" 25 = 12T. 38 = 760Á 4=50Á

6a muumlanten 1

6b droge
neutrale gras1.

5 1 2 5 t0 8 4

6c kalkgrasl. 2 3 l 3

6d droge zure
grasl.

4 3 3 3 2

6 Totaal droge
graslanden

10 =
5Yo

l=loÁ 4: 30 11 = 4oA 16:70 t2 - 5Yo 10:
120Á

7a laagveenpl.
7b kalkmoeras

7c blauwgrasl.
7d natte heiden
7 e droge heide
7 Totaal heide-
en veenplànten

00 0v" 0v. 0o/. 0v" 2: 1%o to/o

8a kapvlakten 2 I l 3 2

8b voedselrijke
zomen

13 4 7 l8 22 l1 9

8c kalkrijkc
zomen

I I 2

8d struweelpl. 9 I 3 10 10 6 5

8 Totaal
bosranden en
stru\Yelen

25:
l4Yo

6 : 6{)/" t0 : 7Y, 32 = lloA 34 : 160 20 = 9o/" 16:
20.J/"

9a natte bossen 3 3 2 5 I 2

9b droge
voedselrijke
bossen

8 3 5 7 9 6 6

9c stinzenpl- 4 2 4 6 1 3

9d kalkrijke
bossen

I 2 I

9e bossen op 1 I 3 1 2
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zure gronden

9 Totaal
bosplanten

15:
8í,/"

8: 7y" l0 = 7o/o 18 = 6"/, 2l - lïYo 10 = 4"/"

Overige:
ecolog. gr.
onbekend

4:2% 4:t% t6:'7%

Totaal aantal
olanten

182:
7000/o

109 :
1000/o

t45 :
100y,,

289:
t00yo

216 :
1000/o

234 :
1000Á

82:
l00Yo

Uit de bovenstaande tabel 2.1 kunnen we, onder meeweging van de abundatrtie
aanduidingen volgens Tansley in tabel 2.2 en van onze ervaringen in het veld, het
volgcndc concludercn.

--Het hoogste percentage plantensoorten vinden we voor wat betreft het
natuurgedeelte in de categorie 4 Water- en oeverplanten en in de bemen in de groep I
Onkruiden, tredplanten en ruigten. Dit is allebei vrij begrijpelijk maar ook in het
natuuÍgedeelte is de laatstgenoemde categorie toch wel opvallend vertegenwoordigd
(21 %). Dzt geeft aan dat de vegetatie nog weinig stabiel is ondanks de inzet van de
'grote grazers', de galloway runderen en konik paarden, en het feit dat er al weer bijna
20 jaar geen klei meer wordt gewonnen. Deels valt dit te begrijpen uit de invloed van
de rjvier die bijna jaarlijks wel enige veÍstoring geeft door een hogere waterstand of
overshoming maar het percentage van deze planten is nauwelijks gedaald en dat zou
je bij verandering van agrarisch naar natuurbeheer toch wel moeten of kunnen
verwachten. Dit is des te meer een teken dat het beheer niet optimaál is geweest
namelijk jarenlang met geen of weinig inzet van rund eo/of paard enlof geen
maaibeheer.
--Dit wordt nog eens bevestigd door het percentage van categorie 2 Storing- en natte
pionierplanten dat slechts iets is gedaald (van 18 oÁ naar 16 o/o).

--Voofis is ook de categorie 5 soorten van Bemeste graslanden vrij hoog en stabiel
(16 %) hoewel dat allereerst zal samenhangen met de voedingsstoflenrijke klei- en
zandbodem langs de rivier en het nitraat- en fosfaatnjke rivierwater.
--Het aandeel aan soorten uit de categorieën 8 Bosranden en struwelen (van 9 naar 1 1

oÁ) en 9 Bosplanten (van 4 naar 6%) is voor beide iets toegenomen en dat valt te
begrijpen uit de toename aan opslag van met name wilgen hoewel deze deels
regelmatig wordt gekapt ten behoeve van zichtlijnen voor de aanwonenden op dc
steilrand. Bovendien wordt in de laatste jaren alle vegetatie tussen zomerdijk en rivier
(inclusief kribben) gekapt en gemaaid en afgevoerd in het kader van het programma
'Stroomlijn' van RijkswateÍstaat. Er zljn ook een aantal (oudel) knotwilgen in het
natuurgedeelte omver gehaald maar een aantal zijn ook gehandhaafd.

Kijken we nog eens naar de aparte dominante soorten dan wordt bovenstaande beeld
in het algemeen bevestigd maar ook uit de ervaringen in het veld weten we dat een of
een beperkt aantal soorten reeds grote oppervlakken kan domineren. Een overzichtje:
--groep 1: Akkerdistel en Kruldistel behoren tot gÍoep 19 Humeuze ruigten en zrln op
de drogere delen in het natuurgebied vaak dominant, veelal ook met Kweek uit le
Voedselrijke ruigten. Engels raaigras behoort tot ld Tredplanten en domineerde hier
woeger in de boerenweiden maar is dat nu deels ook nog in de wat beter begraasde
delen.
--groep 2: Uit 2a Storingsplanten zijn stikstof minnende soorten zoals Ruw
beemdgras, Kruipende boterbloem, Witte klaver, Akkermrnt, VijÍïingerkruid en/of
Zilverschoon op veel plaatsen talrijk tot dominant hoewel dit in het landschap vaak
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wat minder opvalt vergeleken bij allerlei hoog groeiende ruigtesoorten uit andere
ecologische groepen. Groep 2b Pioniers van nattc stikstofrijke plaatsen is vooral op de
oevers van de kribben wel eens dominant vertegenwoordigd door Zwart tandzaad.
--grocp 4: In het water van de kleiputlen is heel vaak Smalle waterpest in zijn eentje
lvoekerend aanwezig plus soms Klein koos, Tenger fonteinkruid en/of
Schedefonteinkruid en dat zijn alle 3 soorten van ecologische groep 4a Voedselrijke
wateren. Ook in het water tusscn de kribben grocit Schcdcfonteinkuid vaak
weelderig met afivezigheid van andere soorten. Dat er nu weeÍ planten groeien in de
rivier is een positieve ontwikkeling maar de soort die er nu groeit is wel een indicator
van een meststoffenrijk watermilieu. Op het land zijn in de vochtige tot natte delen en
aan de oevers van de kleiputten en de rivier meerdere soorten uit vooral groep 4d
Natte ruigten zeer vaak dominant aanwezig, mct name Harig wilgenroosje,
Haagwinde, Late guldenroede, Moerasandoorn, Koningirurenkruid, Reuzenbalsemien,
Zwane mosterd, Hertsmunt (alleen aan de rivieroever), Amandel- en Schietwilg. Uit
groep 4c Voedselrijke oevers gcldt dat bijvoorbccld voor Rietgras, Liesgras, Grote
lisdodde, Watenmrnt en/of fuet. De laatste soort kan uiteraard een goed biotoop
vormen voor een aantal interessante soorten vogels en kleine zoogdieren.
--groep 5: Bemeste graslanden is door enkele vaak dominante grassen
vertegenwoordigd zoals Glanshaver, Grote vossensLaart en Kropaar maar ook door
een aantal fraai bloeiende planten zoals Duizendblad, Grote wederik en Wilde
bertram. De laatste twee behoren tot een wat nattere categorie (5b) dan de andere 4
genocmde soorten (5a) en zorgen samcn met een aantal recds eerder genoemde
soorten uit grocp 4d door hun talrijkheid met namc nabij de rivieroever en op de
kribben in de zomer voor een zeer fraaie aankleding van het landschap met voor
allcrlci insecten ook een ruim aanbod aan stuifmeel en nectar.
--groep 6: Op vooral het oostelijk gedeelte van de zomerdijk is het Jacobskruiskruid
heel massaal aanwezig en dit indiceert via groep 6b Droge neutrale grasÍanden dat
hier door de kennelijk wat schralere (zanderigc) bodem goede kansen liggcn voor de
ontwikkeling van een interessante stroomdalflora. Door verruiging c.q. onvoldoende
begrazing wordt dit cchter (nog) niet gercalisccrd. Dit zou men kunnen vcrbctcrcn
door de zomerdijk in het maai- en afvoerbeheer in het kader van 'Stroomlijn' van
RWS van de direct aangrenzendc buitendijkse uiterwaard en Rijnoever mee te nemen.
Vergelijking met de flora van bijvoorbeeld de Blauwe Kamer leert dat hier nog heel
wat winst valt te behalen.....!
--groep 8: Dc Grote brandnetel is in veel delen van de Palmerswaard zeer dominant
aanwezig samen met andere fisiek minder opvallende soorten uit groep 8b
Stikstofrijke zomen zoals Hondsdraf en Kleefkruid. Struweelplanten (groep 8d) doen
daar met Dauwbraam en Eenstijlige meidoorn vaak niet voor onder, terwij I uit deze
groep aan de voet van dc steilrand Sleedoorn tot een aantal mctcrs in het natuurgebied
zeer dichte ook voor koeien en paarden bijna ontoegankelijke bosschages kan
vormen. Toch is er dan aan de achterkant langs het prikkeldraad vaak door het vee
een looppaadje gemaakt dat tevens bij een hogere waterstand misschien nog juist
droge poten kan geven.
- groep 9: Tenslotte zijn er nog de echte Bossoorten zoals Gewone braam, Boswilg
enlof Grauwe wilg uit groep 9b Droge voedselrijke bossen die op enkele plaatsen
soms al tlinke bosjes beginnen te vormen. Op de mmcrdijk verkleint hierdoor in feite
de Gewone braam net als de eerder genoemde massaal aanwezige Jacobskruiskruid en
Dauwbraam de kansen voor de ontwikkeling van een interessante stroomdalflora
maar er zijn ook redelijk begraasde delen.

-€
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Ook aan de voet van de steilrand zien we de Gewone braam vooral in de oostelijke
delen soms enorme ontoegankelijke struwelen vorÍnen, deels samen met de eerder
genoemde Sleedoorn. Op deze plek woeked voor en/of achter de prikkeldraad-
afscheiding van het natuurgedeelte ook vaak de Iep uit groep 9c Stinzenplanten die
we na determinatie meestal als Hollandse iep noteerden ofivel de bastaard van de
Ruwe en de Gladde iep. Overigens wordt de Iep hier nooit oud want na enkele jaren
worden de stammetjes al aangctast en gedood door de schimmel van de iepziekte die
waarschijnlijk reeds door wortelcontact onderling wordt overgebracht.
De taluds van de meer westelijke en middendelen van de steilrand zijn overwegend
met al wat oudere Zomereik bebost die net als Gewone braam tot de ecologische
groep 9b behoort. De Zomereik vertegenwoordigt hier het hardooibos samen met
Zoete kers (ook 9b) naast de Es uit groep 9a Natte bossen. Laatstgenoemde goeit hier
(voomamelijk aan de voet van de steilrand) echter veel minder talrijk, wel echter met
een aantal imposante al wat oudere exemplaren. In strijd met de beschermde status
van het bos op de steilrand maar wel met toestemming van gemeente en provincie (?)
hebben enkele bewoners enkele Essen gekapt ten behoeve van zon en uitzicht op de
rivier. De Es neemt overigens in de natuurdelen van de uiterwaard sterk in aantal toe
maar dit zijn naast enkele grotere bomen voorlopig kleine exemplaren. Klimop
behoort net als de Zomereik tot groep 9b Droge voedselrijke bossen en woekert
bodembedekkend op veel plaatsen in het eikenbos op de steilrand.
Rossenaar et al. (2006) wijzen er op dat in de vele projecten met 'nieuwe natuur'
langs de rivieren bijzondere stroomdalflora kan verdwijnen door een te lage
begrazingsdruk zodat vemriging van de graslandvegetatie optreedt en

bosontwikkeling volgt. Onze ervaringen bevestigen dit.

2.4 Samenvatting en beheeradviezen
De planteninventarisatie 2010 door een aantal leden van de Plantenwerkgroep KNNV
afdeling Wageningen e.o. r,an het uiterwaardgebied Palmerswaard aan de
zuidwestzijde van Rhenen laat het volgende beeld zien.
In het natuurgedeelte dat beheerd wordt door de Stichting Het Utrechts Landschap
vonden we 265 soorten hogere planten en met de steilrand en de bermen er bij is dit
aantal 350. Bij eerdere inventarisaties in de periode 1994 - 2000 bedroegen deze
aantallen respectievelijk 252 en320. Over de gehele periode 1994 2010 is het totaal
aantal 408 soorten. Daarwan sÍaan I I soorten op de Rode Lijst 2000 waarvan 5 in het
natuurgedeelte namelijk (in 2010) Gewone agrimonie, Goudhaver, Kruisbladwalsko,
Rode ogentroost en Veldgerst, en nog eens 4 soorten in de bermen te weten
Borstelkrans, Kleine pimpemel, Duits viltkruid en Valse kamille waarvan de 2
eerstgenoemde in de steilrand bij de Paardenmarkt tegenover de Veerwei. 2 Rode
Lij stsoorlen die in de periode 1994 2000 zijn gezien maar nu niet meer zijn
Bilzekruid en Karwijvarkenskewel. Nog enkele andere bijzondere soorten waaronder
typische stroomdalplanten die we in 2010 aantroffen zijn bijvoorbeeld Bosbies, Brede
wespenorchis, Echte kruisdistel, Groot warkruid, Grote bevemel, Hertsmunt, Holpijp,
Knolribzaad en Rivierkruiskruid in het natuurgedeelte, en Doornappel, Geoorde
zuring, Schaafstro, Stinkende ballote, Vijfdelig kaasjeskruid en Wilde marjolein in de
bermen. Gevlekte scheerling en Gewone vogelmelk zagen we in zowel steilrand en

bermen als het natuurgedeelte. Het totaal in 2010 aangetroffen stroomdalsoorten
bedraagt 36, in de periode 1994 2000 was dat 31 en over de gehele periode 1994

2010 is dat 41.
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Een vegetaiieanalyse aan de hand van de Standaardlijst van de Nederlandse Flora plus
vergelijking daarvan met de totale plantenlijst en onze ervaringen in het veld levert
het volgende beeld op. In het natuurgedeelte zijn de water- en oeverplanten (groep 4)
qua aantal soorten met 25 oÁ het sterkst vertegenwoordigd, met Smalle waterpest
opvallend dominant in het water van de kleiputten en Schedefonteinkruid als enige
soort in de rivier en op de oevers enlof vochtige plaatsen zeer vaak Harig
wilgenroosje, Haagwinde, Reuzenbalsemien, ZwaÍte mosterd en Schietwilg, en iets
meer plaatselijk, Liesgras, Grote lisdodde, Koninginnekruid, Herts- en Watennunt,
fuet en Rietgras. Voorts zijn de onkruiden, tredplanten en ruigtesooÍen (groep 1) niet
alleen opvallend aanwezig in de bermen met 35 oZ maar ook in het natuurgedeelte met
21 oÁ van het totaal aaÍltal soorten met daarbij vooral heel veel Akkerdistel,
Kruldistel. Kweek en Engels raaigras.
ln het natuurgebied zijn de storings- en natte pionierplanten (groep 2) en de soorten
van bemeste graslanden (groep 5) beide met 16 oÁ van de soorten vertegenwoordigd
*'aarbij uit de eerste groep vooral Kruipende boterbloem, Witte klaver, Akkermunt,
Zwart @ndzaad, Vijfvingerkruid en Zilverschoon vaak domineren en uit de tweede
groep met name grassen zoals Glanshaver, Kropaar en Grote vossenstaart.
Het lijkt of de planten van bosranden en struwelen (groep 8) met 1l %o van de soorten
wat minder opvallend aanwezrg zijn maar alleen reeds twee individuele soorten
hier-van namelijk Dauwbraam en Grote brandnetel bedekken een groot oppervlak van
het natuurgedeelte terwijl ook Hondsdraf zeer talrijk is maar uiteraard minder opvalt
en Eenstijlige meidoorn eveneens toenemend aanwezig is.
Tenslotte vertegenwoordigen ook de bosplanten (groep 9) meï 6 Yo een kleiner
aandeel van de totale plantenlijst maar Gewone braam vorrnt op sommige plekken
grote en hoog groeiende haarden en ook Bos- en Grauwe wilg zijn talrijk. Zomereik
en Klimop zijn dominant in het hardooibos van de steilrand maar daar staan ook
enkele fraaie grote exemplaren van de Es en Zoete kers. Hollandse iep en Sleedoom
vormen naast de Gewone braam flinke haarden aan de voet van de steilrand en daar
zagen we hier en daar ook vrij veel Gewone vogelmelk die ook elders wordt
aangetro ffen.

We zien dus dat ruigte-, storings- en voedingsstoffen mimende flora zeer opvallend
aanwezig is. Dit zal enerzijds samenlangen met periodieke overstromingen en kwel
door het meststoffenrijke rivierwater, anderzijds met het feit dat er lange tijd sprake
was van eeÍ zccÍ lage begrazingsdruk door runderen en/of paarden. Nu is dat
verbeterd en wordt er bovendien in een brede strook nabij de rivier 1 x per 2 (?) jaar
gemaaid en het maaisel afgevoerd. De vorming van zacht en hard ooibos is op gang
gekomen maar dit wordt afgeremd door houtkap ten behoeve van het in stand houden
van zichtlijnen voor aanwonenden en het genoemde maaibeheer nabij de rivier.
In de bermen domineren onkruiden, tredplanten en Íuigtesoorten en dit is begrijpelijk
gezien het vele grondverzet bij onder andere de grootschalige wegreconstructie van de
provinciale N225 en de aanleg van 2 nieuwe afritten vanaf de Veerweg naar de
Veerwei. De hoge steile zuidberm aan de noordrand van de Veerwei (Paardenmarkt)
bleef hierbij gelukkig buiten schot en wordt door de gemeente vrij goed beheerd via
tweemaal maaien en afuoeren. Dat laatste gebeuÍt echtff met de klepelmaaier en dat
geeft bodernverstoring en teruggang van een aantal (zeer) interessante soorten die
daar groeien zoals Kleine pimpernel, Geoorde zuring, Borstelkrans, Wilde marjolein,
Vijfdelig kaasjeskruid en Cichorei. Een verbetering van het beheer is echter
aangekondigd.
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Een aparte vermelding verdient het dwarse meidoomdijkje dat loopt vanaf de

steilrand oostelijk van het Sinnehus in het natuurgebied. Dat is vrij weinig vemrigd en
er groeien soorten als Goudhaver, Grote bevemel, Gewone agrimonie en Knoopkruid,
Een andere plek in het gebied waar vooral de paarden vaak bivakkeren en eveneens
door wat extra begrazing de vegetatie minder vermigd is is gesitueerd in de

zuidoosthoek. Dat de bodem daar vrij veel zand bevat draagt daar ook aan bij. Er
groeit daar Echte kruisdistel en Goudhaver en bij een verlandende kleiput Bosbies.

Beheeradviezen.
--l.Ter handhaving en bescherming van de bijzondere bermflora in de steilrand bij de

Paardenmarkt kan er beter niet meer met de klepelmaaier gemaaid worden maar met
een andere bodem sparende methode. Intussen is dit van gemeentezijde al toegezegd
en in 2011 uitgevoerd! Men sprak ook uit terug te willen gaan van 2 x maaien per jaar
naar 1 x in het najaar zoals elders in het buitengebied van Rhenen. In 201I bleek
echter dat er voorafgaande aan de altijd druk bezochtc Rijnweek begin juli toch weer
gemaaid was ondanks dat door nieuwe veiligheidsmaakegelen er niet meer kon
worden gelopen en gezeten in dit zo bijzondere bermtalud. Een andere bedreiging
voor dit plekje met bijzondere flora is er in de plannen voor de aanleg van een
parkeerplaats op de Paardenmarkt. Mocht dit doorgaan dan moet men het talud hier
ongemoeid laten.
--2.Een beter toezicht door de gemeente op de volgens het Bestemmingsplan
Buitengebied als natuurgebied beschermde bosstrook op de steilrand is geboden opdat
er geen illegale houtkap plaats vindt door de villabewoners zoals dat gebeurde en nog
steeds gebeurt. Dit hardooibos met zijn prachtige eiken en essen moet als een eenheid
worden gezien in samenhang met de uiterwaard.
--3.We zien het nog niet verschenen beheerplan voor de Palmerswaard van Het
Utechts Landschap met veel belangstelling tegemoet. Wat ons betreft komt er extra
aandacht voor een voldoende begrazingsdruk zeker nu er ook een (weliswaar kleine)
hoogwaterwije vluchtplaats voor de grote grazers is. Voorts zal bij een herinrichting
afulakking van de oevers van een aantal kleiputten gunstig zijn voor de ontwikkeling
van de moeras- en oeverflora en voor allerlei fauna elementen zoals met name de
Amfibieën (Rugstreeppad?, terugkeer van de Kamsalamander?). Er worden hier aan
de westzijde van Rhenen door wijwilligers jaarlijks in maart tenminste 1000
exemplaren van de Gewone pad overgezet van de overwinteringplaatsen op de
Heuvelrug over de zeer drukke N225 naar de voortplantingsplaatsen in de

Palmerswaard en ook de Groene kikker is in de uiterwaard talrijk.
--4.We zijn tegen de mogelijke aanleg van een geul in de Palmerswaard vanaf de

Nederrijn ten behoeve van een geringe daling van het te verwachten hoogwaterpeil
plus eventuele toename van extra paaigelegenheid voor vissen. Dit niet alleen omdat
het gebied nu al klein is maar de nu aanwezige uiterwaardstructuur met veel (ondiepe)
kleiputten is vooral uniek en gunstig voor amfibieën en waterplanten mede in
samenhang met de kweldruk vanuit zowel de Heuvelrug als de rivier. Daarom zou
ook een kleine oude strang aan de noordzijde van het gebied weer gerenoveerd
moeten worden.
--S.Geen eventuele aanleg van een visvijver ten behoeve van de recreatie want die is
ecologisch heel ongunstig en ook overbodig omdat de rivier hiertoe reeds veel
gelegenheid biedt.

-6.Uiterste terughoudendheid met de eventuele aanleg van een fietspad in de

Palmerswaard wegens de status van EHS. Het gebied is te klein voor veel nieuwe
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ontwikkelingen en er zijn in de omgeving al veel fietspaden naast zeer drukke
voorzieningen met een restaurant, passantenhaven, enz-
--T.Helemaal uit den boze is het als alsnog weer de plannen voor een jachthaven op
tafel zouden komen en/of in combinatie met een gïote diepe ontzanding zoals die nog
in de jaren negentig aan de orde waren lnaar bij de M.E.R. procedurc door de Raad
van State werden verworpen. Een kleine uitbreiding van de nu aanwezige
Passantenhaven zou mindcr desastreus zijn. Bij allerlci ingrepen trecdt eÍ strijdigheid
op met de Europese Habitatrichtlijn waarin voor rivieroevers 3 zeldzaam geworden
vegetatietypen worden genoemd namelijk Wilgenvloedbos, Glanshaververbond en
Stroomdalgrasland. Vele van de door ons aangetroffen plantensoorten zijn hieronder
te rangschikken en er is uiteraard ook een belangrijke relatíe tot een aantal
aangetroffen bijzondere vogelsooÍen (zie hoofdstuk 4) en de Vogelrichtlijn.
--S.Het al eerder genoemde dwarse meidoorndijkjc zou in stand moeten blijven
rvegens de bijzondere stroomdalflora die er groeit. Deze flora is overigens in het hele
gebied nog wcinig ontwikkcld aanwezig in vergelijking mct bijvoorbeeld de
zomerdijk van de Blauwe Kamer c.q. is in het verleden belangrijk in waarde
achteruitgegaan. Daarom is het ons inziens een belangrijke suggestie om bij het
maaien van de uiterwaard tussen zomerdijk en rivier deze zomerkade daar in te
betrekken! 15 Jaar geleden groeide er bijvoorbeeld nog Karwijvarkenskervel maar de
zomerdijk is in sommige delen nu zeer verruigd met o.a. veel Jacobskrliskruid,
Gewone braam, Dauwbraam, Akkerdistel, ruigtegrassen, enz.
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--Besluit beschermde inheemse plantensoorten, 1995. Wetgeving landelijk gebied,
Suppl.28.
--Gemeente Rhcnen, 2006. Groenvisie 2006-2016,2" concept, pg. l-52 + l8 bijlagen.
--Gemeente Rhenen, 1995 en later. Het Palmerswaard project, uitg. gemeente Rhenen.
--Goudzwaard, P. en D. van Dam, 201 l. Inventarisatie van dc Plasserwaard in 2009.
KNNV afd. Wageningen e.o., Wageningen.

-Meijden, R. van der, 2005. Heukels' Flora van Nederland, 23" druk. Wolters-
Noordhoff, Groningen.

-Meijden, R. van der, B. Odé, C.L.G. Groen, J.P.M. Witte en D. Bal, 2000.
Bcdreigde en kwctsbare vaaQlanten in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de
Rode Lijst. Gorteria 26: 85-208.
--Peters, B., G. Kurstjens en T. Teunissen, 2004. Herstel van de (stroomdal)flora in de
Gelderse PooÍt. De Levende Natuur 105-6: 237 -244.
--Prins, D., 2000. De Plantengroei van de Palmerswaard: soorteninvenrarisatie en

evaluatie 19981' 99. Plantenwerkgroep KNNV Wageningen.
--Provinciale Waterstaat van Utrecht, 1988. De Utrechtse Uiterwaarden van Neder-
fujn en Lek, samcnvattend rapport. Pg. l-57.
--Provincic Utrecht, 2001 . Ontwerp Natuurgcbiedsplan uiterwaardcn van Nederrijn en
Lek in de provincie Utrecht. Pg. l-33 incl. bijlagen.
--Rossenaar, A.J.G.A, B. Odé en R. Beringen, 2006. Natuurontwikkeling en flora
langs de grote rivieren. Dc Levende Natuur 107-6: 231-211.
--Stuurgroep Noordoever Nedenijn, 1993. Noordoever Nederrijn, Ontwerp in
Hoofdlijnen.
--Stuurgroep Noordoever Nederrijn, 1998. Project Noordoever Nederrijn, Eindrapport
Deel gebieduirwerkingen,

29



-Tamis, W.L.M. en M. van 't Zelfde,2003. KIK, een nieuwe zeldzaamheidsschaal
voor de Nederlandse flora. Gorteria 29: 57-83.
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--Weeda, E.J., R. Westra en T. Westra, 1985-1994. Nederlandse oecologische flora.
Deel 1-5, I\,N, VARA.

'label2.2 Plantenlijst Palmerswaard 2010 en eerder

Toelichting:
Kolommen: de aanduiding is als volgt:
--kolom 1: Nederlandse naam van de aangetroffen plantensood volgens Heukels'
Flora van Nederland 23" druk (2005) met eventuele toevoeging van het getal 8 : uit
cultuur verwilderde soort enlof9 : ter plekke aangeplant of uitgezaaid;
--kolom 2: vermelding van de ecologische status (groep) via de code 1a of lb enz.
(met als uiterste 9 e) volgens de Standaardlijst van Arnolds en Van der Maarel (1979)
(zie verder tekst 2.3.3)
-- kolom 3: E\,1. $/Rl/enz. - aanduiding van eventue(e)l(e) bijzonder(e) status of
kenmerk(en) zoals $ : stroomdal-(: rivierbegeleidende) sooÍt; RL : Rode-lijstsoorl
(zie verder de toelichting onder 2.3 en 2.3.1); BS: Nationaal Beschermde Soort; AS
= (overige) abundantiesooÍ die eerder aandachtsoort werd genoemd (zie 2.3 en

2.3.1); abund. : abundantie-code - A of B, C, . . .G : aanduiding van het aangetroffen
aantal exemplaren (telling of schatting) volgens de streeplijst editie 23 (2005) van
Heukels' Flora van Nederland waarbij A: 1 exemplaar,B:2- 5 exemplaren, C - 6

-25ex.,D:26 50 ex., E: 51 - 500 ex., F: 501 -5000 ex. en G:meerdan 5000
ex.
--kolom 4 ím 9: aanduiding van de aangetroffen groeiplaats(en) van de betreffende
plantensoort in de door ons onderscheiden deelgebiedjes van de Palmersrvaard
(toelichting zie tekst 2.2) plus een kolom met eerder verrichte waamemingen (1994

ím 2000) met per plant gebruik van een code die een schatting aanduidt van de

relatieve talrijkheid volgens de zogenoemde Tansleyschaal als volgt: r : zeldzaam
(rare), slechts een tot enkele verspreide exemplaren; o : in geringe aantallen verspreid
(occasional); f : wij talrijk (frequent) aanwezig; a: algemeen aanwezig in vnj grote
aantallen; d : zeer algemeen tot dominant in aantal of bedekkinggraad; lf - locaal
ftequent en ld: locaal dominant; x: indicatie van de aanwezigheid in vroeger jaren
zonder aanduiding van de talrijkheid; xb: in vroeger jaren alleen in de bermen langs
N225 erL/of Veerweg gezren.
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Nederlandse naam )' evt. 8
(ver wí kle r d) of 9 (aan gep I an t)

Ecol.

Sroep

Evt.$/RL/B
S/AS +
abund.

HUL-
droog

HUL-
nat

HUL
Rijn

N. en

O. bet
o.
sleíl-

1994 t/n
2000

Aalbes 9a r
acrimonie, Gewone 8c $RL-E o

Akkerkars 2a o X

Akkerkool 8b o xb
ambrosia- Alsem- , I
ardoom. Bos- 9b Í x
andoom. Moeras- f f f
aster. Smallc 4d $ f x

ballote. Stink€nde ls $ÁS-E r o xb
barbarakruid- Gewoon 4d $ r r
barbarakruid. Stiif 4d $ I f

basterdwederik-Bek1i erde ls o o
bast€rdwederik. Kantise 8a o x

basterdwederik. Viltise 4c o/f o

Beekpunge 4c AS
bec$dgras. Moeras- 4c r/o r/o
beemdgras, Ruw a f f
beemdgras, Veld- 5a o o o
Beemdlangbloem 5a f f o

berentlauw. Cewone 8b a f f o x

berenklauw. Reuzen- 9c AS-C o o

berk. Zachte 9e x
bevemel. Grote 5a $ÁS,E x
bies. Bos- 5b AS-F r/o
bies. Matten- AS x
Biezenknopoen 7c x
bissenkruid. Gewoon 6b o o/f a. a x
Bilzekruid tf RL X

bitterkruid. Echt 6c $ês-c I xb
Bit'aerzoet 4d o f f x
Boerenwormkruid ls f o o o o x
Rorstelkrans 8c $3r-c rlo
boterbloem. Blaartrekkende 2b r/o x
boterbloem. Knol- 6b $ o olf x
boterbloem, Kruipende 2a a a a f f x
bote.bloem, Sch€rpe 5a a o o o/f f x
braam. Dauw- 8d alld f a f o x
braam. Cewone 9b td o f f f X

brandnetel. Grote 8b alà a a a f x
bruidssluier.ChLnese 9 td
brunel. Oewone 5a o Ílo
Biivoet f o f o X

cichorei. Wiide 5a $ o o f Xb

distel. Akker- 1Ê d a a {la o/f X

distel. Krul- 1s alld o/f x
drstel. SDeer- le o/f x
distel. Wee- 1f xb
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Nederlanclse naam * evl. 8
(verw í lcl ercl) of 9 (aan gep I an t)

Ecol.
gfoep

Et;t.$/RL/B
S/AS +

HUL-
droog

HUL-
nat

HUL
Rijn-

N. en

O. her
o.
stei!-

1994 t/n
2000

sierst. Pluim- le r
Glanshaver 5a a f a ald,
glidkruid. Blauw 4c o o o X

Goudhaver 5a $Àr-F tf x
suldenÍoede. Canadese 1s xb
guldenroede, Late 4d f/ld f

^/ld
o

Hanendoorn 9 2 I
hanenpoot, Eurcpese 1c I o
havikskruid- Scherm- 9e r
Hazelaar 9 9b o xb
Hazenpootje 6d AS-B r xb
Heeiblaadies 2a $ÁS-C r
Heen 4c t
Heermoes le o o/f lf lf
Heggenrank 8d $,AS-E o xh
Hekselmelk tf $ r/o r/o
heLrk"uid, Gcoord 4c $ X

helmkruid, Gevleugeld 4c o f X
helrnkruid, I(ropig 9b o x
Hemelboom 8 ? f
hcnnepnetel, Cewone 8b o o o o o x
Herdcrstasjc td o o o x
Herik la o xb
hoelblad. Klein le o o X

I{oenderbeet la olÍ o o/r xb
Holpiip 4c AS-C o/r x
Hondsdraf 8b a f I f X
honingklaver, Citroengel€ le X

honingklaver, Goudgele 4d $ f f X
honinsklaver. Witte 1e X
hoomblad. Fiin 4a o
hoornbloem. Akker- 6c $ o xb
hoombloem. Gewone 5a a I o X
hoombloem. Kluwen- le o o X
hoornbloem- Zand- 6b Xb
Hop 8d o o/lf xb
Hopklaver 5a a l/a f f x
hyacint, Wilde .9 9c r/o
iep. Gladde 9c f f xb
iep. HoLLandse 9c ld td o
iudasoennins. Tuin- 8 le o xb
kaardebol. Grote lf $.BS-C o xb
kaasieskmid. Groot le o if xb
kaasieskruid. Klein Le I
kaasiesknrid. Muskus- 8b o/r xb
kaasieskruid. Viifdelis L,I AS-C o
Kafferkorer 1c o
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Nedellandse naam + ev. 8
(v erw i l<lerd) of 9 ( aan gep hnÍ)

Ecol-
gfoep

Ett.S/RL/B
S/AS +

HUL.
droog

HUL-
naí

HUL-
Rin

N. en

O. ber
o.
steil-
rand

1991 t/n
2000

louiskruid. Klein la r/o X

L:ruiskruid- Rivier- 4d $Ás-E Í
kÍuiskruid, Vilris 5a $ o/lf o o x
Krveek le lf o ld f x
lathyrus, Veld- 5a o x
leeuwenbek. Kleine tb $ X

leeuwe[bek. Muur- 9? 6a AS xb
leeuwentand. Vertakte 2a o o/f o x
T-idms 2a o/f x
Liessaas 1c ld o x

lisuster. Wilde 9 8d o
Linde. Zomer- 9 9d r/o
lis.Gele 4c o olf x

lisdodde. Grote 4c f/td, x
lisdodde. Kleine 4c o X

I-ook-zonderlook 8b o o/lf xb
look. Kraai 8b o o o xb
Madeliefje 5a f
Mannagras 4c o
margriet, Gewone 5^ o
marjolsin, Wilde 8c $^s-ts o/r
meidoom. Eenstiilise 8d a a o
melde. Spies- le o o X

mslde. Uitstaande lc
mslkdistel. Akker- la o o
melkdistel, Gekroesde Ia o o o o x
melkdistel. Gowone la o xb
MoederL-ruid 8 ,I I
Moeraskers 2b I
Moerasspirea 5b AS-E o
morgenster. Cele 5a Í
mosterd, Zwarte 4d $ 1d olf o
munt. Akkcr- 2^ ld f
munt. Herts- 4d $.AS-G r/'d
munt. Water- 4c alld, ld x
muur, Vogel- la a. o
muur-. V/ater- 2b o o X

muur. zeesroene 7a

Muurpeper 6b x
naaldaaÍ. Geelrode lc
naaldaaÍ. Groene lc o o xb
nachschade. Beklierde le o o o
nachschade. Zwarte la o x
naÍ:elkruid. Ceel 8b o,1f f
narcis. Trompet- 8.9 x
ogentroost, Rode 2a RL-A T

Okkemoot 8.9 r x
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Nederldndse naam + e1,Í. 8
(ver wi lde r d) of 9 ( dan gep lan t)

Ecol.
gtoep

Evt.$/RL/B
S/AS/ +

HUL-
droog

HUL- HUL.
Rijn-

o.
sleíl-
tand

1994 t/n
2000

Sleedoorn 8d ld ld x
smeerwoItel, Gewone 4d f a X

smele. Ruwe 2a
sneeuwbal. Wollige 8d Í
Sneeuwbes 8.9 8d o Xb
Spaanse aak 8,9 9d o xb
speenkruid, Cewoon 9b olf o Ifla x
sprilgzaad, Oran je 4è, Í
sPurrie, Gewone lc o r
Stalkaars tf r xb
steenraket. Gewone la r/o
srekeÍnoot, Late le $,AS-C o X
Stinkende gouwe 8b o oh xb
Straatgras 1d a f a a f x
st eepzaad, Groot 5a $ xb
sneepzaad, Klein le o f o X

struisÊras, Cewoon 6d o a a x
struisgras, Hooq 2à o/f o/r o/f X

tandzaad, Knikïend 2b Ílo
tandzaad, Smal 2b r/o
hndzlad, Vee rdcLig 2b o x
tandzaad, 7,\'! art 2b o alld x
teunisbloem, Crote 8 1f o X
teunisblocm, M iddelste tf o Í/o o xb
teunisbloem, Zand- 1f xb
Tirnoteegras 5a o/f o/f
too.ts, Zwaíe tf AS
torkÍuid, Water- 4c
valgriaan- Echte 5b o/f f a o
varkensgras, Gewoon 1d f f f x
varkenskers- Kleine ld r o xb
V(3enwortel 2a f o x
veldkers, K leire 6b I o x
veldsla, Gcwone 6b o o xb
Ventel 8

vergee!mii- etie.Akk€r- 8b o
vergeet-mii-nietie. Bos- 9b AS-E r o/lf
vergeet-mii-nietie. Moems- 4c o x
vetkruid, Wit 6c lf x
vetkruid. Roze 8 lf
vetmuur, Liggende ld lf xb
veftnuur. Uitstaande ld $ x
viitkruid. Duits 6b RL-A
vingergras. Glad ld xb
vingergras. Haris 1e t/o o
vingerhoedskruid. Oewoon 8 8a xb
viooltie, Akker- lc xb
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Nederlandse naam I evl. I
fu erwi ld e rd) of 9 (aan gep I an t)

Eco l.
groep

Evt.$/M/B
s/ls +

HUL-
droog

HUL. HUL,
Rijn-

N. en
O. ber-
men

o.
stei!-

1994 ím
2000

windhalrn. Grote lc xb
winterDostelein. Witte 8b o o xb
witbol. GestÍeepte 5a t o o o x
witbol. Gladde 9e xb
Witte krodde la r/o xb
WolfsDool 4c f
zandmuur- Gewone la
Zandraket 6b o o xb
Zegekruid o

zesse. Gewone berrn- 8b o x

zesse. Hose cyDer- 4c r
zesge. Moeras- 4c
zegse. Ruise f o f lf
zegge, Scheflre 4c o fnd f X

zecse. Tweeriiige 5b o o o

zegse. valse vos- 2a o o x
Zevenhlad 8b td xb
Zilverschoon 2a

^l1d
f al1d, o

zon nebloem. Stiive 8

zurine. BIoed- 9a ASB i
arrinq^ Geoorde 5a $ Í xb
zu rin s. Coud- 2b

zurins. Kluwen- 2a f f f r/o r X

zurins. Krul- 2a f o f o

zu ns. Moems- 2b
zuring. Ridder- Ie o o/f o/f x
zurinq. SchaDen- 6d o xb
zurins. VeLd- 5a x
zurirg. Water- 4c x
Zwalu\r.tong la o

Zwanenbloem 4c BS.AS-G f/ld X

zwenks.as. Riet- 2a f f a o

zwenkeras. Rood 5a olf f fla a x

Totaal aantal: 408 (RL: I I,
$:41)
Aantal in 2010: 265 (RL: 5,
$:36) (nat.geb.) + 85 (RL: 4,
$:31) (bermen)

Tot.$:41
RL:l I
In 2010:
$.36+31
RL:5+4

183 109 141 200 t0l 252
(nat.-
geb.) +
68
(berm)
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3 Mossen in de Palmerswaard

Gerrit B&r, Klaas van Dorí en Michel Zwarts

3.1 lnleiding
In 2010 is op verzoek van het Utrechts Landschap de Palmerswaard geinventariseerd

door leden van de KNNV afdeling Wageningen e.o. In dit hoofdstuk worden de

mossen behandeld.

3.2 Onderzoeksgebied en werkwijze
De Palmerswaard is een nafuurterrein aan de Rijn van ongcveer 35 hectare ten zuiden
van Rijksweg N225 en in het oosten grenzend aan de bebouwde kom van Rhenen. Het
ligt vrijwel geheel in het kilometerhok met Amersfoort coórdinaten 1,66-441.
Het terrein is een uiterwaard met een aantal gegraven kleiputten omgeven door
struweel van wilgen en populieren. Enkele vaag begrensde wandelpaden zijn
opengesteld voor het publiek. Verder komen voor: strandjes langs de Rijn, kribben,
ecn zomerkade en struweel op de overgang naar de stuwwal. De bodem bestaat uit
klei. In het oostelijk deel komen ook zandige bodems voor. Voor een gedetailleerde
beschrijving van het terrein wordt verwezen naar hoofdstuk 1.

De Palmerswaard wordt begraasd door galloway runderen en konik paarden.

Dc inventarisatie is uitgevoerd door dc eerste en laatste auteur in de periode maart tot
september 2010 in zes halve dagen. Klaas van Dort is aan het einde van het seizoen
mee geweest voor aanl'ullende waarnemingen. Het was de bedoeling het onderzoek
begin januari te starten. Door de langdurige sneeuwval en de vorst konden wij niet
voor half maart beginnen. Wellicht zijn hierdoor woege pioniers gemist.
De mossen zijn in het veld op naam gebracht en bij enige nvijfel thuis microscopisch
onderzocht.
Er is een totaaltabel van de mossen gemaakt (tabel 3.1) waarin is vermeld: het
biotoop, het al of niet feÍiel zijn, de abundantie en welke mossen microscopisch
bekeken zijn en welke bewaard zijn in het herbarium.

Voor de beoordeling van de abundantie is gebruik gemaakt van de Staatsbosbeheer
Tansley-plus schaal (zie toelichting bij de tabellen).
Voor de Nederlandse en de wetenschappelijke namen is gebruik gemaakt van de
Beknopte Mosflora van Nederland en Belgie (Siebel en During, 2006).
De indicatie van de zeldzaamheid is gebaseerd op de Standaardlijst (Dirkse e.a., 1999,
Website BLWG) en de Rode Lijst (Siebel e.a., 2000).

3.3 Aantal mossoorten
In totaal zijn 7l mossoorten gevonden - 66 bladmossen en 5 levermossen. Slechts één

soorl van de Rode Lijst werd ontdekt, maar wij troffen wel 6 zeklzame soorten aan (in
de tabel zz) en 15 vrij zeldzame soorten (z).

3.4 Bijzondere vondsten
3.4A Rodelljst-soort
Brachythecium mildeanum (Moerasdikkopmos) is een wij zeldzame soort van natte
graslanden en staat als kwetsbaar op de Rode lijst. Wij vinden dit mos in orze regio
regelmatig en we vragen ons af of het wel zo zeïdzaam is. In het veld wordt het vaak
aangezien voor Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum). Bij vegetatief
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materiaal is microscopisch onderzoek nodig om de velddeterminatie te bevestigen. Er
zijn twee vorÍnen van dit mos: een terrestrische en een epifftische-uiterwaard vorm
(Siebel, 2007). Moerasdikkopmos vormt brorskleurige matjes op open grond
(terrestrische vorm) en in de uiterwaarden ook op bomen. Wij vonden beide vormen:

terrestrisch (coórdinaten 166.416-441.290) en epifutisch op een wilgenstam
(codrdinaten 166.342-441.223). Deze uiterwaardvorm vonden wij ook in 2009 op een

wilg in dc Plasserwaard en dcze is toen door Hcnk Siebel gecontrolecrd.

3.48 Zeldzame soorten
Brachythecium plumosum (Oeverdikkopmos) vonden wij op de basaltstenen van een

krib. Het wat roestkieurige dikkopmos valt op door de boogvormig gekomde
zijtakken en het heeft opvallend in rijen staande bladhoekcellen.

Diall,trichic mucronata (Riviermos). Een kibbenmos met zeeÍ hoge papillen in de

bladcellen en ecn brede geelbruine ncrf. Wij vonden de vaÍiëïcit mucronata waarbij
de bovenste bladen geen inscheuringen veÍtonen i.r.l. de variëÍeíÍ fragil ifolia dte wel
inscheuringen heeft. De variëteit die wij aantroffen zou nog zeldzamer zijn dan die
met ingescheurde bladranden (Siebel, 2008). De variëteit mucro ata vonden wij ook
in 2004 op een krib in de Bovenste Polder onder Wageningen. De variëteit

fragilifolia, die meestal op boomvoeten aan de rivieroever gevonden wordt, troffen
wij aan in 2009 op een sluismuur in de Plasserwaard.

Orthott"ichum obtusifolium (Stompc haarmuts) is een schorsspleet vullendc kleine
haarmuts die gemakkelijk te herkennen is aan de stompe bladtoppen en de

broedlichamen op het blad die er als lichtgrocne puntjes uiLzien. Stompe haarmuts
groeide op een wilg.

Orthotrichum tenellum (Slanke haarmuts) staat te boek als zeldzaam. Wij vinden dit
mos echter frequent. Net als andere haarmutsen gaat de soort duidelijk vooruit
(BLWG,2007). Slanke haarmuts vormt polletjes cn is te herkennen aan de lange,

slanke, oranjebruine kapsels en aan de broedlichamen op de bladen en in de

bladoksels van stcriele planten. Wij zagen dit mos op wilg, vlier en eik'

Plagiomnium rostratum (Gesnaveld boogsterrenmos) is een opvallend plat mos met
tweerijige vrij ver uit elkaar liggende breed elliptische bladcn. Het blad is gelig
gczoomd en stomp getand. We vonden Gesnaveld boogsterrenmos tussen het gras op

een kleiige steilwand.

Pylaisia polyantha (Boommos) valt op door de velc langc, rechte, frjn gegroefde

kapsels op lange kapselstelen en reclitop staande zijtakken. We vonden deze op eel.t

wilg. Ook deze soort is in onze regio niet er g zeldzaam.

De wij zcldzame lnossen waarvan wij er 15 vonden willcn wc niet bespreken op twce
uitzonderingen na omdat ze niet eerder in deze regio zijn gevonden.

3.4C Bijzondere vondsten die voor onze regio niet eerder vermeld zijn.
Bryum ntderale (Purperknolknikmos). Op een open kleiige plek in de uiterwaard
vonden wij verschillende knikmossen. Bij microscopisch onderzoek bleek het

mengsel Purperknol-knikmos te bevatten. Dit mos viel op door de dikke paarszwarte
papilleuzc rizoiden (hcchtwortels) en dc bijpassende purperen broedknollen.
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Hygrohypnum luridum (Gewoon spatwatermos). Op een basalt blok op de gemiddelde
waterlijn van een kib zagen wrj een mos met klauwvormige, wat stompe bladen die
zeer hol waren en met rechtop staande zijtakken. Microscopisch werd de
velddeterminatie bcvestigd. Ook Han Runhaar vond dit mos in de Palmcrswaard.
3.5 Milieu-indicatie
Voor mossen zijn rccent milieu-indicatiegetallcn gepubliceerd (Sicbel en Bijlsma,
2007). WU pasten de indicatiewaarden voor voedselrijkdom, vochtigheid en
zuurgraad toe op de
mosflora van de Palmerswaard.

Vocdsclrijkdom
Klasse percentage

nutriêntenarm
matig nutriëntenrijk
nutriëntenrijk
overmatignutriëntenrijk I0

Ruim zeventig procent van de mossen prefereert een (matig) nutriëntrijk milieu. Dit is

uiteraard te verwachten in een uiterwaard met een kleiige bodem die zo nu en dan
overspoeld wordt door voedselrijk water. De soorten die een voorkeur voor een
nutriëntarme omgeving hebben, zijn wijwel zonder uitzondering boom- of
steenbewoners. Onder de echte nutriëntenliefhebbers komen, naast Leskea polycarpa
(Uiterwaardmos) en Brachythecium rutabulum (Gewoon dikkopmos), drie
knikmossen voor: Bryum argenÍeum @ilvermos/, Bry** barnesii
(Geelkonelknikm os) en B ryu m d ic h o to mu m (Grofkorrelknikmos).

Vochtigheid
Klasse percentage

droog 19

matig vochtig 33

vochtig 32
nat 16

De meeste gevondcn mossoorten houden noch van drogc noch van nattc
omstandigheden. Zowel de soorten die droge als de soorten die natte omstandigheden
op prijs stellen zijn steenbewoners. De eerste groep groeit overwegend boven op de
krib, dc tweede groep groeit omstreeks de gemiddelde waterlijn.

Zuurgraad

15

32
43

Klasse
zuur
zwak ztur
neuhaal
basisch

percentage

6
lft

26

De mossen in de Palmerswaard prefereren neutrale tot basische omstandigheden. Niet
verbazingwekkend in een kleiig milieu met kribben van stortsteen of beton. De
soorten van zuurdere omstandigheden zijn epifyten, met name Ulota bruchii
(Knotskroesmos) en Ulota crispa (Trompetkroesmos).
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3.6 Vergelijking met vroegere inventarisaties
ln 2004 hebben de eerste en laatste auteur de Palmerswaard ook op mossen
geiïventariseerd van maart tot juli, in 5 halve dagen. Er zijn toen 44 soorten
aangetroffen, waaronder 2 levermossen. Er zijn in 2004 geen soorten van de Rode
Lijst aangefoffen en slechts 4 wij zeldzame mossen. In 2010 zljn 7 sooÉen van 2004
niet teruggevonden.
Klaas van Dort vond in 1998 het wij zeldzame Aloina aloides (Gewoon aloëmos) op
klei in de uiterwaard. Ondanks uitvoerig zoeken op de vindplaats is de pionier
Gewoon aloëmos niet teruggevonden. De plek was overgroeid door grassen.

Han Runhaar, die vaak in de Palmerswaard planten inventariseert en ook naar mossen
kijkt heeft ons meegedeeld welke mossen hij na 2004 vond die niet op onze lijst van
2004 stonden. Op 3 na hebben wij die mossen in 2010 wel gevonden.
In totaal zijn er dus 11 soorten uit het verleden in 2010 niet teruggezien.
Dc belangrijkste oorzaak hiervoor is de toevalligheid om iets wel of niet te vinden.
Ook was er in 2010 nauwelijks dood hout zodat wij soorten van dat biotoop misten.
In 2010 vonden wij 27 sooÍen meer dan in 2004. Toegenomen ewaring en kennis van
de onderzoekers speelt hierbij een rol. Ook het vaker meenemen van mossen, waar
enige twijfel over is, voor microscopisch onderzoek thuis is een methode om meer
soofen te vinden.
In 2004 zíjn we later in het jaar gestaÍ. Sommige gebieden zijn dan ontoegankelijk
door braam- en brandneielgroei. In 2010 zijn wij vroeger in het jaar naar die plekken
gegaan waardoor we ook meer soorten vonden.

Mossen in 2010 niet teruggevonden

Áulctcomnium androgtnum Gewoonknopjesmos

A.loina aloides
Ám b ly s t egium fl uv i at i I e

Brachythecíum alb icans
Cratoneuron filícinum
Dicrcnella staphylina
F onÍín a I is ant ípyrel ic a
Homal othecíum sericeum
Leptobryum pyrforme
Lophocolea heterophylla
Pohlia nutans

Gewoon aloëmos
Rivierpluisdraadmos+

Bleek dikkopmos
Gewoon diknerfmos*
Knolletjesgreppelmos
Gewoon bronmos
Gewoon zijdemos*
Slankmos
Gedrongen kantmos
Gewoon peermos

* alleen door Han Runhaar gevonden

3.7 Bespreking en conclusies
In 2010 zijn in de Palmerswaard 71 soorten mos gevonden - 66 bladmossen en 5
levermossen; 1 soort van de Rode Lijst, 6 zeldzame en 15 vrij zeldzame soorten. VooÍ
een vrij klein natuurreservaat van 35 hectare is dit een fraai aantal.
In het onderzochte uiterwaardengebied komen veel verschillende biotopen voor: klei,
zand, droog, nat, voedselrijk en voedselarm, kleiputten met wilgenstruweel,
rivieroever met kibben en ook een overgang naar de stuwwal. Toch zullen we een
aantal twisch fluviatiele soorten niet gevonden hebben omdat er weinig steilkantjes
waren in de uiter-waard en aan de rivieroever. Het gebied is verder sterk verruigd met
weinig open plekken voor pioniersoorten.
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Opvallend was dat de oevers van de kleipuiten geen bijzondere soorten opleverden en
we vonden geen enkel watermos zoals het Gewoon wateworkje (Riccia fluitans).
Als we de 11 soorten die niet zijn teruggevonden optellen bij de 71 van 2010 zijn et
82 soorten w:urrgenomen in de Palmerswaard die 35 hectare groot is. In de ongeveer
even grote Plasserwaard vonden we 91 sooÍen in 2000 en 2009.
In de Bovenste Polder onder Wageningen met een opperulak van 216 hectare telden
we in 2004 en 2010, tot het schrijven van dit rapport, samen 106 soorten en in
Meinerswijk (240 ha) tot heden 1 16 soorten.
Ook de Palmerswaard heeft veel sooÍen, maar de vemriging is dermate sterk dat de
ecologische potentie op geen stukken na gehaald wordt. Het biotoop open grasland
(waar vroeger Gewoon aloëmos stond) is verdwenen. De drooggevallen oevers
leveren geen pioniers op. De kribben verruigen. De paden groeien dicht met Zwafte
mosterd (Bras.rlca nígra), dus ook hier geen kansen voor pioniers.

3.8 Beheeradviezen
De Palmerswaard vemrigt zeer sterk. Door woekering van bramen en brandnetels
worden op vele plaatsen kruidenrijkere vegetaties verdrongen. Tegengaan van deze
verdringing lijkt ons een eerste vereiste om de natuurwaarde van het gebied weer te
verhogen.
Plaatsen waar mossen zich kunnen vestigen en handhaven zijn bomen, stenen,
steilkanten en open plekken.
In de Palmerswaard komen vooral wilgen voor. Die vorïnen een gunstige groeiplaats
voor veel mossen. Goed beheer vereist terughoudendheid: vooral oudere, wijdvertakte
bomen vormen een gunstig substraat.
Steen komt in de Palmerswaard vooral voor
komen veel karakteristieke soorten voor.
braamvegetatie op een aantal kribben.
De Palmerswaard kent maar weinig steilkantjes of open plekken in hct terrein en deze
zijn veelal verruigd. Het aantal pioniers is dan ook klein en ze komen sporadisch
voor.
Intensievere begrazing is aan te raden. Hierdoor kunnen meer vegetatiemozaïeken
ontstaan, zoals die er al zijn op het zandige deel in het oosten van de Palmerswaard.
Door intensievere begrazing en betreding neemt het aantal open plekken toe en
kumen aan de Rijnoever meer steilkantjes ontstaan, beide gunstig voor toename van
pioniervegetatie. Ook zal door meer begrazing de zeer dichte grasvegetatie in de
uiterwaard ijler worden met toename van andere planten en ook mossen.
Ook de paden moeten beter onderhouden worden om o.a. de meer dan manshoge
woekering van Zwarte mosterd (Brassica nigra) op de paden te voorkomen. De paden
worden door deze woekering onbegaanbaar waardoor het publiek ook meer buiten de
paden gaat lopen, hoewel dit laatste meer kansen biedt voor pioniers.
Uitdunnen van de zeer dichte wilgenbegroeiing in de bosjes en op de oevers van de
kleiputten zal meer open plekken geven voor toename van de diversiteit van planten
en ook van mossen.
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Tahel 3.1 Mossen in de Palmerswaard in 2010

\ etenschanncliike naam Nederlandse naam

substraat biizonderheden
T E V S F M H A Z

K
RL

Bladmossen
Amblyst€gium serpens Cewoon pluisdraadmos X x x X o a

Amblystegium tenax Waterpluisdraadmos x x X r z

vanum Oevemluisdraadmos x x r a

Barbula convolulq Gewoon
smarasdsteeltie

X X o à

Barbula I{leicmora oÁctoohic x X o a

mildeanum * Moerasdikkopmos X x X X o z KW
Brachythecium plumosum a Oeverdikkopmos x x x Í
BrachvÍhecium DoDuleum Penseeldikkopmos x x X r à

B r a c hvt h eci u m rut a bu I u m Gewoon dikkopmos x x x x X a a

Brachythecium salebrosum Glad dikkopmos X X x o à

Zilvermos X o a

Bnum barnesii Geelkorrelknikmos X o à

Bryum caespiticium Zodeknikmos x x I a

B Gedraaid knikmos X X X x o a

dicholomum GroÍkorrelknikmos X X o a

klinggraeffi Scharlakenknolknikmo
s

X X r 7

Bryum rubens Braamknikmos x X o
^

Brvum nrderale * Pumerknolklikmos X X r z

Gewoon puntmos x x a a

Ceratodon Gewoon pumersteeltie x x x o a

Cinc I ido tus lbn t i na lo i des Gewoon kribbenmos X X o 7.

Cinclidotus Langsteelkibbenmos X X X o z
Cryphaea heteromallct Vliermos X x X ó 7

mucronaÍa vaÍ. Riviermos X x X r 77

Dicranel Ia schreberiana Hakig greppelmos x X r a
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Orthotrich u m obtus i fol ium *

Spits smaragdsteeltje

Svnlrichia ruralis var- calcícolo
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T : terrestrisch
E : epif)4isch
V : dood hout
S - stenig substraat

F - fertiel
M : microscopisch bekeken
H : herbariummateriaal aanwezig

RL : Rode Lijst
KW : kwetsbaar

* : mos besproken in de tekst in $ 4 a - algemeen

ZK : zeldzaamhe i dsklasse
a : algemeen
z- vrij zeldzaam
zz: zeTdzaam

A : abundantie
d : dominant

1f - locaal frequent

o : hier en daar
r : z.elózaam

Wetenschaooeliike naam Nederlandse naam

substraat biizonderheden
T E V S F M H A Z

K
RI,

Chiloscyphus polvanthos Lippenmos X X x r a

Frullania dilatatct Helmroeshnos x X X Í a

Marchantia nolvmornha Paraoluutiesmos X r a

Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos x x o a

Radula complanaÍa Gewoon schiifiesmos x X I a
Totaal aantal: 66 bladmossen en 5 levermossen I
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4. Inventarisatie Broedvogels
Palmerswaard 2010

Piet van Klaveren &
Linus IIW van der Plas

nachtegaal

Samenvatting.

Leden van de Vogelwerkgroep Wageningen hebben in 2010 de brosdvogels van de Palmerswaard
geihventariseerd volgens de BMP-methode. Van 48 soorten werd het broeden vastgesteld met in totaal
381 territoria. In vergelijking met vijfendertig jaar geledcn (1975) was het aantal territoda
vcrviervoudigd en het aanfal soorten met moer dan 50 7o toegenomen.
De grootste aantailen territoria in 2010 werden vastgesteld voor bosrietzanger (37), grasmus (27),
tjittjaf(21), meiel (20), tuinfluiter (19) en zwartkop ( l8); in totaal zijn deze 6 soorten verantwoordelijk
voor 142 territoria (meer dan 35%). Dit zijn vogelsooÍen die thuishoren in (droge) struwelen/ruigtes en
in bosschages. Hun toename is het gevolg van de vermiging en de opslag van bomen in de
Palmerswaard in de laatstg decennia.
De vogelsooíen zijn ingedeeld in ecotoopgroepen, waarbij de ecotopen bomen/bosjes/bosschages en
droge/natte struwelen/ruigtes samen tweederde van de te.ritoria leveren, tcrwijl 15 7o afJ<omstig is van
vogels die gebonden waren aan open water,&leiputten. Soorten gebonden aan grasland en operl terrcin
zijn vrijwel verdwenen, ondanks de huidige extensieve begrazing door gallorvay-runderen en konik
paarden. De overige territoria (ruim 15 %) worden ingenomen door vogels van hoogopgaande bomen
(met name holenbrocders) en vogels gebondcn aan dc huizen en tuinen langs de stuwwal.
In totaal werden er 6 Rode-Lijstsoorten (kneu, nachtcgaal, matkop, huismus, ringmus en koekoek)
vastgesteld in de Palmerswaard.
ln de Palmerswaard hebben in 2010 8 paar gÉuw€ ganzen, 2 paar canadese ganzen en 4 paar
nijlganzen gebroed, naast 5 paren van de fuut, wilde eend, krakeend en kuifeend. Opvallend waren de
territoria van I ijsvogel en I nachtegaal-
Cegevens voor de broedvogels in 2010 zijn vergeleken mst die van vo ge inventarisaties van deze
uiterwaard die sinds 1975 regelmatig zijn uitgevoerd. Ook is een vergelijking gemaakt met de
brocdvogels van een aantal naburigg uiterwaarden (Blauwe Kamer, Plasserwaard en Bovenste Polder).

Sommige soorten van natt€ skuwelen (watersnip. blauwborst, spinkhaanzanger) en open (vochtig)
grasland (graspieper, steltlopers) ontbreken in de Palmerswaard, terwijl deze in naburige uiterwaarden
wel voorkomcn. Het beheer zou daarom (mccr) gericht moefen worden op instand houding van een
voldoende hoog waterpeil eÍI het tegengaan van dc sterke verruiging cn opslag van bomen.
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4.1 Inleiding
Leden van de vogelwerkgroep van de KNNV hebben in 2010 geparticipeerd in de
brede inventarisatie van de Palmerswaard; er is een broedvogelinventarisatie
uitgevoerd van het gehcle terrein, volgens de BMP-methodiek.
Deze inventarisatie past in de regelmatige broedvogel-inventarisaties van de
Palmerswaard die al sinds 1975 worden uitgevoerd, eerst gecoórdineerd door Ko
Steenman en daama door Piet van Klaveren.
In de algemene inleiding van dit rapport (hoofdstuk 1) is uitgebreid ingegaan op de
geschiedenis van de Palmerswaard, een vergraven uiterwaard, die in 1975 (het eerste
jaar waarvoor de broedvogelgegevens beschikbaar zrln) nog een agrarische functie
had. Het gebied is na de graafwerkzaamheden van de jaren 80 en 90 niet afgewerkt
maar de kleiputten zijn achtergebleven zodat een gevarieerd gebied is ontstaan mct
ondiepe plassen. Deze plassen worden grotendeels omgeven door steile wanden die
nu begroeid zijn met riet en wilgenstruweel. Ook hebben in het middengedeelte hoog
opgroeiende wilgen het terrein veroverd. Bramenstruwelen worden zowel langs de
stuwwal (bij de tuinen langs de Utechtse Straafweg) als bij de zomerdijk gevonden.
De open stukken zijn met name in het westelijk deel sterk verruigd en begroeid met
ruigte-struwelen van brandnetels, akkerdistels, reuzenbalsemien etc. Door deze
veranderingen in de ecotopcn in de Palmerswaard is ook de broedvogelbevolking
meeveranderd, waarbij vooreil de vogels van ruigte-struwelen en bosschages hebben
geproÍiteerd.
Beheersingrepen (zoals in recente jaren het kappen van bomen en struiken t.b.v- een
betere doorstoming van de rivier bij hoog water) leiden op hun beurt weer tot
veranderingen in deze ecotopen en in de bijbehorende broedvogels. In dit
broedvogelverslag zal een relatie worden gelegd tussen de broedvogel-aantallen en
het voorkomen van verschillende ecotopen in de Palmerswaard. Daarom zijn de
broedvogelsoorten ingedeeld naar hun binding met deze ecotopen.

De uitkomsten van deze 2010-inventarisatie van de Palmerswaard vormen interessant
vergelijkingsmateriaal voor de broedvogelinventarisaties in naburige uiterwaarden
langs de noordoever van de fujn. Deze worden jaarlijks (Blauwe Kamer) of
incidenteel in het kader van andere brede inventarisaties (2009 Plasserwaard; 2010
Bovenste Polder onder Wageningen; 2011 Renkumse Benedenwaard) door de
vogelwerkgroep van de KNNV-Wageningen uitgevoerd. In dit broedvogelverslag
zullen de resultaten voor de Palmerswaard daarom kort worden vergeleken met die
voor de andere uiterwaarden, zoals ook gedaan is in het broedvogelverslag van de
brede inventarisatie 2010 van de Bovenste Polder (L.H.W. van der Plas, 2011, in
Wielemaker e.a., 2011). Bij deze vergelijking is gebruik gemaakt van dezelfde
ecotoopindeling van de broedvogels.
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Fig. 4.1 Google earth kaart van de Palmerswaard, met de grenzen van het
gei'nv ent ais e erde ge b i e d.

4.2 Methode
4- 2. l. Invenlarisatie.
Het onderzoek is uitgcvocrd volgcns dc BMP-richtlijnen van SOVON (Van Dijk,
2004; Yat Dijk & Boele, 2011). De richtlijnen voor broedbiotoop/territorium-
indicatie, normbezoekaantallen, datumgrenzen en fusie-afstand uit de editie 2004 van
de SOVON-handleiding zijn hierbij gehanteerd.
Er zijn 13 woege-ochtend-inventarisaties en I avond-inventarisatie uitgevoerd in de
periode van 20 maart tot 12 juni 2010, waarvan de resultaten op veldkaarten zijn
vastgelegd. Deze veldkaarten zijn verwerkt tot soortkaarten. Iedere deelnemer aan de
inventarisatie (Piet van Klaveren, Ham Jan Kwikkel, Henrik de Nie, Linus en
Minouk van der Plas en Han Runhaar) heeft een copie van alle soortkaaÍten gekregen
en deze uitgewerkt tot conceplterritoriumkaarten per soort. In een overleg met alle
inventarisatie-deelnemers zijn de definitieve tenitoriumkaarten vastgesteld; de
uitkomst hiervan is enerzijds terug te vinden in tabelvorm (tabel 4.1), anderzijds in
een zevental-stippenkaarlen (figuur 4.3).
Hicrbij zijn de vogelsoorten gegroepeerd in 7 ccotoop-groepen.

4.2.2. Ecotopenkaart en indeling vogels naar ecotopen.
De geschiedenis en de structuur van de Palmerswaard wordt uitgebreider besproken in
hoofdstuk 1; hier kan ook de kaarl met vegetatiestructuren voor 2010 worden
gevonden, die is samengesteld door Dirk Prins (figuur 1.3). Deze kaaÍ is vooral
bedoeld om de belangrijkste elementen van deze vegetatiestructu.ren weer te geven op
een betrekkelijk grove schaal, aansluitend bij de omvang van broedvogeltenitoria (die
een schaal van tientallenÀonderden meters kunnen hebben; vergelijk de
fusieafstanden in de SOVON-handleiding).
Op de stippenkaarten (figuur 4.3), vervaardigd door Annelies Wijnbeek (Utrechts
Landschap), zijn alle soorten samengevoegd, die gebonden zijn aan een bepaald
ecotoop; ook in de tabellen worden dezelfde ecotoopgroepen gehanteerd.
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Bij de indeling naar ecotoop-groepen is het aantal groepen beperkt gehouden; soorten
zijn slechts in één groep ingedeeld, een vergaande simplificatie van de vaak voor
iedere soort verschillende niches.
Er is een 'voor het gevoel' logische toedeling naar broed- en/of fourageer-ecotoop
gemaakt, ook al leidt dit soms tot inconsequenties. De blauwe reiger is bijvoorbeeld
ingedeeld bij de vogels van 'open water' (hoewel hij meestal broedt in bomen en
alleen het aantal gcvonden ncsten en niet het aantal fouragerendc exemplaren is
opgenomen in de territorialijst). Holenbroeders als mezen zijn wel toegedeeld aan het
ecotoop 'bomen van flinke omvang', omdat daar de nestholtes gevonden kunnen
worden.

Een eerste verslag over de broedvogels van de Palmerswaard is opgenomen in
Pennevluchten 29 (2),17-2.6 (201l). I{ier is dezelfde ecotoopindeling gebruikt als in
dit verslag; hetzelfde geldt voor de verslaglegging over de broedvogels van de

Bovenste Polder in 2010, in Pennevluchten 29 (l), 11-16 (201l).
Figuur 4.2, waarin de verandering van de aantallen broedvogels in de tijd wordt
weergegeven, is gemaakt door Henrik de Nie. Door de punten van de grafieken van
deze figr,rur zijn trendlijnen getrokken.

4.3 Resultaten

1.3.1. 2010 in vergelijking met voorgaande juren

Vergelijk tabel 4.1 , in de bijlage bij dit verslag en figuur 4.2.
Dit jaar is het aantal vastgestelde territoria 38 l, verdeeld over 48 soorten. De laatste
10 jaar broeden er meestal rond de 50 soorten in de Palmerswaard, met een maximum
van 57 soorten ín 2004. Het aantal territoria is in dezelfde periode meer dan

verdubbeld, van minder dan 200 in de jaren 90 tot meer dan 300 vanaf 2002. Na het
'topjaar' 2005 (met 425 territoria) staat 2010 op de tweede plaats.

Het totaal aantal soorten waarvan ooit het broeden in dc Palmerswaard is vastgesteld
is 78. Deze soorten hebben we in cen aantal categorieën ("ecotoopgroepen")
ingedeeld (zie tabel 4. 1).

Dc resultaten voor 2010 en de ontwikkelingen van de broedvogelstand in de jaren

daarvoor (zie tabel 4. I ), geven het volgende beeld:

l) Soorten, die al vanaf de jaren negentig zijn vastgesteld. Dit geldt voor
ongeveer de helft van de broedvogels. Daarbij gaat het soms om soorten die alleen
wat in aantal fluctueren maar vaak vooral om soorten die sinds die tijd sterk in
aantal zijn tocgenomen.
A) Struweel-vogels (vogels vzur 'droge ruig1e-struwelen' en vogels van 'bomcn,

bosjes met ondergroei', ecotoopgrocpen 3b en 4a; sterke tocname, zie figuur
4.2)
Spectaculair is daarbij met name de toename van soorten, die geprofiteerd
hebben van de toegenomen 'verruiging', de brandnetel- en braam-struwelen
en de opslag van meidoorn en wilgen: het aantal territoria van bosrieÍzanger,

fitís, grasmus, heggenmus, nterel, tj iftjaf, tuinJluiter, vink, winterkoning,
zanglijster en zwartkop steeg van 49 en 56 in 1998/99 tot 203 in 2010, een

verviervoudiging! Evenals in de Blauwe Kamer en de Bovenstc Polder onder

5l



!ê-

lê-

ls=

G
G
E
G
E
G

2)

3)

Wageningen is ook in de Palmerswaard de bosrietzanger hierbij de absolute
topper met 37 terriÍoria- De braamsluiper, die in de jaren negentig nog niet
voorkwam, maar waarvan sinds 2000 vaak 1 of2 territoria werden vastgesteld
wordt ook tot deze 'struweelvogels' gerekend.

B) Water- en oever-vosels. (ecotoopgroep I en 3a; vogels van 'open
water/oever' en 'nat ruigte-struweelloeverbegroeiing'; toename, figuur 4.2).
Deze "vaste" bewoners hebben in beperkte mate geprofiteerd van de grote
hoeveelheid ondiepe plassen &leiputten. ílilde eend en soepeend zijn eind
jaren 90 sterk toegenomen tot (samen) maximaal 24 paar in 2002, maar dit
aantal was tot 6 teruggelopen in 2C10. Ook de meerkoet nam eind jaren 90 toe
en deze soort lijkt zich te stabiliseren op 14-17 broedparen in de laatste 5 jaar.
Krakeend (zie ook onder -2-) en fuut broeden al jaren met 3 tot 5 paar in het
terrein, evenals d,e knobbelzwaar. Andere eenden (slobeend, winteftaling,
bergeendl en hel vtaterhoen hebben geen vaste voet gekregen in de

Palmerswaard.
De vele rietkragen langs de plasjes leidden in 2010 tot een maximaal aantal
kleine karekielen (12 tenitoria); het aantal broedparen van deze soort blijkt
zeer variabel en te schommelen tussen 1 en 8 paar tussen 1998 en 2007.
Ook het aantal broedparen van de 3 soorten ganzen (zie onder -2-) is beperkt;
de laatste 5 jaar rond de 8- 13 paar, voor de 3 soorten samen.

C) Vogels sebonden aan de huizen en tuinen op de noordelijke stuwwal
(Ecotoopgroep 5, vogels van 'bebouwing en bomen'; stabiel, zie Íiguur 4.2).
Dit zijn uiteraard soorten als huismus en htrkse torlel, en ook ringmus,
spreeuw en kauw (en boerenzwaluw?). Daamaast vogels van de oudere bomen
achter de huizen; renovatie van de tuinen gecombineerd met kap van deze
bomen, kan daarbij leiden tot fluchraties in de aantallen van broedvogels die
hiervan afhankelijk zijn; zie ook onder -4-.

Soorten. die landeliik ísterk) in aantal ziin toesenomen en Lr de Palmerswaard
een geschikt biotoop vinden, zoals canadese gans, grauwe gans, nijlgars,
krakeend en ijsvogel, zijn nu als broedvogel hier te vinden, terwijl ze in de jaren
negentig ontbraken. Tegelijk zijn soorten die landelijk (sterk) zijn afgenomen (of
maar beperkt voorkwamen) ook uit de Palmerswaard verdwenen, zoals
buidelmees, sponogel en zomertortel.
Naast deze landelijk afgenomen sooíten, kunnen nog twee categorieën worden
genoemd, die zijn verdwenen sinds de jaren negentig. In de eerste plaats

soorten die zijn gebonden aan open, vaak agrarisch gebruikt tenein: graspieper,
kievit, veldleeuwerik, met aansluitend incidentele broedvogels als tureluur en
kleine plevier. (Ecotoopgroep 2; zle ftgux 4.2, vogels van akkers, weiden en/of
open terrein'). Opmerkelijk is de achteruitgang van soorten van natte, open ruigte-
struwelen (ecotoopgroep 3a), zoals blauwborsÍ en sprinkhaanzanger. Beide
soofien kwamen bij de vorige inventarisatie in 2007 nog voor, maar ontbraken in
2010. Tussen 2002 en2005 konden soms 3 of4 tenitoria van deze soorten worden
vastgesteld. In andere uiterwaarden in de omgeving (Bovenste Polder onder
Wageningen, Blauwe Kamer) komen deze soorten nog wel voor.
Ook de rietgors zit na uitschieters van 8-10 paar in 2003 en 2005, in 2010 weer op
een lager niveau (5 paar, vergelijkbaar met eind jaren negentig).
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Figuur 4.2. Verandering in de aantallen broedvogels behorend tot 7 ecotoopgroepen
in de Palmerswaard tussen 1975 en 2010. Vergeltjk Tabel 4.1 voor de samenstelling
van de 7 groepen.
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4) Soorten, die afhankelijk zijn van bomen met een voldoende omvang hebben
in de afgelopen periode eerst geprofiteerd van de opslag van bon.:e: :: - ----- r
daarvan; ecotoopgroep 4b, zie figuur 4.2 (vogels van 'hoogopgaande bomen').
Het gaat daarbij in de eerste plaats om kaaiachtiqen zoals ekster, gaai en zwarte
h'aai, die elk voorkwamen met I of enkele broedparen eind jaren 90. Het aantal

broedparen nam daarna toe tot maximaal 9 (ekster), 5 (zwqrte kraai) en 3 (gaai).
Door het kappen van bomen, zowel in de Palmerswaard als in de tuinen tegen de
stuwwal (zie onder), zijn eksler en anarle kraai weer achteruitgegaan en was de
laatste in 2010 zelfs verdwenen als broedvogel. In de tweede plaats zijn de

holenbroeders aÍhankelijk van deze bomen. Vanaf eind jaren 90 vestigen
boomkruiper (1999), grore bonte specht (2002), fuomklever, matkop (2003) en
groene spechí (2004) zrch met èèn of enkele territoria, en nemen de aantallen van
pimpelmees (2 territoria in 1998, l3 in 2005) en koolmees (3 territoria in 1998, 23

in 2005) fors toe. Ook van dczc holenbrocders ncmen de aantallcn door dc
boomkap echter weer aï:. boombaiper, boomklever en groene specht werden in
2010 niet vastgesteld, terwijl ook koolmees en vooral pimpelmees flink zijn
afgenomen in vergelijking met de 'topjaren'. Kauv, en spreeuw vertonen een

vergelijkbaar beeld. De trend van een toenenrend aantal van de soorten behorend
tot deze groep in de afgelopen decennia, die gesuggereerd wordt door de trendlijn
van figuur 4.2 (L-L), is vanaf 2005 dan ook doorbroken; de aantallen nemen

vanaf dat jaar juisl af. Zíe ook tabel 4. L
Soorten, die een groot territorium hebben en waarvan de Palmerswaard (soms)
een deel van hun territorium uitmaakt: hiertoe behoren de roofuogelsoorten
buizerd, sperwer, Íorenvalk, die gercgeld in de afgelopcn 20 jaar op dcze manier
dc Palmerswaard als leefgebied gebruikten.
Incidentcle brocdvogels, die maar I oí enkele jaren zijn vastgesteld (in kleine
aantallen). Hieronder kunnen verschillende categorieën vallen, bijvoorbeeld
soorten die een biotoop nodig hebben dat in de Palmerswaard schaars is of slechts
afen toe voorkomt (steilwandjes voor oevarzwaluwen, open stukken geschikt voor
kleine plevier, geschikte holen voor bergeend, geschikte schuw voor
hoerenzwaluw, etc.)- Het kan ook gaan om soorten waarvoor de Palmersrvaard
(nog'l) geen optimaal biotoop is, maar die 'geen geschiktere plek in de buurt
kunnen vinden'; de incidsntele broedgevallen van watervogels als dodaars,
slobeend, winíertaling en waterhoen zouden hieronder kunnen vallen, evenals die
van bos,6osschage-vogels als appelvink, gekraagde roodstaart, goudvink en grote
Iijster.
Maar het kan ook gaan om soorten die zich gaan vestigen omdat de combinatie
van bonren en ondergroei geschikt wordt: hopelijk is de nachtegaal (zie foto bij de

samenvatting van dit hoofdstuk) die in 2010 voor het eerst in de Palmerswaard
broedde hiervan een exponent!
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4.3.2. Ecoíopen in de Palmerswaard in relalie tot het voorkomen van broedvogels.
Hierboven werd al aangegeven dat de toename van een aantal vogelsoorten in de
afgelopen jaren samenhangt met de toename van struwelen en ruigten. en de opslag
van o.a. wilgen en meidoorn in het terrein, terwijl de soorten van open terrein juist
afnamen-
De soorten die afhankelijk zijn van hoogopgaande bomen o.a. voor nestholtes
fluctueren omdat enerzijds de bomen ouder en dikker worden. maar anderzijds ook
vrij veel oude en dikkere bomen zijn gekapt.

De verdeling van de vogels van deze ecotoopgroepen, gekarakteriseerd in tabel 4.1,
over de Palmerswaard. volgt dan ook nauw de veranderingen in de verspreiding van
deze ecotopen; in het inleidend hoofdstuk l. geeft figuur 1.3 een schets van de
vegetatiestructuren in 20 I 0.
Hieronder, in figuur 4.3a tot en met 4.3g, wordt de verspreiding van de vogels uit de 7
ecotoopgroepen over de Palmerswaard weergegeven.

Fíguur 1.3a. Ecotoop I. Min ofmeer open waler. met oeyervegetatie
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Deze groep volgt geheel het voorkomen van kleigaten/plassen.
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Figuur 4.3b. Ecotoop 2. Akkers, weiden en open terrein.
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Alleen aan de (begraasde) randen komen nog open stukken voor.

Figuur 4.3c. EcoÍoop 3a. Natte ruigte-struwelen, (rietoevers), moeras
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Figuu:,4.3d. Ecotoop 3b. Drogere ruigte_struwelen (distels, braam, brandnetel etc.), opslagvon wilg, meidoorn etc-
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Figuur 4.3e, Ecotoop 1o. Lage/hoge bomen met ondergroei; nat/droog
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Figuur 4.3f. Ecotoop 1b. Oudere, hoogopgaande bomen/holenbroeders

Vooral aan de rand met de tuinen; enkele in het tenein zelf

Figuur 4.3g. Ecotoop 5. Bebouwing en bomen
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Dit ecotoop beperkt zich tot de (tuinen bij de) huizen aan de Utrechtse stsaatweg.
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4.3.j. Vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden in naburige
uiíetwaarden aan de noordoever van de Rijn.
In tabel 4.2 en 4.3 zljn de broedvogelgegevens oveÍ 2010 (Blauwe Kamer, Bovenste
Polder) of2009 (Plasserwaard) vergeleken met de gegevens voor de Palmerswaard uit
tabel 4. l, uitgaande van een overeenkomstige ecotoopindeling.

Vergelijking met de situatie in naburige uiterwaarden is niet eenvoudig. De
verhouding waarin de verschillend ecotopen (verhouding open water/ruigte-
struweel/bosschages/etc.) voorkomen, vertoont grote onderlinge verschillen.
Daamaast verschilt het beheer, zoals toegangsregels en de aard en intensiteit van de
begrazing.

- Vogels van min of meer opgLwAlgllbpEleep.1l: Bij de Bovenste Polder en
Palmerswaard behoren ongeveer 15 Yo en bij de Blauwe Kamer en
Plasserwaard bijna 30 oÁ van de aantallen territoria tot dit ecotoop. Hier
worden de verschillen vooral veroorzaakt door de aanwezighcid van
aalscholver/blauwe reiger-kolonies in Blauwe Kamer (in combinatie met
lepelaars) en Plasserwaard en door het grole auttal gralnle ganzen dat broedl
op de eilandjes in de strang van de Blauwe Kamer.
Van de Rode-Lijst-soorten voor dit ecotoop in de tabel komen er geen in de
Palmerswaard voor.

- Vogels van akkers/weiden/opeqteqqiqlbeql0qp:à: varieert van 2 tot 7 oÁ van
het aantal territoria. De relatief hogere aantallen in Blauwe Kamer en
Bovenste Polder worden vooral veroorzaakt door de graspiepers, die daar
voorkomen. Deze soort staat ook op de Rode Lijst. Een lweede Rode-Lijst-
soort die in Blauwe Kamer en Bovenste Polder voorkomt is de tureluur. De
overige Rode-Lijst-soorten in dit ecotoop in de tabel zljn de veldleeuwerik
(nog i paar in de Plasserwaard; il 1975 voor het laatst in de Palmerswaard) en
de gele kwiltstaart (1 territorium in de Blauwe Kamer).

- Vogels van natte ruigte-struwelen/rietoevers/moeras (ecotoop-3a): hier springt
de Bovenste Polder er uit met ruim 10 % van de aantallen territoria, terwij I de
overige uiterwaarden rond de 5 % liggen. Opvallend is het voorkomen van de
blanwborst in de Bovenste Polder met 8 territoria, terwijl de Blauwe Kamer
slechts 1 territorium heeft en deze soort in de andere uiterwaarden in 2010 niet
is vastgesteld. Ook voor de Rode-Lijst-soorten springt de Bovenste Polder
eruit: alleen in deze uiterwaard werden in 2010 territoria van de Ilatersnip en
de Grote Karekiel vastgesteld.

- Vogels van drogere ruigle-struwelen (ecotooo-3b): de aantallen territoria zijn
hoog voor de soorten van dit ecotoop: 15 - 20 oÁ; alleen in de Plasserwaard is
het percentage lager. Steeds zljn grasmus en bosrietzanger hier de top-twee,
met in Blauwe Kamer en Bovenste Polder ook relatief veel Imeutjes (een
Rode-Lijst-soort)

- Vogels van lage en-/of hoge bomen met ondergroei van struiken. droog ofnat
(ecotoop-4a): met de steeds verder oprukkende opslag van wilgen, meidoorn,
es en berk (aftrankelijk van de locatie van de uiterwaard) is dit nu het ecotoop
met de meeste territoria in de 4 uiterwaarden (33 tot 43 oÁ; tabel 4.3). De
Palmerswaard (met 43 %) is daarbij de minst 'open' uiterwaard.
In de Palmerswaard wordt de top-6 gevormd door giftjaf, merel, tuinfluiler,
zwarlkop, winterkoning en heggenmus; 4 van deze soorten staan ook in de
Blauwe-Kamer-top-6; in plaats van de winterkoning en óe heggenmus staan
daat defitis en de vink in deze top-6. Opvallend is dat in de Blauwe Kamer de
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fÍs verreweg de meest algemene vogel in d1t ecotoop was: deze deelt zelfs
(met 68 tenitoria) de eerste plaats met de meest voorkomende vogel in de

Blauwe Kamer, de grasmus.
Van de Rode-Lijst-soorten in dit ecotoop komt de matkop in alle uiterwaarden
voor, met 2 tot 5 territoria; de nachtegaal werd in 2010 alleen gevonden in de
Palmerswaard.
Vogels van oudere. hoogongaande bomen. inclffi
4b): Hiertoe behoren 7 tot 13 o/o van de territoria, een bescheiden percentage

overeenkomend met het ontbreken van oudere bomen in grote stukken van de
uiterwaarden. Meer dan de helft hiervan heeft betrekking op koolmezen en
pimpelmezen; voor de Palmerswaard is dat zelfs 7 5 oÁ. Verder worden o.a. een

aantal soorten roofuogels, spechten en kraaiachtigen tot deze categorie
gerekend, soorten die in kleine aantallen in de uiterwaarden gevonden worden.
Vogels van bebouwing/bomen met vergelijkbare nestgelegeheid (ecotooo-5).
Dit is een beperkte categorie, omdat onder de gei'nventariseeÍde uiterwaardcn
met natuuontwikkelings-projecten maar een beperkt aantal gebouwen vallen:
5 1 % van de territoria, vooral van spreeuwen, huismussen en ringmussen
(waarvan de laatste 2 soorten op de Rode Lijst staan).

Samenvattend: er hebben in 2009/2010 in totaal I9 Rode-Lijst-sootten gebroed in de

onderzochte uiterwaarden langs de noordoever van de Rijn. Territoria van 6 van deze
19 Rode-Lijst-soorten werden vastgesteld in de Palmerswaard: 4 "gevoelige" soorten
(kneu, matkop, ringmus en huismus) en 2 "ftrvetsbare"soorten (nachtegaal en
koekoek). De laatste soort is door zijn afivijkend "broed"-gedrag niet aan een bepaald
ecotoop toegedeeld, maar kwam in elke uiterwaard voor.
Tussen 1975 en 2010 werden 13 rode lijst soorten in de de Palmerswaard vastgesteld;
in 2010 zijn hiervan 7 soorten verdwenen. Deze sooften waren afhankelijk van open
terreinen (graspieper, veldleeuwerik), of het beschikb aat zljn van geschikte
nestgelegenlreid (ransuil, groene specht, boerenzwaluw). Het verdwijnen van
spotvogel eL tortelduifvolgt óe landelijke hend.

4.4 Conclusies

2010 was een redelijk succesvol vogeljaar voor de Palmerswaard. Er zijn in de
afgelopen jaren enkele grote verschuivingen opgetreden in de soortensamenstelling.
Een waarschijnlijke oorzaak hiervan is de forse kap van voornamelijk (grotere)
wilgen, populieren en elzen. Deze ingreep was nodig voor een betere doorstroming
van de rivier bij hoogwater. Hierdoor was er minder broedgelegenheid voor soorten
als de boomklever, glanskop, groene specht, grole lijster en zwarle kraai. De soorten
die in aantal sterk gegroeid zijn, zijn juist minder afhankelijk van oudere bomen.
Ondanks twee opeenvolgende redelijk strenge winters heeft de ijsvogel toch een
teritorium opgeleverd.
Het broedsucces van diverse watervogels heeft in 20i0 te lijden gehad van predatie
van vossen. Door de ligging van de Palmerswaard aan de Heuvelrug en de

aanwezigheid van een steilrand (die zeer geschikt is voor de aanleg van holen) is de

predatiedruk hoog.

De definitieve inrichting van de Palmerswaard laat nog steeds op zich wachten;
vergelijk ook hoofdstuk 1 en 8.
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Rijkswaterstaat heeft laten weten voorlopig geen werkzaamheden in het gebied te
gaan starten. De definitieve inrichting gaat in ieder geval niet vóór 2015 van staÍt.
Wel zullen door de beheerder de zichtlijnen in stand worden gehouden maar verder
zal het gebied voor zover in 201 I bekend, voorlopig het huidige aanzien behouden.
De gemeente Rhenen heeft, samen met de plaatselijke Milieuwerkgroep, de bewoners
van de steilrand gemaand om meer respect te tonen voor de natuurwaarden in de
strook. De bewoners kregen advies over welke bomen en struiken zij hct beste
kunnen poten zodat de landschappelijke waarde van de steilrand weer verbeterd kan
worden.
Desondanks zijn door aanwonenden ook de afgelopen jaren weer diverse tuinen kaal
gemaakt, omdat men liever een mooi uitzicht wi1 hebben. Dit komt echter de
vogelstand niet ten goede! Meer actie vanuit de gemeente zou wenselijk zijn.

De laatste jaren vindt een steeds sterkere venuiging en verbossing plaats; dit komt
vooral tot uiting in de stcrk toegenomen aantallen broedvogels van (droge) ruigtes en
sfuwelen en van bosschages en bomen met ondergroei. Dit is gunstig voor soorten als
de bosrietzanger, die evenals in de Bovenste Polder in de Palmerswaard is
toegenomen, tegen de landelijke trend in.
Ondanks de aanwezigheid van de vele kleiputten, ontbreken de vogels van plas-dras-
teÍein, open vochtig grasland en van natte ruigtes/struwelen, zoals watersnip,
steltlopers, graspieper, blauwborst en sprinkhaanzanger, die in naburige uiterwaarden
we1 gevonden worden en deels ook hier woeger wel voorkwamen.
Een nog verdergaande vemriging en opslag van bomen en een verder verlies van het
open karaLler zal een negatieve invloed hebben op de potentiële diversiteit aan
broedvogels van natte en droge ruigtes. Het beheer zou zich daarom moeten richten
op behoud van de kleiputten in combinatie met een open, kruidenrijke vegetatie,
droge en natte struwelen met beperkt verspreide dichte bosjes, o.a. door
instandhouding van een voldoende hoog waterpcil en het tegengaan van de sterke
verruiging en opslag van bomen.

Dankwoord
Speciale dank gaat uit naar Henrik de Nie voor het kritisch doorlezen van de tekst en
voor het vervaardigen van figuur 4.2.
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Tabel 1.1. Vergelijkíng van de aantallen broedvogelterritoria, Palmerswaard 1975 2010.
Soorten in bold staan op de Rode Lijst 2004.

1915 '1992 r998 r999 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2010

I. Yogels van min ofmeer
opeft wate r (rfteÍ
oerelves etdtia )

DODAARS 2 I

FUUT 2 4 5 3 l 2 :] 5

BLAUWE REÍOER I I

KNOBBELZWAAN 2 3 3 2 3 3 4 4

GRAIIWE GANS 3 6 4 1 8 4 8

CANADESE GANS I 2

NIJI,GANS 2 2 2 4 2 2 5 3 4

BERGEEND I I 1 I

KRAKEEND 4 4 3 4 5

WILDE EEND 1 5 7 ll 20 l6 1l 12 5 5

SOEPEEND 2 4 l I 2 I

SLOBEEND 2

WINTERTALING I

KI]IFEEND 4 4 6 t2 "/ 6 l3 9 5

MEERKOET 2 4 6 9 l6 l9 l0 12 17 l5 14

WATERHOEN I 1 I

Totaal 3 ll 19 2A 50 74 55 50 67 48 53

2. Yogek van akkers, weiden,
open ten'eih

FAZANT 2 3 4 5 4 4 7 7 II
KI,EINE PLEVIER I

K]EVIT 4 2 I

TURELUUR I

VTLDLEEUWERIK (R) 3

GRASPIEPER (R) I 2

WTTTE KWIKSTAART I 2 2 I I 1 I

Totaal 6 7 5 6 5 6 7 7 7 7 12

3. Vogels van ruigteslruwelen

3o- Natle ruigtesíruwelen,
(fieÍ)oerers. n oeras

IJSVOGEL l I 1 2

OËVERZWALUW 1

BLAUWBORST I 3 4 l 2 4 I 1

SPRINKJIÁÁNZANGËR I 3 2

KI,EINE KAREKIET 6 4 8 8 4 6 5 12

RIETGORS 5 5 1 3 8 6 t0 5 6

Totaal 0 0 12 1',7 l9 15 15 r3 2l l5 19
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1975 1992 1998 t999 2000 2002 2003 2004 2005 20tl 2010

3 b. Drcgerc tu igles tr n *'e Ie n,
mel bÍondneÍels, distels, braam
en oDslas ran nrcialoorn ela

BOSzuETZANGER I 9 7 t9 22 l6 28 12 29 i7

BRAAMSI,UIPER I 2

GRASMIIS 8 5 8 l0 t5 2t l8 2i

KNEU {R) 4 2 3 4 4 6 4 8 8

Totaal 4 4 l8 l5 35 34 34 47 71 5l 71

4. Vogels van bomen,
bosies/bosschsses.
4a. Lage en/dhoge bomen,
il a mel ondetgroei rat,
sftuiken: droog oI nal

RANSUIL { RI

HOUTDUIF 7 t0 2 6 9 l8 l4 ll t1 9

WTNTERKONING 8 7 5 6 t4 18 20 24 2'7 r8 t5

HECGEMUS 6 6 2 4 6 l2 l3 l5 11 l5 i5

ROODBORST 3 3 6 2 2 4 l
NACIITtrCAAL íR) I

MEREI- l0 'l '7 7 l0 t9 20 l9 22 I5 20

ZANGLT]STER 2 I 5 3 4 4 9 6 8

TUlNFLUITER 4 3 8 6 I 10 t0 10 19

ZWARTKOP 3 4 3 6 9 14 l4 ll 18 l: t8

TJIFTJAF 4 7 '7 l0 l5 12 2l 31 21 l8 2l

I.'ITIS 4 5 5 lt 6 r0 15 9 ll
SPOTVOCEI, (R) 2

STAARTMEES 2 2 I
BUIDELMEËS 1 2

I\{ATKOP (R) 2 I

APPELVINK

VINK 2 2 5 6 8 6 tJ 9 ll
GOUDVINK I

(jROENLTNG 2 2 I I 2 3 4 3 1

PUTTER I 2 4 J

Totaal 46 5t 36 58 96 122 t39 t53 1't2 134 162

4b. Vogels van oudere,
hoogopgaande bonen;
holenbneders

BUIZERD I

SPERWER I

HOLENDUIF I 2 I 3 3 5 4 3

TORTELDUIF íR) I

64



t97S 1992 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2010

GROENE SPECHT (R) I I

GROTE BONTE SPECHT 2 2 2 I 2

CROTÊ LIJSTER I I
CEKRÁAGDE
ROODSTAART

PIMPELMEES 2 l 2 4 4 l0 t2 9 l3 6 5

KOOLMEES 6 6 3 5 t0 t4 t8 l8 23 14 l5
GLANSKOP I I

BOOMKLEVER I I

BOOMKRUIPER 3

VLÁ,AMSE GAAI I I 2 3 3 3

EKSTER 2 4 2 4 6 5 't 8 9 6

ZWARTE KRAAI 2 2 3 3 5 l 4 5 3

Totaal l4 l8 tl t9 28 38 52 52 64 4l 3{

5. Vogels van bebouwing en/of
bomeh ,ner veryelíjkbarc
neslselesenheA

TORENVALK I I

TURKSE TORTEL 6 I 2 2 2 2 2 I

BOERENZWÀLUW (R) 2 I l 2

KAUW 5 4 6 5 6 3 4

SPREEUVr' t0 8 ), 5 5 3 6 7 8 6

HUISMUS (R) l0 8 2 5 6 l0 6 t0 14

RINGMUS (R'I 2 I 2 ,5

Totaal 27 24 5 n t3 l6 22 20 2t 26

ó. Koekoek ( R) I I I

Totaal I I I I 1 I I I I

Totaal aatrtal soorten 29 36 36 48 48 42 55 57 53 50 4E

Totaal aanaàl territoria 100 118 109 156 244 30ó 32s 353 425 318 38r
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Tabel 1.2.
Áanlallen broedvogel-territoria in de Palmerswaard (2010; Pwrd) ingedeeld naar ecotopen.
Vergelijking mel de qentallen in de Blauwe Kamer (2010; BlaKa), BovensÍe Polder onder
Wageningen (2010; BoPo) en Plasserwaard (2009; Plltlrd) -

Vet-gedrukte soorten.staan op de Rode Lrst 2004. Geíallen tussen haakjes: aantallen per 100
ha.

L-

L

i-
Naam BlaKa Pl\Vrd Pwrd BoPo

2010 2009 2010 2010

1. Vogels ran Ínin of neer oDen wnter.

(nerengcul, slolen erc.)

Dodaars 0 I 0 0

Fuut 18 6 5 4

Aalscholver 3t 25 0 0

Blauwe Reiger 16 28 0 t

Lepelaar 22 0 0 0

Knobbelzwaan l 4 4 3

Grauwe Gans 47 9 8 4

Canadagans 2 2 0

Nijlgans 5 4 4 3

Bergeend 6 I 0

Krakeend l3 5 5 9
Wilde eend 46 15 5 40

Soepeend I 0 I 5

Zomertaling I 0 0 0

Slobeend 3 I 0 ,
Kuifeend 13 10 5 9

Walerhoen 2 0 0 4

Meerkoet 31 I5 l4 35

Visdief I 0 0 2

Totaal 261(2.1\ 125(2.4\ 53 í1.2) 124(0.9t

2. Voeels van akkers, weiden. oDen tefteirt

Fazant 15 5 l1 29

Scholekster I 0 0 1

Kleine plevier 1 0 0 I

Kievit 3 0 0

Tureluur 3 0 0 ',

Veldleeuwerik 0 1 0 0

Graspieper 2.6 0 0 22

Gele kwikstaart I 0 0 0

Witte kwikstaaÍt 2 1 1 3

Tofaàl s2(0,4) 7(0.1) 12 (0.3) s9 í0.4)
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3- l/osels van tuisíesltutgelen en oere anden

3a. Nalle ruislestruwelen. hieí)oeters. moerus

Waterral 0 0 0 I

Watersnip 0 0 0 I
Ijsvogel 2 I 1 0

Blauwborst I 0 0 8

Sorinkhaanzanger 4 I 0 ó

Rietzarger 0 0 0 1

Kle ine Karekiet l5 l3 12 35

Grote Karekiet 0 0 0 I
fuetgors (nat en droeer. zie 3b) l4 5 6 35

Totaal 36(0.3) 20(0.4) l9 í0-4) 88 í0-6)

3b, Drugere ruigíestawelen, mel brandnetels en
.listels, braafi en oDslat! tan ,neidoorn etc.

Roodborsttapuit
,l

0 0 I
Bosrietzarger 48 'l'7 37 56

Braamsluiper 2 0 2 5

Grasmus 68 16 27 59

KÍeu 23 6 8 17

Totaal r 42fi.r ) 3e(0,8) 74 (1.7\ 145í1.0J

1, YoEels van bomen, bosies/bosschages.

4a. Ldge eh/of hoge bor,tet , tueeslal ntet ondergroei
trath straiken: dtoog of nat

Houtduif t5 5 9 l8
Winterkonins 17 26 15 31

Hefgenmus 2t) 4 15 16

Roodborst 0 I 3 0

Nachtesaal 0 0 1 0

Merel 41 t3 20 3S

Zansliister '1 5 8 TO

Tuinfluiter 34 t0 l9 20

Zw artkop 30 19 l8 2$

Tiilt iaf 38 22 21 34

Fitis 68 17 t2 30

Staartmees 5 I .,
4

Buidelmees 0 0 0

MàtklJp 4 5 2 4

Appelvink 0 l 0 0

Vink 35 26 11 22

Groen Iin A 2 2 2 7

Putter 8 4 4 t2

Totaal 324(2,6) 161(3,1) t62(3,7\ 268(1.9)
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4b. Yogels tan oudere, hoogopgaande bomen;

Buizerd 0 I 0 0

Havik 0 0 0

Sperwer 0 0 I 1

Holenduif 4 I 3

Croene Specht I I 0 I

Grote Bonte SDecht 4 4 2 4

Grote Liister I 2 0 0

Gr.auwe Vliesenyanser 0 0 I

Pimpclmees 13 t5 5 t8
Koolmees 26 18 15 26

C lanskop 0 2 0 0

Boomkruiper 2 6 0 6

Gaai 2 3 3 3

Ekster 7 2 5 4

Zwarte Kraai 3 2 0 5

Totaal 63(0,s) 59íl.l l 26 í0-6) 72 í0.5)

5. Vosels vah bebouwins en/ofbonen ,flet

ve rr elii kbare nestg elegen h ei.l

Steenuil l 0 2

Turkse Tortel 6 0 3 0

Boerenzwaluw 0 3 0 0

Zwarle Roodstaart 0 0 1

Kauw 2 0 2 5

Spreeuw t'l 9 2 t6
Huismus 22 5 l4 L6

Ringmus t4 5 5 0

Totaal 62(0,s) 24í0.5) 26 í0.6) s0(0,3)

ó. Koekoek I I
Totaal I 2

Totaal aantal territoria 941(7,5) 436(8,4) 381í8.7) 808(s,6)

Aantal soorten 61 6't 48 66

ha 125 52 44 144
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Tabel 4.3.
Aantallen broedtogellerritorio en percentages yan het totaal in de Palmerswaard (2010:
Pwrd) ingedeeld naor ecotopen. Vergelijking met de aantallen en percentages in de Blauwe
Kamer (2010; BlaKa), Bovenste Polder onder llageningen (2010; BoPo) en Plasserwaard
(2009; Plíltrd).

Naam BlaKa PlWrd Pwrd BoPo
20t 0 2009 20t0 2010

1. Vopels van min of meer oDen waler
(nevenseul, sloten etc.)

Totaal ,rntrl 261 125 53 124
Percentage !an totaal 28"Á 290/" 140À 150

2. Vogels vu akkerc, veiden, oDen lerrein
Totaal aantal 52 7 12 59
Percentage van totaal 50/" 3"Á

3. Vogels van ruigtesÍtuv,elen en oeve anden
3s. Natte ruiples/sttuwelen, (riet)oevers, moerus

Totaal aanÍal 36 20 19 88
Percentage van totaal 40/. s" 5" 110

3b. DrcRere ruigleslruwelen. met brandnelels en
distels, braom en oDSIss van meidoorn eÍc.

Totaal aantal 112 39 74 t4s
Percentage van totaal t5" 90/" 19" 180/"

4, Vogels van bomen, bosies/bosschapes.
4a. Ltge en/of lroge bonten, iho met ondergroei
van slruiken: druog of nal

Totaal aantal 324 161 162 268
Percentage van totaal 390/. 37v" 430i" 330/"

4b, Vogels vln oudere, hoopoDpaande bomen:
Itolenhtoedefi

Totaal aantal 63 59 34 12
Percentage van totaal 130/" 9"/o 9.

5. Vogels van beboutrins en/of bomen met
ve rg e I ij k bo re n e stg e I e ge n h e id

Totaal aantal 62 21 26 50
Percentage van totaal 50/" 6"

6- Koekoek
Totaal I t 2

Totaal aantal territoria 941 436 38t 808
1000 1000/" 100v" 100"

Aantal soorten 61 61 48 66
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----'''l 5, Inventarisatie van vlinders en libellen in de Palmerswaard in 20L0

Door leden van de veldgroep vlinders en libellen van de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling Wageningen.

Linus HW van der Plas

Deze inventarisatie is gebaseerd op veldwaarnemingen van Jerina van der Gaag,
Paula Goudzwaard, Huib en Guda Poot, Aart Lagerwerf en Linus HW van der Plas.
De vegetatiestructuur-kaart (zie ook hoofdstuk 1, figuur 1.3) is gemaakt door Dirk
Prins.

Samenvatting
Acht secties werden in de Palmerswaard gedurende de maanden mei tot en met september 2010
regelmatig geihventariseerd op vlinders en libellen. Tijdens 8 bezoeken werden hier in totaal 921
libellen (637juffers en 284 grote libelien) en 555 dagvlinders waargenoment daarnaast werden nog 92
extra waarnemingen van Iibellen en 50 extra waamemingen van dagvlinders verwerkt. Het ging daarbij
om 2l soorten libellen en 15 soorten dagvlinders.
De resultaten van deze inventarisatie worden vergeleken met de, ook in 2010 uitgevoerde,
inventarisatie van de vlinders en libellen van de Bovenste Polder onder Wageningen.
Bij de libellen van de Palmerswaard was het lantaamtje de meest algemene soort, gevolgd door de
variabele waterjuffer, de kleine- en grote roodoogiuffer en de gewone oeverlibel. Ook in de Bovenste
Polder was het lantaarntje het meest algemeen; de top-5 werd hier verder gevormd door de kleine
roodoogjuffer, de azuurwaterjuffer, de variabele waterjuffer en de gewone oeverlibel.
Van sommige soorten werden slechts enkele waarnemingen gedaan; dit gold voor I plasrombout, 3

weidebeekjulfers, 4 glassnijders en 4 viervlekken.
Bij de dagvlinders bestond ongeveer 60 % uit witjes, vooral kleine koolwitjes en kleine geaderde
witjes; slechts 2 grote koolwitjes werden gezien.
Na de witjes, werden de grootste aantallen vastgesteid voor het icarusblauwtje en de 'schoenlappers'
(dagpauwoog, atalanta en kleine vos). Opvallend was het lage aantal bruine zandoogles in vergelijking
met de aantallen in de Bovenste Polder onder Wageningen: slechts l0 exemplaren werden
waargenomen (1,5 % van het totaal aantal dagvlinders), teÍwijl in de Bovenste Polder I op de 4
dagvlinders tot deze soofi behoorden. Ook bij de dagvlinders werden van een aantal soorten slechts
enkele exemplaren waargenomen: citroenvlinder (l), bont zandoogje (2) en distelvlinder (3). Van de
dagactieve nachtvinders, die niet altijd werden genoteerd, werden 86 gamma-uilen en 1 kolibrivlinder
waltrgenomen.

5.1 Inleiding
De KNNV veldgroep vlinders en libellen heeft in het kader van een brede
inventarisatie op verzoek van het Utrechts Landschap meegedaan met het
inventariseren van vlinders en libellen in de Palmerswaard (Rhenen).
Zoals besproken in het inleidende hoofdstuk 1, is de Palmerswaard een vergraven
uiterwaaÍd waarin de kleiputten zijn achtergebleven. Zo is een gevarieerd gebied
ontstaan met ondiepe plassen, die geschikt zijn voor libellen. Er zijn veel open
stukken met ruigtekruiden: zowel plekken met veel reuzenbalsemien, als met distels
en brandnetels vallen op. Op een aantal plekken staan boomgroepen met soms forse
bomen en daarnaast ook wilgenopslag, meidoornhagen en braam. Aan de noordkant
wordt de uiterwaard begrensd door een stuwwal met hardhoutsoorten en braam,
aansluitend bij de tuinen van de huizen aan de Utrechtse straatweg. De variatie aan
biotopen, het voorkomen van wÍurd- en nectarplanten en de structuur van de in
hoogte variërende vegetatie met veel zoomstructuren is gunstig voor vlinders.
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Figuur 5.1 . VegetaÍiestrucÍuurkaert len de Palmersv,aard met looproutes/secÍies tan de ylinder en
líbellen-inventarísatie 2010. Vegetqtiekaqrl opgesteld door Dirk Prins; zie ookJiguur 1.3.

Hoge gewone braan

Grote Brandnetel

Rujglclruidcn: zwarte nrosterd, akkerdislel.harig wilgenroosjc,
guldenroede. riet, reuzebalsemien. kruldiÍel.fiuiienkruid-
berenklau*'. munt, dauubraam. hclmkruid etc.

Hoge (looi)bonren (eik. es. e1c.)

Hoge (schiet)wilgen

(Lagere) wilgenopslag(knoi-)

Wil gen. weggekapl/gezaagd

Icpcnopslag. meidoom. sleedoorn. etc

Redeljjk begÍaasd gras

Zomerdijk + andere dijkjes

Steil",and

w
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De verdeling van de verschillende typen vegetatie over de Palmerswaard wordt
uitgebreider beschreven in het eerste hoofdstuk aan de hand van de
vegetatiestructuukaart (figuur 1.3); vergelijk ook figuur 5.1.
Om een indruk te krijgen van zowel de libellen als de vlinders zijn een aantal secties
uitgezet in verschillende typen biotopen, die gedurende het seizoen regelmatig zijn
bezocht. Daarnaast zijn een beperkter aantal waarnemingen gedaan in een drietal
andere secties. In de geregeld bezochte secties zijn zowel vlinders als libellen geteld.
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5.2 Methodick
5.2.1. Tellingen
Voor de tellingen zíjn de standaardmethodes van de Vlinderstichting voor het tellen
van vlinders en libellen als uitgangspunt genomen (Van Swaay 2005, Ketelaar& Plate
2001). Figuur 5.1 geeft de ligging aan van dc 8 sectics die geregeld zijn bezocht in dc
loop van het jaar; tabel 5.1 geeft een aantal karakteristieken (vegetatie, lengte) van
deze secties. Van dcze sectics warcn er 4 gcheel of gedeeltclijk gcsitueerd langs dc
oevers van kleiputter/plassen; de lengte van deze oevers is ook vermeld. Bij het
vergelijken van de libellenwaamemingen is deze sectielengte gebruikt om de
aantallen per 100 m te berekenen. Bij de vergelijking van de vlinderwaarnemingen
wordt gebruik gemaakt van het aantal waargenomen exemplaren per oppervlakte
(uitgaande van een teloppervlak met als gÍens 2,5 m aan weerszijden van de
looproute); ook dit opperulakte is vermeld in de tabel.
De lengtes zijn geschat op basis van de gegevens uit Coogle-maps.

Tabel 5.1 .

htvcntsrisslie Pah rerswaerd 20I I
Lengle van de secties van de v,linder- en Iibellenroutes, oeverlengÍe binnen de sectíe (indien
vqn loepdssing) en oppervlakte secties conform de richtliinen voor vlinderinventarisatíes (2,5
n aan veersziden looproule: i.e. lengte t 5). Geschat aan de hand van Google-map,
afgeroncl op 5 m of m2 .

Nummaring ,\ecÍies cottfonn de kaarl mct looproules (figntr 5.I ).

Sectic Sectielengte SecticoppeÍ\4aktc Ocvcrlengtc
(m) (lcngtc x 5) binneD sectic (m)

r r00 500
2 145 125
3 19s 97s
4 65 325
5 t95 975
6 520 2600
'7 425 21 l0
8 360 1790

n.v.t.
r45
n.v.t.
n.v.t.
195
ró5

n.v.t.

Omschrijving sectic

1 Redelijk begraasd, deels zandig stuk met relatief veel lage kruiden en wat braam, noordzijdc
zomcrdijk
2- Begroeide oever, ruigtekruiden, cnkele wilgcn
3. Zomerdijk (zuidzijde) met ruigtekuiden, distel, brandretel, braamstruiken, enkele wilgen
4. Pad tussen hoge wilgen (in luwtc), met o.a. brardnetcl en reuzenbalsemicn
5. Ocvcr grote kleipul-plassen, met soms dichte bcgroeiing van braam, ruigtekruiden. reuzenbalsemien,
wilgenopslag
6. Deels dichte begroeiing ruigtekruiden: veel reuzcnbalsemicn, zwartc mosterd, brandnctel, enkelc
u,ilgcn, braam. Deels rcdelijk begraasd. Wcstzijde: rcccntelijk uitgegravcn ondiep plasje.
7- Breed pad met randbegÍoeiing van ruigtckruiden cn brandnctel, met o.a. wilgcn, meidoom etc. en op
sornmige plaats€n braam. Pad slingert langs aantal plassen,&leip[tten.
E. Zomerdijk met vooral Íuigtekruiden, vecl distels en brandnctel. Soms redelijk begraasd. Af en toc
iagcrc en hogcre wilgen.

De aantallcn libellen en vlinders, waargenomen in dc Palmcrswaard, zijn vergeleken
met de waamemingen in de Bovenste Polder onder Wageningen, die ook in 2010 is
geïnventariseerd (Wielemaker e.a., 201 l).
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De bezoeken vonden plaats tussen 6 mei en 23 september. Acht maal werd een
complete inventarisatie uitgevoerd; de resultaten van deze inventarisaties rvorden in
dit hoofdstuk besproken en vergeleken. De data van deze bezoeken en de aantallen
waamemingen per bezoek per sectie zijn terug te vinden in tabel 5.3. Daarnaast zijn
een tweetal incomplete inventarisaties van deze secties uitgevoerd (o.a. door
ongunstig weer); de resultaten hiervan zijn alleen verwerkt in de overzichtstabel 5.2,
en niet in dc vcrgelijkende tabellen 5.3 tot cn mot 5.10. Deze waarnemingcn zijn apart
vermeld in appendix- I .

De 8 uitgebreider verwerkte tellingen werden conform de richtlijnen verricht in de
middag, met iha zonnig weer met weinig wind en voldoende hoge temperaturen.

5.2.2. Determinatie
Niet alle libellen en dagvlinders konden in het veld op soort worden bepaald. In dit
verslag is er voor gekozen om de 'onbepaalde' soorten als aparte groep in de tabellen
te vermelden. Bij dc juflcrs gaat hct daarbij om de categorie 'onbcpaalde
roodoogjuffers' en 'azuur/variabele juffers', bij de grote libellen om de categorieën
'steenrode/bruinrode heidelibel' en 'heidelibel-onbepaald' (vaak vrouwtjes). Bij de
vlinders gaat het om de onbepaalde witjes.
Daamaast is er driemaal een 'glanslibel' waargenomen; het gaat daarbij om een

metaalglanslibel of een smaragdlibel, die niet konden worden onderscheiden. Deze
zijn vermeld als "glanslibel".

Í-

L-

5.2.3. Shannon-index
Een maat voor de biodiversiteit is de Shannon index. De
Shannon index (H) is berekend per sectie volgens de formule
hiernaast,
waarbij: n; : het aantal individuen van elke soort

S = hct aantal soorten
N : het totaal aantal getelde vlinders
p; = het rclatieve aantal vlindcrs als deel van het totaal aantal vlinders, dus n;
gedeeld door N 1n', 1r.1.

De Shannon index is berekend voor de dagviindersoorten (de dagactieve
nachtvlinders zijn niet meegenomen), voor de libellen en voor de libellen en
dagvlinders samen.

5.3 Resultaten en bespreking

5.3.1a. Totaal aantallen en vergelijking met de Boyenste Polder: libellen
In totaal werden l0l3 libellen waargenomen in de Palmerswaard: 708 juffers en 305
grote libellen (tabel 5.2). Deze libellen behoorden tot 21 soorten (9 juffers en 12 grote
libellen, incl. de "glanslibel").
Het lantaarntje was veneweg de talrijkste (bijna de helft van de juÍïers behoorde tot
dezc soort), gevolgd door de variabele waterjuffer (I7 %o van de juffers) en de
roodoogjuffers (samen bijna een kwart van de juffers, ongeveer evenveel kleine als
grote roodoogjuffers). Bij de grote libcllen was de oeverlibel het meest algemeen:
bijna 30 % van de op naam gebrachte grote libellen behoorde tot deze soort. Wel was
het totaal aantal heidelibellen (verdeeld over de drie soorten bloedrode, steenrode en

bruinrode heidelibel) groter, maar mct name de vrouMjes van de heidelibellen zijn in
het veld moeilijk te onderscheiden, waardoor uiteindelijk ruim de helft van deze
heidelibcllen niet op naam konden worden gcbracht (zie tabel 5.2). Bij de grote
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libellen maakte de paardenbijter 17%o uit van het totaal, gevolgd door de bruine
glazenmaket (12Yo).

Tqbel 5.2. Vergelijking aantallen libellen en vlinders Palmerswaard en Bovenste Polder

Palmerswaard Bovenste Polder*

Áantal v" Aantal
Libellen

A.,Iuffers

Weidebeekiuffer 3 0,5 0 0
Vuuriuffer 5 1 11 2

Azu urwaterj uffer 32 5 224 t6
Variabele wateriuffer 108 l7 r38 10
Watersnuffel 32 5 76 5
Lantaa rntie 301 46 563 ,{0

Tengere grasiuffer 0 0 1 0,5
Houtpantseriuffer 20 3 15

Gewone pantseriufler 0 0 I 0,1
Kleine Roodoogiuffer 75 tl 267 t9
Grote Roodooqiuffer 7Íl 12 8l 6

Roo.loot'aju ffet 37
Ázurrr/variabcl 17

Totaal iuffers 65a + 54 12961 100 1396 +2 (1398) 100

B. (Grote) Libellen

Glassnijder 4 1,5 5 1.5
Bruine Glazenmaker 32 12 5 1.5
Paardenbijter 43 t7 29 9
Keizerlibel t5 6 11 12
Platbuik l6 6 16 5
Vicrvlek 4 1,5 3 1

Gewone Oeverlibel 71 2a 125 37
PlasromhorrÍ I 0,5 0 0

"Glanslibel" I 0 0
Vuurlibel 0 0 I 0,5
Bloedrod€ Heidelibêl 48 19 47 1,Í
Bruinrode Heidelibel 6 2 56 l7
Steenrode Heideibel t4 5 6 2

Steen/Bruin-rcde H-L 7

Heidelihel

Totaal (grote) libellen 25'7 + 48 (305) 100 334 100

Totaal overall libellcn gtt + 102 (1013) 1730
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* Voor de Bovenste Polder zijn in deze tabel de getallen gebruikt waarbij de onbepaalde soorten
libelien en vlinders zijn toogerekend aan de wel gedetelnineerde sooden, confo.m de regels van de
Vlinderstichting; zie Wielemaker e.a. (201 l).

Een aantal soorten weÍd maar enkele keren waargenomen: de meest opvallende v/as
daarbij de plasrombout die op 6 mei werd gefotografeerd in sectie 6 (zie foto op
startpagina hoofdstuk). Ook zeer beperkt waren de waarnemingen van de
weidebeekjuffer (3 maal), de viervlek (4 maal) en de "glanslibel" (3 maal). De
weinige waamemingen van de "vroege soorten" vuurjuffer (5 maal) en glassnijder (4
maal) hangen mogelijk samen met het geringe aantai bezoeken woeg in het seizoen.
In 2010 heeft ook een brede inventarisatie plaatsgevonden in de Bovenste Polder
onder Wageningen, waarbij door de veldgroep vlinders en libellen van de KNNV-
Wageningen ook daar vlinders en libellen zijn geinventariseerd (Wielemaker e.a.
2011). De totaalgegevens voor de Bovenste Polder staan ook vermeld in tabel 2; in
totaal werden hier meer dan 1700 libel-waamemingen gedaan. Door de verschillen in
aantallen inventarisatie-bezoeken en in lengte van de secties, zijn de absolute
aantallen libel-waamemingen niet direct te vergelijken. Ook in de Bovenste Polder
was het lantaarntje de meest algemene jufer, meÍ 40 Yo van de waarnemingen. Het
totaal aantal roodoogjuffers bedroeg in beide uiterwaarden ongeveer een kwart van
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Palmljrsrvaard Bovcnsfe Polder
\4inders

Áàntal Aàntál
C. DaeYlinders

ZwartsDrietdikkoDie 0 0 t9 I
Groot Koolwitie 2 0,5 30 1

Klein Koohi itie 81 13 681 27

Kleine Geaderd Witie 31 5 291 12

Witie onbeDaald tq< 42

Wiíie íotaal 369 61 1002 40

Citroenvlinder I 0,5 0,1

Klein€ Vuurvlinder 15 37 t,5
Boomblauwtie 6 1 7 0,5

Bruin Blaurvtie 9 1,5 r21 5

lcarusbla uwtie 6l l0 387 16

DagDauwoog 53 9 125 5

Distelvlinder 0,5 2 0,1

Atalanta 34 5,5 46 2

Kleine Vos 33 55 44 2

Gehakkelde Arrrelia 9 15 11 0,5

Koevinkie 0 0 0,1

Bruin Zandoosie l0 15 660 26

Bont zatrdoosie 0,5 '7 0.5

Totaal 605 100 249s 100

D. Nachtvlinders

Gamma-uil 86 l4
Kolibrivlirder I 0
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het totaal aantal juffers, alleen weÍden er in de Bovenste Polder ongeveer driemaal
zoveel kleine als gote roodoogjuffers waargenomen, terwijl deze aantallen in de

Palmerswaard ongeveeÍ gelijk waren, hoewel de verschillen tussen de secties soms
aanzienlijk waren (zie tabel 5.4). Terwijl in de Bovenste Polder het aantal
azuurwaterjuffers grotff was dan het aantal variabele juffers, was dat in de
Palmerswaard net andersom, met hierjuist een gÍoter aantal variabele julfers.

Bl1 de grote libellen overheersen de oeverlibellen in beide uiterwaarden (met 28 en37
%), terwijl ook op beide plaatsen een 50-tal bloedrode heidelibellen werden
waargenomen (14-19% van het totale aantal grote libellen).
Opvallend verschillend zijn de bruine glazenmaker (12 oÁ van de waamemingen in de
Palmerswaard, slechts enkele gezien in de Bovenste Polder) en de paardenbijter (ook
relatief talrijker in de Palmerswaard (17 vs. 9 oÁ van de waamemingen). Daarentegen
werden in de Bovenste Polder relatief hveemaal zoveel keizerlibellen gezien (12 vs 6
0Á van de waarnemingen) en vooral veel meer bruinrode heidelibellen: dezc vormen
in de Bovenste Polder l7 To van de grote libellen, terwij I in de Palmerswaard slechts
enkele waamemingen van deze soort gedaan werden.
Van de in de Palmerswaard weinig voorkomende bruinrode heidelibel wordt vermeld
dat deze een voorkeur heeft voor zuur water (Dijkstra 2008; vergelijk Heijne e.a. in
Wielemaker e.a.2011), in tegenstelling tot de bloedrode heidelibel. Dit sluit niet aan
bij de relatief grote aantallen variabele waterjuffers in de Palmerswaard, die ook een
voorkeur hebben voor zuur water. Maar uiteraard kunnen andere factoren dan de pH
ook een belangrijke rol hierin spelen.

5.3.1b, Totaal aantallen en vergelijking met de Bovenste Polder: vlinders
In totaal werden 605 dagvlinders geteld in de Palmerswaard, verdeeld over 15

soorten; daárnaast werd ook van de dagactieve nachtvlinders de gamma-uil veel
waargenomen (in totaal 86), naast eenmaal een kolibrivlinder (tabel 5.2).
Zestig procent van deze dagvlinders waren witjes, vrijwel allemaal kleine koolwitjes
(13%) en klein geaderde witjes (5%), naast ruim 40% "onbepaalde" witjes.
Na de witjes werden icarusblauwtjes en dagpauwoog het meest waargenomen (9-10
V6 van het totaal), gevolgd door atalanta en kleine vos (beide 5-6 Yo). Deze
"schoenlappers" (samen met de gehakkelde aureiia ruim 20 oÁ van het totaal aantal
dagvlinders) hebben ongetwijfeld geprofiteerd van de brandnetels, één van hun
waardplanten, die in de Palmerswaard uitgebreid voortkomen. Opvallend was het
geringe aantal bruine zandoogjes (slechts 10 exemplaren), zeker in vergelijking met
de Bovenste Polder, waar dit één van de meest algemene sooÍten was (meer dan een
kwafi van de waarnemingen aan dagvlinders, tabel 5.2). Mogelijk dat het ontbreken
van grotere bestanden van grassen hier debet aan is?
Van enkele soorten wgrdcn maar enkele exemplaren waargenomen. Het geringe
aantal citroenvlinders (1 waarneming) en distelvinders (3 exemplaren) komt overeen
met het wijwel ontbreken van deze soorten in de Bovenste Polder. De distelvlinder is

een trekvlinder, en was in 2010 in heel Nederland schaars. Ook bonte zandoogjes (die
zich in Nederland sinds de jaren negentig sterk hebben uitgebreid) en boomblauwtjes
kwamen in beide uiterwaarden weinig voor, misschien omdat ze beide gebonden zijn
aan uitgebreidere bosschages.
Ook het bruine blauwde, een Rode Lijst soort, was schaars in de Palmerswaard, maar
kwam wel in verschillende secties voor. De aantallen in de Bovenste Polder zijn
weliswaar hoger, maar vooral aÍkomstig uit 1 sectie.
Naast de soorten ín tabel 5.2 werd nog een man oranjetip doorgegeven (appendix 2).
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5.3.2. Relatic tussen de secties en het voorkomen van vlinders en libellcn

5.3.2a. Algemeen
Alle 8 secties leverden behoorlijke aantallen vlinders en/of libellen op in de loop van
het inventarisatie-seizoen (tabel 5.3,5.4 en 5.7); alleen in sectie 1, een begraasd,

kruidenrijk dcel van de zomerdijk, werden (zoals verwacht) betrekkelijk weinig
libellen gezien.

Hoewel er in mei al wel redelijk wat juffers waren, waren de grote libellen en vlinders
toen nog schaars. Het omgekeerde was het geval aan het einde van het seizoen: in
september was het aantal juffers nog maar klein, maar de aantallen grote libellen en

vlinders waren nog hoog op 23 september, de laatste inventarisatiedag (tabel 5.3).

Tabel 5.3 Minders en libellen in de Palmerswaard per sectie en per bezockdatum
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sect.1 sect.2 sect.3 sect.4 sect.5 sect-6 sect.7 sect.8 Totral
A. Juffets
1. (6 mei 2010) 42 1

2. (25 mei 2010) 8 23 lt 99

3. í17 iuui 2010) 34 8 l8 19 l8 31 tt 136

,1. í15 iuli 2010) I 23 3 20 48 13 t2 26 146

5. (30 iuli 2010) I 3t 4 I 31 3 35 10 t22
6. (11 ausustus20l0) l9 I 5 5 1I I 1 5'7

7. (2 september 2010) 4 I 2 8 5 22

8. í23 seDtcmber 2010) I I 2 6 tl

Totaal Julfers 2 162 40 47 r70 t09 52 631

B. (Grote) I-ibellen
1. (6 mei 2010) 1 3

,7

2. (25 mei 2010) 2

3. í17 iuni 2010) I I 16 l5 13 4 50

4. (15 iuli 2010) 2 1 I 1 5 6 4 2 22

5. (30 iuli 2010) , 13 8 2 7 9 l5 6 62

6. í11 ausustus2O10) 6 3 2 I l3
7. (2 september 2010) 8 3 2 I 3 5

8. (23 september 2010) JJ 4 2 l9 15 t1 l5 106

Totaal (grote) Libellen ll 58 l9 7 5l 52 57 27 244

Totaal Libellen overall t5 220 59 54 221 r07 166 19 921

C. Daevlin.lers
l. í6 mei 2010) 3 2 5

2. (25 mei 2010) 7 8

3. (l? iuni 2010) 6 10 , 18 36

4. (15 iuli 2010) 15 l 22 l9 14 38 20 34 l6s
5. í30 iuli 2010) 9 15 2A 6 15 33 15 31 152

6. í11 ausustus20l0) 3 7' 4 10 3 22 8 '14 86

7. (2 seDtember 2010) t2 2 I 8 l0 33

8. {23 september 2010) I I 7 I 8 23 8 14 '70

Totaal vlinders 50 13 14 36 43 134 64 llt 555
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5.3.2b. Libellen
In de secties die niet direct bij de oever van een plas/kleiput lagen (secties 1, 3, 4 en
8) was voor de libellen het aantal soorten (7 tot 10) en het aantal individuen (15 tot
79) kleiner dan in de secties met een oever (13-17 soorten, 107-221 individuen), maar
de verschillen zijn kleiner dan wellicht verwacht, omdat in de Palmerswaard de
secties altijd in de buurt van water liggen. ZietabeI5.4.

Tabel5.4, Libellen op soort per sectie, Palmerswaard 2010

Lihellen sect.l sect.2 scct.3 sect.4 sect.5 sect-6 scct.7 scct-8 toÍaal

A. Juffcrs

Weidebeekiuffer I I 2

Vtl uriuffer I 1 2

AzuurwaÍeritrffer 30 30
Variabele rvateriu Ífer 38 2l 5 l5 6 85
WatcrsnulTel 6 I 8 32
Lantaarntic I 33 t7 38 6ó 21 48 39 270
HoutDantseriu Íïer I 5 7 3 2 1 I5
Kleine Roodoosiuffer 5 4'l 6 ló 7S

Grote RoodoosiuÍ1cr 28 rí) l2 2 77

Rootfutogju ffer I9 T 5 4 7 I 37
Azuur/variabel I I -5 6 I3

Tottrl iuffers 2 162 4{l 47 t'70 55 r09 52 631
Aatrtal soorten per sectie 2 7 3 5 I 4 7 5 9

B. {Crote) Libellen

Glassniider I 2 1 4

Bruine Glazennraker 7 6 I 4 2 6 I 29

Paàrdcnbiiter 5 t2 4 ', 3 10 1 ,t0

Keizerlibel 4 7 I l3
Platbuik 14 2 16

Viervlek I I 4
Gewonc Oeverlibcl 4 I 2 r8 tf t4 l0 63
Plasrombout I
Glanslibel I I 3

Bloedrode Heidelibcl I 20 2 3 ó 5 1 2 46

Bruinrode Heidelibel 1 4 6

Stccnrode Heidcibel 5 2 4 l3

Steety'Bruin-rcdc H-L 6 6

Heidelibel I 5 3 8 3 I 40

Totaal (erote) libellen l3 58 19 7 5t 52 57 2',7 284

Áantal soortcn Der sectic 5 7 6 3 9 9 r0 5 t2

Totaal overall libellen l5 220 59 54 221 107 166 79 921
Aantal soorten Drr scctie 7 t4 9 8 t'l l3 l7 l0 2l
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Van de 21 soorten libellen die in totaal werden waargenomen, kwamen er 17 voor in
de secties 5 en 7, en 13-14 in sectie 2 en 6. De secties die werden geteld waren relatief
groot, vooral de secties 6, 7 en 8. De lengte van de secties in aanmerking genomen,
was sectie 2 het meest rijk aan libellen: de aantallen per 100 m oeverlengte waren hier
2-4 maal zo gÍooi als in de secties 6 en 7 (zte Tabel 5.5). In 2011 bleek de
oeverbegroeiing in sectie 2 weggehaald en daarmee de rijkdom aan soorten sterk
verminderd. Slechts een enkele keizerlibel en roodoogjuffer werd nog gczien.
De juffers werden vooral gevonden in de secties 2, 5 en7 (tweederde van alle juffers).
Het lantaarntje kwam in al deze secties in grote aantallen voor, maar sectie 2 week af
door het (nog grotere) aantal variabele waterjuffers en sectie 5 door het relatief
grotere aantal kleine roodoogjuffers, in vergelijking met de andere secties. Sectie 2
was ook de enige met azuurwaterjuffers.

Tab€l 5.5. Libellen per 100 m oever in secties 2,5,6 eÍr 7

sect.2 secÍ.5 sect.6 sect.7

A, Juífers
Weidebeekiuffcr 0,5

Yuuriuffer 0,5 0,5

Azuurwateriuffer 21

Variab€le wateriuffer 26 7 t,5
Watersnuffel 4 3 3

Laniaarntie 23 J4 t6 II
Houtpantseriuffer 1 t 0,5
Kleine Roodoosiuffer 3 24 4 4

Grote Roodoosiuffcr 17 14 6 3

'Roodoogiuffer' 13 3 2 )

'Azuur/variabele iuffer' I 3 1,5

Totaal iuffers 114 87 26

B. (Grote) Libellen
Glassniider 1 1 0,5

Bruine Glazenmaker 5 2 1 1,5

Paardenbijter 8 I 2 2

Keizerlibel 1,5

Platbuik 8 0,5

Viervlek 1 05
Gewone Oeverlibel I 9 8 3

Plasrombout

"Glarslibel" 0,5 I 0,5
Bloedrode Heidelibel 14 3 3 1,5

Bruinrode Heidelihel 0,5 2

Steenrode I{eideibel I I
Stcen/Bruin-rode H.L 4

Heidelibel 3 6 5 0,5

Totaal ktuld libellen 40 26 32 t3

De grote libellen werden ook veel gezien in de secties 2, 5 en 7, maar ook in sectie 6
kwam een vergelijkbaar aantal voor (in al deze secties 5l-58 grote libellen).
Hierbinnen zijn wel aanzienlijke verschíllen in de soorten; in sectie 2 ontbreken de
oeverlibellen wijwel, terwijl in de andere 3 secties 13-18 oeverlibellen werden gezien.
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In sectie 2 vallen vooral de bloedrode heidelibellen op (20 waarnemingen) ter-wijl in
de secties 5, 6 en 7 maar 5-7 exemplaren van deze sooÍt werden gezien. In het
ondiepe plasje in sectie 6 kwamen veel platbuiken voor (14 waamemingen in totaal),
die verder vrijwel ontbreken; dit ondiepe plasje paste goed bij een pioniersoort als de

platbuik, waarvan bij dit plasje ook een paringswieVtandem gezien werd.
Paardenbijters werden overal wel waargenomen in de nazomer, maar vooral bij
secties 2 et'l , waar ze ook in en rond de wilgen bij de plas werden gezien.

In de Bovenste Polder (BoPo) werden drie t)?en 'ecotoop' geïnventariseerd op
libellen: secties langs de nevengeul, secties langs een tweetal 'oude' sloten en twee
recent gegraven, wij kleine pselgn.
Omdat in de Palmerswaard een met de nevengeul vergelijkbare strang ontbreekt, zijn
de libellen-gegevens van de Bovenste Polder opgesplitst in 'geul'-waamemingen en
waamemingen voor de 'sloten en poelen'. Deze waamemingen zijn in tabel 5.6
vergeiekcn met de libellen-gegevens voor de Palmerswaard.
De gegevens voor de Palmerswaard zijn inderdaad beter vergeliikbaar met die voor de

combinatie 'poel & sloot', dan met die voor de 'geul':
- Bij de juffers is het aantal lantaamtjes (bijna 80%) relatief veel groter in de

nevengeul dan:in de poelen & sloten van de Bovenste Polder (15%); het aantal
lantaarntj es in de Palmerswaard lag hier tussenin (rlim 40%).

- In de BoPo-nevengeul was het relatieve aantal blauwe juffers en

roodoogjuflers laag (beide rond de l0%), terwijl deze groepen rond de 25-
40%o uitmaalten van de juffers van de Palmerswaard en in de poelen/sloten
van de Bovenste Polder.

- Bij de 'grote libellen' waren de aantallen heidelibellen bij de nevengeul
(Bovenste Polder) relatief beperkt (15%), terwijl voor de Palmerswaard en
voor de poelen/sloten van de Bovenste Polder rond de 40-50% van de grote
libellen tot deze groep behoorden

- De grote libellen van de nevengeul van de Bovenste Polder waren vooral
oeverlibellen (bijna 60 %) en keizerlibellen (meer dan 15%), soorten die in de

Palmerswaard en de sloten/poelen van de Bovenste Polder respecÍievelijk
slechts rond de 20oÁ en 5-10% van het totaal uitmaakten. Bij de BoPo-
nevengeul was het aantal paardenbijter-waamemingen daarentegen weer veel
lager (5 vs. IO-15%)

Naast de overeenkomsten tussen de waamemingen in de Palmerswaard en die bij de

sloten/poelen van de Bovenste Polder, waren er ook een aantal duidelijke verschillen,
zoals in de verhouding azuurjuffers en variabele juffers (zie boven) en het aantal
bruine glazenmakers: deze soort werd in de Bovenste Polder slechts enkele malen
gemeld, maar vormde 15o% van de waarnemingen van grote libellen in de

Palmerswaard.
Een voorzichtige conclusie op basis hiervan zou kunnen zijn dat de creatie van een

grote strang/nevengeul (zoals ook overwogen voor de Palmerswaard) zal kunnen
lejden tot een aanzienlljke verschuiving in de libellen-populatie in de Palmerswaard.
De soortsamenstelling van de libellenpopulatie van de nevengeul in de Bovenste
Polder is relatief arm en wordt overheerst door lantaamtjes bij de juffers (bijna 80%)
en oeverlibellen bij de 'grote libellen' (bijna 60%). Vergelijk tabel 5.6.
De achterliggende oorzaken (heeft de nevengeul van de Bovenste Polder meer
predatie door o.a. vissen of een geringere waterkwaliteit door inlaat water vanuit de

Rijn?) zijn niet bekend.

8l



Tabel 5.6. Vergelijkillg libellen van de Palmerswaard met die van 2 ecotopen ('geul' [oost &
westl, en 'poel en sloot' Ioost & westl) yan de Bovenste Polder.

JuÍfe$-totaal s39 (77%) 100 8s8 (83%) 100 708 (70o/o) r00
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bloedrode heidelibel 7 4.4 25 t4.4 48 15.7

bruinrode heidelibel 3 1.9 26 t4 -9 6 2.0

steenrode heidelihel 0.6 3 \;7 l4 4,6

onbeparldc heidclibcl 13 8,2 30 1"/.2 48 t5,1

heidelibel'-totaal 15.1 8,1 48.3 116 38,0

glassnijder 2 1,3 r,7 4 1,1

bruine elazenmaker 2 1_3 3 1,7 32 10.5

oaardenbiiter 8 5.0 )t 12-l 43 14,1

keizerlibel 28 17.6 i3 7.5 15 4,9

platbu ik 0 l6 9,2 16 5,2

viervlek 3 1.9 4 1.3

92 57.9 :t3 19.0 71 23.3

"slaoslibel" 0 0 l 1,0

plasrornbout 0 0 I 0,3

vuurlibel 0 1 0.6 0

Grcte Libellen l?Íaal 1s9 (23%) 100 174 ( I7%) t00 30s (30%) 100
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5.3.2c. Minders

De grootste diversiteit in soorten bij de dagvlinders werd gevonden voor sectie 3,
waar alle 15 soofien voorkwamen, die in de Palmerswaard werden gezien (tabel 5.7).
Sectie 3 lag bij de kruising van het pad vanaf de Utrechtse straatweg met de
zomerdijk, en was rijk aan allerlei ruigtekruiden, met veel brandneteVdistel en
grensde aan een uitgebreid braamstruweel en aan de bosschages langs het
toegangspad.
In de overige secties werden 6-9 soorten waargenomen van de l5 in de Palmerswaard
waargenomen soorten.

Tabel 5.7. Vlinders op soort per sectie, Palmerswaard 2010

De aantallen individuen waren het grootst in de secties 6 en 8. Rekening houdend met
de oppervlakte van de geïnventariseerde secties (tabel 5.8) waren de aantallen in deze
grote secties relatief laag en was het aantal vlinders in de secties I en 4 relatief het
gfootst.

VIindeÍs sect.l sect.2 sect.3 sect.4 sect.5 sect.ó sect-7 sect-8 totaal

A. DasYlinders

Groot Koolwitie I 1

Ktein Koolwitie 9 6 4 4 '14 t2 19 1l
Kleinc Ccaderd Witie 3 I 3 6 2 7 4 1 27
Witic onbepaald I 20 21 t7 26 82 30 44 248
Citroenvlinder I I
Kleine Vuurvlinder 2 2 3 1 15

Boomblaurvti€ 1 I 2 2 6
Bruitr Blauwtie 5 I I 9
Icdrusblauntie 23 9 5 1 4 12

Dagpauw0og I I 13 2 5 l3 4 1t 50
Distelvlinder I I
Atalanta 2 1 9 5 , 4 J 2 28
Kleine Vos I 4 6 1 t6 2a
Gehakkelde Aurelia 1 3 1 I 6

BÍuin Zandoogie 2 I 4
Bont zàndoosie I 1 2

ToÍàal 50 43 36 43 134 64 ltt 555
Aantal soorten Der scctic 9 7 15 6 1 9 9 8 15

B.Nachtvlinders

Sint Jacobsvlindcr tient.
(rups)
Camma-uil 1 2 t2 3 6 8 49 81
Kolibrivlindcr 1 I

83



Tabet 5.8. Vlinders per 1000 mz oppervlak, langs de telsecties, Palmerswaard-2010

In de meeste secties waren de witjes de overheersende soorten: in totaal vormden zij
ongeved 60 %o van de waargenomen vlinders. Alleen in sectie 1 (een begraasd deel
van de zomerdijk, zandig, met relatief veel lage kruiden, waaronder rolklaver) werd
brjna de helft van de waamemingen gevormd door icarusblauwtjes. Daarnaast werden
hier regelmatig bruine blauwtjes gezien (I\Yo van de waargenomen vlinders hier).
Ook in de secties 2 en 8 (beide ook gelegen langs de zomerdijk) kwamen
icarusblauwtjes in redelijke aantallen voor.
Brandnetelvlinders zoals de schoenlappers (dagpauwoog, kleine vos en atalanta)
kwamen vooral voor in de secties 3, 6 en 8 (respectievelijk 26,23 en 29 exemplaren,
dat wil zeggen 78 van de in totaal 106 waargenomen exemplaren); dit waren de
secties die rijk waren aan ruigtekruiden die door een combinatie van brandnetel
(waardplanten) en distel (nectarplanten) voor deze soorten erg geschikt waren.

5.3.3. Shannon-index en biodiversiteit

De Shannon index, een maat voor biodiversiteit, houdt rekening met het aantal
soorten, en met hoe de aantallen vlinders en libellen over de soorten zijn verdeeld.
Hoe hoger de Shannon index des te groter de biodiversiteit.
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A. Dagvlinders s€ct.1 sect-2 sect.3 sect-4 sect.5 sect-6 sect.7 sect.8

Groot Kool$itie I
Klein Koolwitie 6 l2 6 12 4 5 6 l1
Kleinc Geadcrd Witic 6 I 3 lÍt 2 2 1

Witie onbeDaald t6 28 22 52 27 32 t4 25

Citroenvlinder I
Kleine Vurrrvlinder 6 7 I I t,5 z
Boomblauwtie 1 1 7 I
Bruin Blaun tio 10 1 0,5 I
IcarusblauwÍie 46 t2 5 , ', 7

Dagpauwoog 2 I 13 6 5 5 2 6

DistelYlinder I I
Á f2lrn Ía 4 I 9 l5 2 2 1,s

Kleine Vos 2 4 2 o5 9

Gehakkelde Aurelia 1 3 3 0,5

Bruin Zandoosie 2 2 0,5

Bont zandooqie I 3

Totaal 100 59 16 111 44 52 30 62

B.Nachtvlinders

Sint Jacobsvlinder ti€nt.
(rups)

Gamma-uil 2 J l2 9 3 2 4 27

Kolittrivlindcr
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Tabel 5.9. Shannon-index voor de secties 1 tot en met 8, bcrckcnd voor libellcn,
dagvlinders en libellen & dagvlinders samen.

Voor de vlinders van de Palmerswaard had sectie 3 de hoogste Shannon -index (2,27;
Tabel 5.9); deze Shannon-index was ongevcer gelijk aan de hoogste Shannon-index
(2,23) voor de vlinders van de Bovenste Polder in 2010.
Voor de libellen hadden 4 van de 8 secties een indcx hoger dan 2 (sectie 2, 5, 6 en 7;
index maximaal 2,31 voor sectie 7). De secties mct een libellen-index onder de 2
rvarcn dc sccties zonder ecn geschikt libellenbiotoop (geen oevers/water, zie ook
figuur 5.1 en tabel 5.1); mct name de Shannon-index,/biodiversiteit van scctie 4 (1,00)
rvas laag voor libellen.
Voor vlinders en libellen samen hadden de secties 3 en 7 de hoogste index (beide
ongeveer 2,7). Onder 5.3.2c is al aangegeven dat sectie 3 rijk was aan allerlei
ruigtekruiden, met veel brandnetel/distel en grensde aan een uitgebreid braamstruweel
en aan de bosschages langs het toegangspad; ook daar was geconstateerd dat de

vlinderdiversiteit hoog was in sectie 3. Sectie 7 viel al op door de grote diversieit aan
libellensooíen (paragraaf 5.3.2b); het is één van de secties dic grenst aan

vcrschillende kleiputten.

5.3.4. Palmersrvaard als voortplantingsgcbied voor libellen

Tijdens de inventarisaties is zoveel mogelijk bijgehouden of de waargenomen soorten
Iibellen voortplantingsgedrag vertoonden, in de vorm van tandenx/paringswielen of
eileggende wijfies.
Van dc 2l soorten libellen kon dit voor 10 sooÍcn zckcr worden vastgesteld: 5
soorten juffers (variabele waterjuffer, watersnuffel, lantaamtje en kleine en grote
roodoogjuffer) en 5 soorlen grote libellen (platbuik, oeverlibcl, viewlek, keizerlibel
en bloedrode heidelibel), terwijl de tandems van de steenrode en bruiruode heidelibel
vaak niet goed te onderscheiden warcn, zodat niet zeker is of 1 of beide soorten
werden lvaargenomen. Het ging daarbij vooral om tandems en paringswielen; alleen
van de oeverlibel en de keizerlibel weÍden afzonderlijke eileggende vrouMjes
wa:rrgenomcn. Zie tabel 5. 10.

De aantallen waargenomen tandems/paringswiele eileggers varieerden per soort van
I tot 18; de grootste aantallen werden gezien voor lantaamtjes en kleine
roodoogjuffers, terwij I voor de helÍt van de soorten maar 1 (zekere) waarneming van
een paringswiel/tandem gedaan werd: watersnuffel, grote roodoogjuffer, platbuik,
viervlek en steen/bruinrode heidelibel.
In totaal werden cr 76 waargenomen in dc 8 secties, vooral in de sectics 2, 5 en 7 -

Vooral sectie 5 en 7 leverde waarnemingen op voor verschillende soorten: in beide
secties voor 6 soorten.
De soortcn waarvoor gccn voortplantingsactiviteit in dc Palmerswaard wcrd
waargenomen, betroflèn in de eerste plaats 5 soortcn waarvan het totaal aantal
waamemingen toch al (zccr) klein was (wcidebeekjuffer, vuurjuffer, glassnijder,
plasrombout, "glanslibel"); vergelijk ook azuurwateriuffcr.

sccties 2 3 4 5 6 7 8

Shànnon-indcx Litrcl t.6'1 2.20 1 .62 1.00 201 212 2.31 '| .1'1

Shannon-index vlinder r.75 I .45 2 2'1 1.53 I.l8 t.40 t.'11 t.'/2
Shánnon-indcx Libcl+Vlinder 226 2.54 2.6"1 r.90 2.36 2.36 2.7 4 2.29
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Tabel 5.10. Tandems/paringswielen/eileg (td./wl./eil.) van libellen in de Palmerswaard
per sectie,

Voor de bruine glazenmaker geldt dat eileggende vrouwtjes mogelijk meer verscholen
plekken zoeken; ook elders werd weinig voortplantingsactiviteit gezien. Daamaast
zijn van de najaarssoorten houtpantserjuffer en paardenbijter geen voortplantings-
activiteiten waargenomen; mogelijk door het geringe aantal septemberbezoeken (of
door de specifieke locatie van de ei-afzet bij de houtpantse{uffer?).

;_

a-

sect.l sect.2 scct.3 sccr-5 s€ct.6 scct.8 Totxàl
tand./wi
êl-/eil.

A-.IuÍTers
Variabel€
Wateriufier tdJwl./eil. 4 1 3 8

tótaál 3{l 2l 5 15 6 85

td./wl-/eil. I

tolaal 6 I I 5 8 32

Lantàarntie td.lwl./€il- I 3 I 2 3 I8
Íotaal 33 t7 38 66 27 48 39 2'tt

Kleine
Roodoosiuffer td./wUeiL t2 l4

totaal 5 6 t6 75

Grote
Roodooeiuffer td./rvUeil. 2 2

ÍoÍáal 25? 28 10 12 2 77

Roodoogiuffer td./wl./eil. 5 2 2 9

totaal t9 I 5 4 7 I 31
B. (Croíe)

Lihellen

Plafhuik td-^vUêil- I I
totrd 14 2 t6

Oeverlibel td./wl./eil. I eiles I eileq :l

totaal 4 I 2 1 18 13 11 10 63

Keizerllb€l td./wUeiL 2 etlee 3

totaal I 4 7 l3

Viervlck td./wl./cil. I I

totaal I I 2 1

Bloodrode
Heidelibel td./wl./eil. 6 I 2 9

toÍrál 1 20 2 3 6 5 7 2 46

Steen/Bruin-
rodc H.L. td./wUeil, 3 3

totaal 6 6

IIcidelibel tdJwl-/eil. 3 4

totaal I 5 3 8 l 9 1t
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De conclusie is dat ook met een relatief gering aantal bezoeken (8) zoals bij deze

Palmerswaard-inventarisatie in 2010, van de meeste algemene soorten voortplantings-
activiteit kan worden vastgesteld.

5.4 Conclusies/aanbevelingen
Ten aanzien van het tellen van libellen geldt in het algemeen dat voor een aantal veel

voorkomende groepen (blauwe juffers, roodoogjuffers, heidelibellen) herkenning van
de soorten in het veld lastig is. Een kritische bespreking van de (on)mogelijkeden om
deze 'onbepaalde' soorten toe te rekenen aan de we1 bepaalde soorten via een

rekenmodel, kan worden gevonden in Heijne e.a. 2011 (in Wielemaker e.a. 2011). De

conclusie is daar, dat een dergelijke toerekening vaak niet verantwoord is en dat

daarom (nog) meer aandacht moet worden gegeven aan determinatie in het veld.

Ook is het consequent bijhouden van voortplarl]tilg!êqtiyiiqi!, zowel het waamsmcn
van paringwielen/tandems als van eileg noodzakelijk; in dit verslag is dit voor een

deel van de bezoeken qedaan. Dit is nodig om aan le geven olhet geïn v en tariseerde

gebied van belang is voor de voorQlanting/in stand houding van de betreffende soort.
Daamaast is het belangrijk om meer van de watereigenschap!9! van de verschillende
secties/kleiputtedpoeleÍ/sloten te weten te komen, zoals zuurgraad, vegetatie (in en

langs het water), predatoren (o.a. vissen), vem.riling etc. om de nu soms grote

verschillen in aantallen en soortsamenstelling lussen de verschillende sectiss beter te

begrijpen.

Ten aanzien van de libellen is de conclusie dat met 21 Íespectievelijk 22 soorten de

diversiteit aan libellen in de Palmerswaard in het algemeen vergelijkbaar is met die
van de Bovenste Polder. Wat betreÍt de Rode-Lijst-soorten zijn in beide uiterwaarden
glassnijders waargenomen (een kwetsbare soort op de lijst), terwijl in de Bovenste

Polder ook uitsluipactiviteit van rivierrombouten is waargenomen (een ernstig

bedreigde soort die zich echter landelijk aan het herstellen is).
Van 10-12 van de 21 soorten werd ook voortplantingsactiviteit waargenomen.

Een voorzichtige constateÍing op basis van de vergelijking van de libellen-
inventarisatie van de Bovenste Polder en de Palmerswaard is, dat de libellenpopulatie
van de strang/nevengeul van de Bovenste Polder relatief sterk verschilt van de

populatie libel1en van de Palmerswaard. De diversiteit aan libelien langs de nevengeul

van de Bovenste Polder is geringer; de populatie bestaat voor een groot deel uit
lantaamtjes (bij de juffers) en oeverlibellen (bij de 'grote' 1ibe1len). De

libellenpopulatie van de sloten en poelen van de Bovenste Polder vertoont meer

overeenkomsten met die van de Palmerswaard: beiden hebben een relatief grote

diversiteit.
Bij de discussie over de aanleg van een (al dan niet aangetakte of meestromende)

nevengeul in de Palmerswaard moet hier rekening mee worden gehouden.

Het is belangrijk om het beheer af te stemmen op het handhaven van gevarieerde

kleipulter/poelen zoals drc nu aanuezig zijn.

Ten aanzien van het tellen van vlinders gaf in het veld alleen het onderscheid tussen

kleine koolwitjes en klein geaderde witjes soms problemen, waardoor er een categorie
'onbepaalde witjes ' ontstaat. Deze kurLnen naar rato van de wel gedetermineerde

excmplaren over deze twee sooÍten worden verdeeld (conform de richtlijnen van de
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vlinderstichting; zie ook Heijne 201 1, in Wielemaker e.a. 201 1) of apart worden
vermeld (zoals in dit hoofdstuk).
Ook ten aanzien van de vlinders geldt dat de diversiteit in de Palmerswaard (15
soorlen) vergelijkbaar is met die van de Bovenste Polder (17 soorten). In beide
gebieden is hierbij de enige Rode-Lijst soort het bruine blauwtje (een gevoelige soort
op de lij st).

Ten aanzien van het beheer is het voor de vlinders belangrijk om te:
- streven naar meer plekken als sectie I (begraasde plekken van de zomerdijk,

zandig, met relatief veel lage kru:iden, waaronder rolklaver en zuring) voor
soorten als icarus- en bruine blauwtjes.

- streven naar blijvende plekken met combinaties van veel nectar- en waard-
planten voor schoenlappers (zoals sectie 3).

- streven naar zoomstÍucturen, vergelijk sectie 3.
- streven naar betere afstemming van maaibcheer: bepaalde delen ongemoeid

laten voor meer overlevingskans bij ei-afzeïting door laatste generatie
vlinders.
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Appendlr I

1. ll/aarnemingen uit de secties Á, B en C

1. Juffers
Weidebeekjuffer
Vuurjuffer
Azuurwaterjuffer
Variabele wate{uffer
Lantaarntj e

Grote roodoogjuffer
Azuurju ller/variabelc waterjufler
2. Grote Libellen
Paardenbijter
Oeverlibel
Steenrode heidelibel
3. Dagvlinders
Dagpauwoog
Gehakkelde aurelia
Klein koolwitje
Witje onbepctald
Icarusblauwtje
Gehakkelde aurelia
Dagpauwoog
Distelvlinder
Atalanta
Kleine vos
Bruin zandoogje

2. Deelinventarisaties sectie 7 Íot en met I
l. Juffers
Lantaarntj e

Houtpantserjuffer
2. Grote libellen
Oeverlibel
Bruine glazenmaker
Keizerlibel
Paardenbijter
Bloedrode heidelibel
Steenrode heidelibel
Heidelibel (onbepaald)
3. Dagvlinders
Klein koolwitje
Klein geaderd witje
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Atalanta
Gehakkelde aurelia
Bruin zandoogje
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Appendix 2

Extru vlindeneaarnemingen van Dirk Prins in 2010

22 meí: aan noordzijde nabij steilrand: 2 x Dagpauwoog, 1 Klein koolwitje, 1

Oranjetip (man). Langs rand westelijke kleiputplas opnieuw 1 Dagpauwoog, 1 Kleine
vos, 1 Bont zandoogje.

17 juni: nabij steilrand op bramenbloesem bij noordingang: 1 Kleine vos, en nog 1

Kleine vos nabij steilrand dieper het gebied in dus west.

23 juni: I Kleine vos in zeer ruig deel langs de rivier aan oostzijde (tussen

Passantenhaven en eigenlijke natuurgebied)

3 augustus: I Kleine vos tussen kib 6 en 7 (gerekend vanaf Passantenhaven) langs de

rivieroever, 1 Dagpauwoog nabij krib 8, I Citroenvlinder (man) aan (zuid)eind
middenpad op Grote klit

1 september: 1 Kleine vuurvlinder nabij steilrand nog vooÍ het Sinnehus en dwarse

meidoomdijkje

6 september: op steilrand (berm) langs Paardenmarkt noordzijde Veerwei dus buiten
het natuurgebied en niet ver van bebouwing: 2 Bruine blauwtjes op Wilde marjolein
en met paargedrag dus man + vrouw, 1 Kleine l'uurvlinder op kaal stukje grond nabij
Schapenzuring.

Extra libellenwaarnemingen van Dirk Príns in 2010

22 mei: Azuurjuffers in een grote kleiputplas.

11 augustus: veel Lantaarntjes nabij de plassen langs 'schuine pad'
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6. Sprinkhanen van de Palmerswaard in Rhenen in 2010'

Rose Blommers' Geoske Sanders

ó'1' lnleiding en'werkwijzc 
'Amersloort coÓrdinaten 441-166) in Menen op 4 mei'

ln 2010 is de Palmerswaard (

30 iuni, t 2 augustus ." o *"ntfi il' "ï'p'intr'uo"n ::Ï:::j:::ïi:;:ïïï::iï:
il,'.ïï ; ;ffitce midda gen' A anvullende waarnemrngen \4

uui a"t ptu, op l5 juli . .:lein en maken geen geluid,. _Zij 
zijn al in mei aktief' de

?"""""ï:iJ'f :ïïï#ï,lï".l,iruË;'..d;.^;:yï:lïIii"ïiilï'"ïÍÏ
;:'ffi;;;."c." i *" 1,"-"iJ""ui*0,"I11"";"ï i:"Ï*:Ëïil;; l; :1Ti::
gelaten' . llt* -'^:tl^:" íffi:"r ;;;;;"k"n *crd'n de sprinkhanen op sÍond van

ïeldsprinkhanen *n'Y^-";1oo 
hun zang al dan ntet met hulp van een batdetector

hun uiterlijke kenmcrken erv

:il#;ï;;-tl (Kleukers et at 'tee7 
en 2004)'

Figuur 6 t 
ard' zoals gebruikt bij de inventarísalíe van sprinkhanen in

Díekebiedcn in de Palmcrswa

201í. Vereetiik Mhel 6 l

_---4.-.r..; - -.r. \Í : /.:r
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6.2. Resultaten

Op de kaart (figuur 6. l) staat hct gedeelte van de Palmcrswaard afgebeeld, dat in bezit
is van hct Utrechts landschap. Dit gcbied hebben wij verdeeld in zes stukkcn, zoals
aangegeven op de kaart.
In tabel 6.1. zijn de waargcnomen soorten opgenomcn, ze worden pcr datum cn
deelgebied vermeld. Alhoewel we niet vaak geweest zijn en sommige deelgebieden
(kaart lA, 2A) slechts eenmaal op een vroeg tijdstip zijn bezocht, lijkt de tijst toch
representatief met l2 soorten voor het gehele gebied.

Tabel 6.I
Overzicht van de' aarnemingcn van sprinkhanen ín de Pelmers\raard in 2010, opgesplitst
naar waantemingsdulun en deelgebied (zíe fgtur 6.I )

6.3. Bcspreking van de soorten

Gewoon doorntje (Tetrix untlulata ISowerby])
Op 4 mei werden drie exemplaren op de vochtige oever van een klein poelde
aangetroffen in deelgcbied I C sar.nen rnct de beide andere sooden doomsprinkhancn.
Dcze soort komt niet voor bij de rivicren (Klcukers ct a1., 1997). Dus deze vondst is
bijzonder.
Kalkdoorntje (Tetríx te nu ico rnÀ [Sahlberg])
Op 4 mei op dezelfde plek werden er 3 gezien, één gevangen en geïdentificeerd door
ons beiden.Komt regionaal in het rivierengebied voor, maar is niet algemeen.
Zeggedoorntje (Tet rix s u bu I ata ILinnaeus])
I{et Zeggedoorntje werd massaal op diverse plekken aangetroffen, ongeveer een derdc
betrof de kortdoornigc vofin. Ze zatcn op de vochtige oevcrs van dc kwelstrokcn met
ondiep water en langs ondiepe poeltjes. Opvallend was een zrvemmend paartje in
copula, op 4 mei in de kwelstrang in deelgebied 1B. Algemeen in het riviercngebied.

Deelsebieden ízie kaart) IA nl ]C 2A 28 2C

DOORNSPRINKHANEN
Gervoon doorntie
Kalkdoorntie 4.V
Zecsedoortrtie 4.V .4.IX 4.V.4 .tX I2.VIII
SABR,I,SPRINKHANfN
Struiksprinkhaan 12.VIII l2.vllt
Gewoon spitskoDie 30.vt I2,VIII 12.V t
Grote groene sabelsDrinkhaan I2.VÍII. 4.IX 4.tx I 5.VIT.I2.VIII- 4 IX 4.TX

GreDDelsÍrrinkhaàn I2.VIII. 4 IX 3O.VI l2.vitl
Bramcnsprinkhaan :]O VI l5.vtÍ
VELDSPRINKHANEN
Bruine sorinkhaan 4tx 4IX I2.VIII I2.VIII 4.IX
Ratelàrr 4.tx I2,V]N, 4.IX I2.VIII.4.IX 4.tx
Kustsprinkhaan 12.VIII
Krasser 3O.VI 4,IX I2.VIII.4.IX 30_vt t2.vlu_ 4 .IX r2.vlrr. 4 .tx
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Struiksprinkhaan (Lep tophy es puncÍ atiss ima lBosc])
Deze soort is zeer algemeen, wat later in het seizoen actief en te ontdekken met de

batdetector. Hij werd op 2 plekken gehoord op 12 augustus, vanuit de opslag van
bomen en struiken in deelgebied 28 en 2C.

Gewoon spitskopje (Conocephalus dorsalis [Latreille])
Deze soorl is karakteristiek voor oeveÍs met zeggen en russen. Daar werd hij met de

batdetector op diverse plekken gehoord. Een enkel exemplaar werd ook gezicn.

Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridisslna [Linnaeus])
Deze is algemeen op ruderaal terrein en vooral in de namiddag en avond actief aan het
zingen.
Op 12 augustus en 4 september werd hij in dergelijke terreinen veel gehoord. Linus
van der Plas zag op 15 juli ook een exemplaar.
Greppelsprinkh aan (Metriop tera roe selii lHagenbachl)
Deze soort lijkt ten noorden van de Nederrijn in de uiterwaarden steeds vaker
aangetro ffen te worden.
Hij voelt zich prima thuis in de vochtige halfhoge ruigtes van de uiterwaarden op de

zuidhellingen. Opvallend was dat hij juist in de heel dichte distelruigte bij de rivier
ontbreekt. Hij werd een enkele maal gezien, maar meestal met de bat detector
opgespoord.
Bramensprinkh atn (P holidop tera gris eoap tera [Degeer])
Deze soort is typisch voor de bramenrijke uiterwaarden. Hij werd slechts tweemaal
gezien, eenmaal halÍïolwassen en eenmaal door Linus van der Plas. Rose Blommers
zag er twee jaar geleden tientallen in de schemering al tjirpend. Dit jaar zijn wij niet
zo laat in het veld geweest.

Bruine sprinkharn (Choríhippus brunneus [Thunberg])
Zeer algemeen in niet te begroeide, niet te vochtige graslanden. Hij werd in augustus

en september aangetroffen, echter niet in grote aantallen.
Ratelaar (Chorthippus biguttulus [Linnaeus])
Deze algemene soort was talrijker dan de Bruine sprinkhaan. Hij was ook in vochtiger
gebieden meer naar de rivier toe aanwezig.
Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus [Degeer])
Niet algemeen in het gebied. Er werden 2 exemplaren in lC gevonden in vochtig
graslaad op 12 augustus.
Krasser (Chorthippus para I le lus {Zetlerctedtl)
Deze soort is zeer algemeen in vochtige grazige vegetaties. Hij was in het hele gebied
in hoge aantallen aanwezig.

6.4 Slotbespreking
Volgens KJeukers et al., 1997 zijn de volgende sooÍen wijd verbreid in het
rivierengebied:
Bruine sprinkhaan, Ratelaar, Krasser, Gewoon spitskopje, Grote groene

sabelsprinkhaan, Bramensprinkhaan, Zeggedoomtje, Snuiksprinkhaan en

Boomsprinkhaan.
Al deze soorten werden aangetroffen, behalve de algemeen voorkomende
Boomsprinkhaan, die met schudden aan bomen en omgekeerde paraplu gezocht moet
worden.

Regionaal komen de Kustsprinkhaan, Greppelsprinkhaan, Kalkdoomtje, Wekkertje,
Zuidelijk spitskopje en Boskrekel voor in het noordelijk uiterwaardengebied van de

Neder Rijn.
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Het meest opvallend is dat het voorkomen van het Gewone doomtje niet genoemd
wordt. Het voorkomen in de Palmerswaard, associeer ik met de unieke situatie dat het
gebied grenst aan de sieilrand van de Utrechtse heuvelrug.
Opvallend is het voorkomen van het Kalkdoorntje. Hij is in 1992 in het
natuurontwikkelingsgebied de Blauwe Kamer aangetroffen, een uiterwaard die ook
grenst aan de Utrechtse Heuvelrug.
Het Kalkdoomtje en Gewone doomtje zijn echter niet in de Plasserwaard (2009),
Bovenste Polder onder Wageningen (2010) en Renkumse Benedenwaard (2001-

2002) gevonden.

Het Wekkertje is niet aangetroffen, deze is wel in de Plassetwaard en Bovenste Polder
aangetroffen, echter maar enkele exemplaren.
De Boskrekel is alleen in de Renkumse Benedenwaard aangetroffen in de bosrand van
de Wageningse Berg.
Hct Zuidelijk spitskopje werd dit jaar in de Bovenste Polder onder Wagcningen
gevonden, deze soort is zich het laatste decennium steeds meer aan het verspreiden in
noordelijke richting.
Opvallend is de verspreiding van de Greppelsprinkhaan, die in de atlas van 1997 niet
genoemd wordt langs de Nedenijn voor de periode na 1980. Nu is deze soort bekend
van de Renkumse Benedenwaard, Bovenste Polder onder Wageningen, Plassetwaard
en Palmerswaard.

De conclusie is dat de Palmerswaard een karakteristieke sprinkhaanbevolking van het
rivierengebied herbergt. Bijzonder is echter het hoge aantal soorten van de
doornsprinkhaanfamilie.
Dit komt waarschijnlijk door de unieke combinatie van uiterwaard in verbinding
met de steilrand van dc Utrechtse Heuvelrug.

Literatuur
- Kleukers, R.M.J.C., E. J. van Nieukcrken, B.Odó, L.P.M.Willcmse cn W.K.R.E. van
Wingerden, 1997. De sprinklanen en krekels van Nederland (Orthoptera). Nederlandse Fauna

1. Nationaal Natuurhistorisch Museum, KNNV Uitgeverij en EIS-Nederland, Leiden,.
- Kleukers, Roy en René Krekels, 2004. Veldgids sprbthanen en krekels. KNNV Uitgevenj,
Utrecht
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7. Overige groepen

Sàmenvatting
De Palmerswaard is belangrijk voor de voortplanting van amfibieën, door de aanwezigheid
van de vele kleigaten, poelen en plassen. Dit bltjkt o.a. uit het grote aantal tUdens de
voorjaarstrek overgezette excmplaren van dc gewone pad.
Tijdens de verschillende inventarisaties zijn regelmatig ringslangen (een kwetsbare soort van
de Rode Lijst) waargenomen.
Er zijn in het terrein ook veel ócver-sporen aangetroffen.

7.1. Amfibieën en reptielcn

In 2010 is niet gericht geïnventariseerd op amfibieën en reptielen.
Rose Blommers-Schlósser heeft doorgegeven dat zij recent in de Palmerswaard
waarnemingen heeft gedaan aan
bruine kikker,
gewone pad,
kleine watersalamande r,
middelste groene kikker
poelkikker.

Dirk Prins meldde voor 22 mei en 17juni veel kwakende groene kikkers.

Figuur 7.1 geeft aan waar in de Palmerswaard in 2010 poelkikkers zijn waargenomen.

= 
Figuur 7.l. Poelkikker-waarnemingen (XXX) in 2010 fu de Palmerswaard.

= 
De Palmerswaard is voor amfibieën (o.a. voor de pad) een belangrijk voortplantings-
gebied, door de aanwezigheid van kleigaten, poelen en plassen; In 201I werden
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tijdens de voorjaarstrek bijna 2100 padden overgezet langs de Utrechtse Straatweg
door de WMR.
De kamsalamander (een kwetsbare soort op de Rode Lij st) werd nog volop gezien in
1999, in de kwelstrang onder aan de steilrand. Deze is een tijd dicht gegroeid geweest
met liesgras, maar is in 2009 opgeschoond door het Utrechts landschap. Verwacht
wordt dat deze soort zich hier weer kan vestigen. Op 6 februari 2010 is een
kamsalamandcr aangetroffen in de Rhenense uiterwaard nabij de rijnbrug (melding P.
Goudzwaard).

Ringslangen (ook een kwetsbare soort van de Rode Lijst) worden regelmatig
waargenomen, ook gÍote volwassen exemplaren, zowel op het land als
zwemmend./fouragerend in de kleiputten (zie figuur 7.2).
In 2010 werden o.a. waarnemingen van ringslangen gemeld tijdens het inventariseren
van vlinders en libellen. Dit betreft de volgende secties (zie figuur 5.1, blz. 66):
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Sectie 3
Sectie 5
Sectie 7
Sectie C

Fígrur 7.2
Volwassen ringslang
In kleiput, sectie 5.
(l7juní 2010)

12 aug (langs rijnkrib)
25 mei, l7 juni, l9 juli
6 mei,20 juli, 11 augustus, i2 augustus,23 september
15 juli

Foto: LHW van der Plas

7,2. Kreeftachtigen

96



L

-!

-)
1
-.J

1
Jt

;,

=
4l

4
4

-
<
-d

.<j

.rJ

--
.-

i!l

Figuur 7.3

ResÍen Amerikaanse
Riv i e r kr e eft, P a I m er su, a ar d
l5 jttli 201A

Enkele malen werden er Amerikaanse rivierkreeften aangetroffen in de fujn bij de
kribben; o.a. was een rivierkreeft op 23 septembd bezig een dode wolhandkrab op te
eten (ter hoogte van sectie C. zie figuur 5.1).
Op de strandjes w{lrden regelmatig resten van dode Amerikaanse riverkreeften
gevonden, zie figuur 7.3.

fil ;6 tl il t.! tq
;í :, : | :;: t | :: : il*l *l*i l:tti;1;1111;1 1,r 1't;r';il

7.3 Zoogdieren

Piet van Klaveren meldde voor 2010:
1. Er zijn weer redelijk veel konijnen gesignaleerd.
2. Ook de yos is weer in het gebied aangetroffen

3 , De bever (een Rode Lijst-soorl die als gevoelig is gerubriceerd) heeft zich
definitief in het gebied gevestigd getuige de vele waatsporen en looproutes in
het terrein-
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8. Conclusies en aanbevelingen

Han Runhaar, Dirk Prins, Paula Goudzwaard en Linus van der Plas

8.1 Betekenis van gebied voot planlen en dieren
Uit de inventarisatic blijkt dat de Palmerswaard rijk is aan planten cn dieren, en dat er
veel soorten voorkomen die kenmerkend zijn voor het rivieÍengebied. In vergelijking
met het vroegeÍe landbouwkundig gebruik is de biodiversiteit in de Palmerswaard
sterk toegenomen. De totale soortenrijkdom is voor sommige groepen (zoals de
vogels) wat lager dan in andere natuurontwikkelings-projecten langs de Nedenijn,
zoals de Blauwe Kamer, Amerongse Bovenpolder en de Bovenste polder onder
Wageningen, maar dat lijkt voor een belangdjk deel verklaard te kunnen worden uit
de beperkte omvang van de Palmerswaard. Daamaast was de groep waamemers en
hct aantal bezoeken voor b-v. libellen cn vlinders aanmerkclijk klcincr dan in dc
andere gebieden.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de deelhoofdstukkcn zijn:

Hogere planten (Hoofdstuk 2)
In het natuurgedeelte werden 265 soorten vaatplanten aangetroffen en met de steilrand
en de bermen langs de Veerwei cr bij bedroeg dit aantal 350. Bij eerdcre
inventarisaties (1994-2000) was dat icts minder maar wcrd ook wat minder intensief
gekeken. Uiteraard vonden we veel stroomdalsoorten en enkele van de interessantste
zijn, mede met het oog op een goed beheer: veldgerst, goudhavcr, kruisbladwalstro,
echte kruisdistel, grote bevemel, hotpijp en knolribzaad. Het vroeger aangetroffen
klein vlooienkruid, bilzekruid en karwijvarkenskervel zagen we niet meer. In de
steilrandberm noordzijde Veerwei staan kleine pimpernel, vijfdelig kaasjeskruid,
wilde marjolein, geoorde zuring, cichorei en borstelkrans en elders ook stinkende
ballote en bastaardschaafstro-
Grote delen van het gebied zijn stcrk vemrigd, met dominantie van soorten als grote
brandnetcl, akkerdistel, kruldistel, dauwbraam, zïvarte mosterd, reuzenbalsemien,
kropaar, rietgras en hondsdraf. Enkele shrkjes zijn wat beter begraasd zoals het
zogenaamde dwarse meidoorndrjkje, een oost-west 'looproute' van de koniks en
Galloways aan de voet van de steilrand en de oostrand, en de zanderige zuidoosthoek
bij de zomerdijk en daar vinden we dan ook de meeste van de genoemde bijzondere
soorten.
Het haÍdhoutooibos met fraaie zomereiken, enkele grote essen en zoete kers is al
vanouds aanwezig langs grote delen van de steilrand waar zich aan dc voet soms ook
flinke plekken met opslag van iepen, sleedoorn, eenstijlige meidoorn en gewone
braam hebben gevormd. Het zachthoutooibos vormt zich door de vele opslag van
schietwilg en katwilg (plus grauwe -, amandel- en boswilg) gemakkelijk op vele
plaatsen maar wordt tcruggedrongen door de kap van zichtlijnen ten behoeve van de
aanwonenden op dc steilrand. De es wint trouwens ook overal snel terrein, terwijl we
op enkele plaatsen de rode komoelje verwelkomen; zwarte populier heeft veel meer
moeitc met zijn terugkeer.
In de vele grote en kleinere kleiputten groeit meestal dominant smalle waterpest en
dat zorgt voor helder water; soms begeleid door tenger fonteinkruid en frjne
waterranonkel. In de rivier groeit tussen de kibben nog al eens schedefonteinkruid en
aan de oevers veelal grote conccntraties aan nectar- en stuifmcelrijke planten zoals

q
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late guldenroede, hertsmunt, wateÍïmrnt, koninginnekruid, wilde bertram, smalle aster
en harig wilgenroosje. VooÍs opvallend veel grote engelwortel en gevleugeld
helmkruid en als bijzondere soorten rivierkruiskruid en de eerste exemplaren van rode
ogentroost en oranje springzaad. Kort na het beëindigen van onze inventarisaties werd
tweede helft september alle vegetatie tusscn rivier en zomerdijk inclusief kribben
gemaaid en afgevoerd.
Wat bctreft onze aanbevelingen voor het beheer: zie 8.2.

Mossen (Hoofdstuk 3)
In 2010 zrjn in de Palmerswaard 71 soorten mos gevonden 66 bladmossen en 5

levermossen; 1 soort van de Rode Lijst, 6 zeldzame en 15 wij zeldzàme soorten. In
2004 vonden wij I I soorten die wij nu niet terugvonden. In de Palmerswaard zijn dus
82 sooÍen bekend. Een fraai aantal voor een vrij klein gebied omdat er veel
verschillende biotopen zíjn. Een aantal typisch fluviatiele soorten is niet gevonden
omdat er weinig steilkantjcs zijn en het gchele gcbied sterk vemrigd is met weinig
open plekken voor pioniersoorten.
De Palmerswaard heeft wel veel soorten, maar in vergelijking met andere
uitenvaarden in onze regio die wij inventariseerden, zijn dit er minder omdat de
vemriging dermate sterk is dat de ecologische potentie op geen stukken na gehaald
wordt. Het biotoop open grasland is verdwenen. De drooggevallen oevers leveren
geen pioniers op. De hibben vemrigen en de paden groeien dicht met Zwarte mosterd
(Brassica nigra).
Tegengaan van de venuiging en woekering van braam cn brandnetel lijkt ons een
eerste vereiste.
De vele wilgen vormen een goed mossensubstraat. Goed beheer van de wilgen vereist
terughoudendheid: vooral oudere, wijdvertakte bomen zijn gunstig voor de mossen.
Steen komt in de Palmerswaard vooral voor in kribben en beschoeiingen. Daarop
komen veel karakteristieke soorten voor. Een probleem vormt de dichtc
braamvegetatie op een aantal kibben.
Intensievere begrazing is aan te raden ook door koeien. Hierdoor kunnen meer
vegetatiemozaitken ontstaan, zoals op het zandige deel in het oosten van de
Palmerswaard er al zljn.
Door intensievere begrazing en betreding neemt het aantal open plekken toe en
kunnen aan de Rijnoever meer steilkantjes ontstaan, beide gLrnstig voor toename van
pioniervegetatie. Ook zal door meer bcgrazing de zcer dichte grasvegetatie in de
uiterwaard ijler worden met toename van andere planten en ook mossen.
Uitdunnen van de zeer dichte wilgenbegroeiing in de bosjes en op de oevers van de
kleiputten zal meer open plekken geven voor toename van de diversiteit van hogere
planten en mossen.

Vogels (Hoofdstuk 4)
Van 48 soorlen werd het broeden vastgesteld met in totaal 381 territoria. In
vergelijking met vijfendertig jaar geleden (1975) was hct aantal territoria
verviervoudigd en het aantal soorten met meer dan 50 0Á toegenomen.
De top van de aantallen tenitoria in 2010 werd ingenomen door vogelsoorten die
thuishoren in (droge) ruigtes/stn:welen en in bosschages, zoals bosrietzanger,
grasmus, tjiftjaf en merel. Soorten gebonden aan grasland en open terrein zijn vrijwel
verdwenen. De kap van oudere bomen (enerzijds in de uiterwaard voor een betere
doorstroming van de rivier, andezijds in de fuinen langs de steilrand) heeft geleid tot
afname van holenbroeders cn kaaiachtigen.
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Opvallend waren de territoria van een ijsvogel en een nachtegaal.
Sommige soorten van natte ruigtes/struwelen (watersnip, blauwborst,
sprinkhaanzanger) en open (vochtig) grasland (graspieper, steltlopers) ontbreken in de
PaLmerswaard, terwijl deze in naburige uiterwaarden wel voorkomen.
Een nog verdergaande vemriging en opslag van bomen en een verder verlies van het
open karakter zal een negatieve invloed hebben op de potentiele diversiteit aan

broedvogels van nattc en droge ruigtes. Het beheer zou zich daarom moeten richten
op behoud van de kleiputten in cornbinatie met een open, kruidenrijke vegetatie,
droge en natte struwelen en (beperkt) verspreide dichte bosjes, o.a. door
instandhouding van een voldoende hoog waterpeil en het tegengaan van deze sterke
vermiging.

Winders & Iibellen (hoofdstuk 5)
Tijdens geregelde bezoeken aan acht secties werden in tolaal921 libellen (637 juffers
en 284 grote libellen) en 555 dagvlinders waargenomen. Het ging daarbij om 21
soorten libellen en 15 soorten dagvlinders.
Ten aanzien van de libellen is de conclusie dat met 2l respectievelijk 22 soorten de
diversiteit aan libellen in de Palmerswaard in het algemeen vergelijkbaar is met die
van de Bovenste Polder. In beide uiterwaarden was het lantaamtje de meest algemene
juffer en de gewone oeverlibel de meest algemene grote libel. Voortplantingsactiviteit
werd waargenomen voor 10-12 van de 21 soorten. Van sommige soorten werden
slechts enkele waarnemingen gedaan: plasrombout, weidebeekjuffer, glassnijder en
viervlek.
Ook ten aanzien van de dagvlinders geldt dat de diversiteit in de Palmerswaard (15
sooden) vergelijkbaar is met die van de Bovenste Polder (17 soorten). Zestig Yo van
de waargenomen vlinders waren witjes, terwijl ook relatief veel icarusblauwtjes en
'schoenlappers' (dagpauwoog, atalanta en kleine vos) werden gezien. In vergelijking
met de Bovenste Polder was het lage aantal bruine zandoogjes opvallend. Ook bij de
dagvlinders werden van een aantal soorten slechts enkele exemplaren waargenomen:
citroenvlinder, bont zandoogje en distelvlinder. Ook werd een waameming van I
oranjetip doorgegeven.
De diversitcit aan líbellen in de Palmerswaard was vergelijkbaar met die van de sloten
en de poelen van de Bovenste Polder, terwijl deze diversiteit geringer was langs de
strang/nevengeul van de Bovenste Polder. Bij een discussie over een (al dan niet
aangetakte ol meestrornende) nevengeul in de Palmerswaard moet daarom rekening
gehouden worden met een negatieve invloed op de diversiteit aan 1ibellen, met name
als daardoor de wateruenuiling of predatie door vissen toeneemt. Het is belangrijk
om het beheer af te stemmen op het handhaven van gevarieerde kleiputten/poelen
zoals die nu aanwezig zijn.
Yoor dagvlinders is het belangrijk om te stÍeven naar een combinatie van begraasde
plekken met relatiel veel lage kruiden, plekken met veel nectar- en waardplanten en
plekken met veel zoomstructuren. Ook is een betere afstemming van maaibeheer
nodig, waarbij bepaalde delen ongemoeid worden gelaten om meer overlevingskansen
te creóren bij ei-afzetting door de laatste generatie vlinders.

Sprinkhanen (hoofdstuk 6)

De Palmersrvaard herbergt een sprinkhaanbevolking, die karakteristiek is voor het
rivicrengebied. Bijzonder was een aantal soorten van de doornsprinkhaanfamilie
(gewoon doomtje en kalkdoomtje), die niet in de naburige uiterwaarden worden
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aangetroffen. Dit komt waarschijnlijk door de unieke combinatie van uiterwaard in
verbinding met de steilrand van de Utrechtse Heuvelrug.

Overige Groepen (hoofdstuk 7)

Dc Palmerswaard is belangrijk voor de voortplanting van amfbieën, door de
aanwezigheid van de vele kleigaten, poelen en plassen. Tijdens de verschillende
invcntarisaÍies zijn rcgclmatig ringslangen waargcnomcn. Er zijn in het terrcin ook
veel óevcr-sporen aangetroflen.

In tabel 8.1 wordt per taxonomische groep aangegeven welke Rode-lijstsoorten in de

Palmerswaard zijn aangetroffen,

Gevoelis Klveasbaar Bedreigd

Phnten Gewone Asrimonie Borstelkrans Duits Viltkruid
Goudhaver Kleine nimocrne I

Rode ogentroost Kruisbladwalstro

Vcldgcrst Valsc kamille

Mossen Moerasdikkopmos

Vopels Kneu Nachtcsaal

Matkop koekoek

lluismus

Ringmus

Libellen Glassniider

Vlinders Bruin blauwtic

Rcptielen Ringslang

Zoogdieren Bever

Tahel 8.1 ONerzicht van in de Polmersv,aard aangetroJfen Rode Lyst soorten, in drie
cetegorieën (gevoelig, kwel:;haar en bedreigd).

8,2. Beheer ín relstie tot versníleringen in de tfgelopen periode en plannen

Verruíging van het gebied
Een probleem in de Palmerswaard dat bij de bespreking van verschillende groepen ter
sprake komt, is de stcrke ven'uiging van het gebied. Dat is gunstig voor soorten van
ruigten, zomen en stmwelen, maar is nadelig voor de diversiteit aan andere soorten.

Soortendjke open graslanden komen slechts op beperkte schaal voor, namelijk op het
oude mcidoorndijkje en een zandig stukje oeverwal/zomcrdijk in de ZO-hoek van het
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terrein plus een oost-west 'looproute' van de konik paarden en galloway runderen
nabij de voet van de steilrand en de oostrand van het natuurgebied. Deze stukjes zijn
relatief rijk aan de meer bijzondere soorten van bloemrijke stroomdalgraslanden
(zowel planten als insecten). Ook pioniermossen en vogels die gebonden ztjn aan
open graslanden komen in het gebied nauwelijks (meer) voor.

De soorlcnrijkdom en de aantrekkelijkheid van het gebied kunnen worden veÍgroot
door toegespitst maai- en begrazingsbeheer. Maaien vindt nu in verband met de
veiligheid ('Ruimte voor de rivier') plaats in de vlakke delen direct langs de rivier.
Het verdient aanbeveling het maaibeheer uit te breiden naar de zomerkade, waar
vanwege de ligging (zuidhelling) en de textuur (minder kleiafzetting, lichtere
bodemtextuur) meer kansen liggen voor bloemrijke stroomdalgraslanden. Door het
maaien en verwijderen van opslag van bomen en struiken wordt het ge,bied beter
toegankelijk en beter behapbaar voor gÍazers. Naarmate de bodem verder verschraalt
zal maaien minder vaak nodig zijn en zullen runderen en paarden de plantengroei met
begrazing beter kort kunnen houden.
Een waag is of het stukje zomerkade (tot en met de rivieroever) gelegen tussen de
passantenhaven en het begÍaasde natuurgebied en grenzend aan de Veerwei in het
begrazingsbeheer moet worden opgenomen. Dit vemrigt nu zeer sterk: enerzijds
voorkomt dit een te sterke recreatiedruk op deze strook en blijft het daardoor een
verbindingszone anderzijds breidt de Reuzenberenklauw zich in grootte en aantal hier
nu wel erg uit.

Naast beheer is goede voorlichting naar de aanwonenden en de bezoekers van het
gebied aan te bevelen.

Afname opgaande oude bomen
De laatsts jaren is niet alleen het aandeel open grazige vegetaties afgenomen. Door
het kappen van bomen in de steilrand en in de zichtlijnen die ten behoeve van
aanliggende bewoners worden vrijgehouden ncemt ook het aandeel oude bomen en
dood hout af. Dat heeft een negatieve invloed gehad op holenbroeders en
vogclsoorten die broeden in hoogopgaande bomen. De kap van oude bomen vormt
ook een bedreiging voor de epifytenflora. Juist op oudere wilgen in het rivierengebied
komen veel epifytische mossen voor. Bij de verdere inrichtilg en het beheer van de
Palmerswaard is het belangrijk dat er een aantal boskernen met volwassen bomen
gespaard blijven. Het wilgenbos dat aan weerzijden van het wandelpad in de oost-
west strook tussen de zomerkade en de twee grote plassen ligt is daarvoor het meest
geschikt: er staan hier reeds veel volwassen wilgenbomen, er komen al relatief veel
epifytische mossen voor, en door de ligging parallel aan de zomerkade en de rivier is
de weerstand bij hoogwater relatief klein-

Beheer aangrenzende delen in beheer bij partículieren en bij gemeente
Het beheer van de aangrenzende steilrand is deels in dc handen van bewoners langs
de Utrechtse sfaatweg (bosgedeelte grenzend aan de tuinen van particulieren) en
deels in handen van de gemeente (steilrand bij de Paardenmarlt). Wat betreft het
bosgedeelte is het vooral van belang dat de gemeente nieuwe bewoners vooraf
voorlicht over de bijzondere status van de steilrand en het verbod op kap van bomen
en struiken, en handhavend optreedt wanneer desondanks toch bomen worden gekapt.
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Ter handhaving en bescherming van de bijzondere bermflora in de steilrand bij de
Paardenmarkt kan er beter niet meer met de klepelmaaier gemaaid worden maar met
een andere bodem sparende methode. Intussen is dit van gemeentezijde al toegezegd
en in 201I uitgevoerdl Men sprak ook uit terug te willen gaan van 2x maaien per jaar
naar lx in het najaar zoals elders in het buitengebied van Rhenen. In 20ll bleek
echter dat er voorafgaande aan de altijd druk bezochte Rijnweek begin juli toch weer
gemaaid was ondanks dat door nieuwe veiligheidsmaatregelen er níet meer kon
worden gelopen en gezeten in dit zo bijzondere bermtalud. Ëen andere bedreiging
voor dit plekje met bijzondere flora zrjn de plannen voor de aanleg van een

parkeerplaats op de Paardenmarkt. Mocht dit doorgaan dan moet men het talud hier
ongemoeid laten en zal veel gelegen zijn aan goede voorlichting.

Beheer waterpartij en

De kleiputten in het gebied hebben merendeels steile oevers, wat onder meer voor de
plantengroei ongunstig is. Door oevers af te vlakken ontstaat een meer geleidelijke
overgang land-water, waarin meer ruimte is voor oeverplanten. Doordat oevers ook
voor grote grazers aantrekkelijk zijn (niet alleen om te drilken, maar ook vanwege de
malse planten die hier groeien) zullen de oevers relatief open blijven wat ook voor
pioniermossen gunstig is, tenminste als de begrazing extensief is. Aandachtspunt is

dat er we1 voldoende steile oevers overblijven waarin de ijsvogel kan broeden. Ook
voor wilde bijen en andere insekten kunnen steile wandjes van belang zijn.

Aan de voet van de steilrand ligt een oude rivierstrang/sloot die momenteel arm is aan

waterleven. Een beperkte opschoonactie door het HI,IL heeft slechts een geringe
verbetering opgeleverd. Onderzocht zou moeten worden of een drastischer
opschoning en verdieping tot in de onderliggende zandlaag kan leiden tot een

doorstroomsituatie waarbij wateÍ uit de UtÍechtse Heuvelrug door de strang richting
rivier afstroomt. Dat zou een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit
opleveren. Of dat mogelijk is hangt vooral af van de dikte van de kleilaag en van de
hoogteligging ten opzichte van het rivierpeil.

Áanleg strang
De aanleg van een brede strang zoals voorgesteld door bureau Shoming is in het
verleden onderwerp van discussie geweest tussen WMR en HUL; zie hoofdstuk I en

figuur 1.4. De Palmerswaard is vanwege de ligging aan de voet van de Utrechtse
Heuvelrug een belangrijk voorplantingsgebied voor amfibieën. Door de WMR
worden jaarlijks langs de Utrechtse Straatweg padden overgezet die op de
voorjaarstrek onderweg zijn van de Utrechtse Heuvelrug naar de plassen in de

Palmerswaard. Het marimale aantal werd voorjaar 2011 behaald met 2064 padden;
dit is bijna een verdubbeling vergeleken met voorgaande jaren. In het verleden
kwamen hier ook kamsalamanders voor, die ook nu nog in een naburig deel van de
Rhenense uiterwaard voorkomen.
Amfibieën zijn voor hun voortplanting afhankelijk van heldere en waterplantenrijke
wateren, brj voorkeur zonder roofvissen. Door het doorsnijden van de zomerkade en
het verbinden van de plassen via de strang met de rivier is de verwachting dat er meer
visrijk troebel water zal ontstaan, deels doordat er vaker overstroming en

doorstroming van fujnwater zal plaatsvinden, waarbij slib wordt aangevoerd, en deels

doordat het gebied geschikt wordt voor de brasem, een bodemwoeler die zorgt dat het
water troebel blijft.
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Ook door RAVON wordt op basis van het het in 2009 uiigevoerde visonderzoek
(Spihnans, F. (2009). Vissen in de Palmerswaard, met advies voor toekomstige
inrichting. Rapport RÁVON in opdracht van Stichting het Utrechts Landschap)
geconcludeerd dat behoud van geïsoleerde wateren belangrijk is. In het gebied komen
nu vooral limnofiele sooíten voor als de bittervoorn, kroeskarper, rietvoom, zeelt en
het vetje. De stilstaande, deels ondiepe en plantenrijke wateren vormen een zeer
geschikt leefgebied voor deze soorten. Drie soorten genieten bijzondere bescherming.
Het betreft de bittervoorq kroeskarper en het vetje. De aanleg van een hoogwatergeul
zal leiden tot een toename van de dynamiek en zal volgens RAVON mogelijk leiden
tot het verdwijnen van deze soorten.

Oorspronkelijk gold het gebied rond de Palmerswaard niet a1s actief zoekgebied voor
vergÍoting van het doorstroomgebied van de Rijn. Mocht de aanleg van een strang
toch nodig zijn om te voldoen aan de doorstromingseisen van Rijkswaterstaat (2,5 cm
verlaging waterstand bij extreem hoogwater) dan is het belangrijk dat de strang
zodanig wordt aangelegd dat voldoende ondiepe oevers en van de strang geïsoleerde
plasjes overblijven waar waterplanten, limnofiele vissen en amfibiën een plek kunnen
vinden. Dat zal ook gunstig zijn voor het insectenleven: bij de bespreking van de
libellen werd geconstateerd dat de (niet aangetakle) geul/strang van de Bovenste
Polder een geringere diversiteit van libellen kende dan de kleiputten, plassen en sloten
van Palmerswaard en Bovenste Polder-

Slotopmerkingen:
We zijn uiteraard zeer benieuwd welke ingrepen nog in het gebied zullen
plaatsvinden.
De volgende punten zouden we bij een mogelijke herinrichting willen meegeven:

- liefst geen aanleg van een geul want dan wordt dit al niet al te grote
natuurgebied nog eens verkleind en versnipperd.

- naast een kleine herinrichting, is optimalisering van het beheer (o.a. ten
aanzien van de vemriging) door de Stichting Het Utrechts Landschap gewenst.

- afgraving en verwijdering van de giftige slibopslag in het oostgedeelte zou
nuttig zijn

Tenslotte danken we de Stichting het Utrechts Landschap voor de kans het gebied
door de KNNV afdeling Wageningen te laten onderzoeken.
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