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Samenvatting 
In oktober 2017 hebben de zeven samenwerkende Wageningse watersportverenigingen een 

bijdrage geleverd aan het ontwerpproces voor de versterking Grebbedijk, door twee 

voorkeursvarianten e beschrijven die de dijkversterking combineren met veilig 

recreatiewater. Samen vertegenwoordigen de  zeven verengingen ca. 1700 georganiseerde 

watersporters. Dit rapport is bedoeld als inhoudelijke onderbouwing voor de bestuurlijke 

besluitvorming, en gaat in op drie aspecten: gevaarlijke situaties, potenties voor 

natuurontwikkeling en mogelijkheden voor samengaan natuur en recreatie/watersport.  

 

Gevaarlijke situaties op het water 

 Er bestaat geen goede registratie van incidenten.  

 Het samengaan van beroepsvaart en recreatievaart en zwemmers levert veel gevaren 

op.  

 Sterke stroming en koud water zijn twee belangrijke risicofactoren. 

 

Potenties voor natuurontwikkeling 

 De Bovenste Polder kent belangrijke natuurwaarden, waarbij (broed)vogels een 

belangrijke plaats innemen. 

 De huidige natuurwaarde in de driehoek (de Waarden) is beperkt, in dit gebied zijn 

grote potenties voor natuurontwikkeling. 

 Met relatief eenvoudige maatregelen kan er voor een groot scala aan soorten geschikt 

leefgebied worden gecreëerd in de driehoek. 

 Verlenging van de bestaande nevengeul zal bijdragen aan de doelstelling voor meer 

laag-dynamische aquatische natuur. 

 

Mogelijkheden voor samengaan natuur en recreatie/watersport 

 Recreatief en sportief gebruik van natuurgebieden is van belang voor het draagvlak en 

daarmee voor de continuïteit van N2000-gebieden. Bij een verstandige inpassing van de 

waterrecreatie en –sport kunnen effecten op de instandhoudingsdoelen worden 

voorkomen.  

 Waterrecreatie en watersport kennen veel (verschijnings)vormen – die een verschillende 

impact hebben op hun omgeving. Voor kanovaren wordt aangenomen dat de 

verstoringsafstand maximaal 25 tot 50 meter is voor de meest gevoelige broedvogels; 

voor roeien kan de invloed nog beperkter zijn. Georganiseerde sport is veel beter te 

reguleren dan ongeorganiseerde recreatie. Met de georganiseerde sport zijn afspraken 

te maken om impact te beperken.  

 Er zijn tal van effectieve mogelijkheden om watersport en natuur op een goede wijze te 

combineren in een gebied (zie het kader met praktische voorbeelden). 

 Zonering is een bewezen methode om de effecten van watersport en -recreatie op 

broedvogels te voorkomen; 



 Zonering kan in de tijd (bijvoorbeeld waterrecreatie alleen buiten het broedseizoen 

toestaan) en in de ruimte (bijv. vaste routes volgen, afstand tot oevers houden) en naar 

gedrag (geluid, koers en draaipunten).  
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1. Inleiding 
 

In oktober 2017 hebben de samenwerkende Wageningse watersportverenigingen een 

bijdrage geleverd aan het ontwerpproces voor de versterking Grebbedijk [1]. Hierin werden 

de belangrijkste gevaren en knelpunten beschreven die er momenteel bestaan voor een 

veilige beoefening van de watersport en zijn twee voorkeursvarianten weergegeven. De 

voorkeursvarianten combineren de dijkversterking met veilig recreatiewater en zijn 

gebaseerd op de wensen van alle zeven Wageningse watersportverenigingen. Samen 

vertegenwoordigen zij ca. 1700 georganiseerde watersporters. 

 

De beschreven ideeën die ten grondslag liggen aan de voorkeursvariant zijn goed ontvangen 

in het ontwerpproces van de Dijkdenkers. Sommige aspecten hebben vragen opgeroepen, 

deze willen we in dit rapport beantwoorden en/of toelichting op geven. Dit rapport is bedoeld 

als inhoudelijke onderbouwing voor de bestuurlijke besluitvorming.  

 

We gaan achtereenvolgens in op: 

 Gevaarlijke situaties op het water (Hoofdstuk 2) 

De Rijn rond Wageningen en het havenkanaal wordt intensief gebruikt door roeiers, 

zeilers en kanoërs. Bovendien wordt er in de zomer veel gezwommen. Er bestaat 

geen goede registratie van incidenten. Wel is duidelijk dat het samengaan van 

beroepsvaart en recreatievaart en zwemmers veel gevaren oplevert, en dat op basis 

van anekdotische informatie sterke stroming en koud water twee risicofactoren zijn. 

 Potenties voor natuurontwikkeling in de Waarden (Hoofdstuk 3):  

De versterking van de Grebbedijk biedt kansen, ook voor natuurontwikkeling. In de 

huidige situatie is met name in de driehoek Pabstendam – havenkanaal – Rijn (de 

Waarden, afbeelding 1) veel natuurwinst te boeken. 

 Mogelijkheden voor waterrecreatie in N2000 gebieden (Hoofdstuk 4):  

De Bovenste Polder is onderdeel van het deelgebied Uiterwaarden Neder-Rijn van het 

N2000-gebied Rijntakken en is aangewezen onder de Vogelrichtlijn. Net als in andere 

natuurgebieden is ook voor De Bovenste Polder de vraag relevant hoe sport en 

recreatie in dit N2000-gebied kunnen samengaan met bescherming van de 

natuurwaarden. 

 

 



 
Afbeelding 1: Kaart van de Wageningse uiterwaarden (overgenomen uit [2])  



2. Gevaarlijke situaties op het water 
 

Wageningen kent een bloeiende watersportsector. De Rijn rond Wageningen en het 

havenkanaal wordt intensief gebruikt door roeiers, zeilers en kanoërs. Bovendien wordt er in 

de zomer veel gezwommen.  

 

Helaas bestaat er geen goede registratie van incidenten bij de verschillende 

watersportverenigingen, noch bij de KNRB (Koninklijke Nederlandse Roeibond), noch 

internationaal. Wel is duidelijk op basis van anekdotische informatie dat stromend water en 

koud water twee risicofactoren zijn. Het aantal fatale roei- of kano-incidenten is, gelukkig, 

beperkt.  

Aan de hand van de gevarenkaart (afbeelding 2) schetsen we de verschillende risico’s, 

waarbij we waar mogelijk voorbeelden geven. 

 

 
Afbeelding 2: Gevarenkaart op het water 

 

1: De uitgang van het havenkanaal vormt een groot risico voor roeiers en zeilers. Hier 

oefenen jonge zeilers in hun optimist (zie afbeelding 3). Daarnaast roeien roeiers hier heen 

en weer. De combinatie met Rijnaken (vrachtschepen) die de haven in en uit varen, zorgt 

zeer regelmatig voor gevaarlijke situaties. In het kanaal liggen vaak Rijnaken met een 

draaiende schroef tijdens het laden of lossen. De draaiende schroef van een Rijnaak kan een 

zuigende werking hebben, waar kleine boten ingezogen kunnen worden. 



 

Afbeelding 3: Zeilles bij WSV Vada in de havenkom 

 

 

2: Bij gebrek aan veilig zwemwater zijn er in de zomer honderden studenten en gezinnen te 

vinden bij de Uiterwaarden aan de Rijn. De stroming en scheepvaart maakt de Rijn 

levensgevaarlijk en ongeschikt als zwemwater. 

 

3: De Rijn wordt door het jaar heen druk bevaren door vrachtschepen. In de zomer komen 

daar speedboten en andere gemotoriseerde pleziervaart bij. Het varen met hoge snelheid 

door de pleziervaart, in combinatie met slecht zichtbare zwemmers en watersporters, zorgt 

voor een grote kans op aanvaringen met mogelijk dodelijk afloop. 

 

Voorbeeld 1: Aanvaring kanaal 

Een aantal jaar geleden vond op een druk moment in het Wageningse havenkanaal een 

zeer serieus incident plaats. Een viermansroeiboot moest uitwijken voor 2 Rijnaken, die 

naast elkaar aangemeerd waren. Door het slechte zicht roeiden ze tegen een skiffeuse 

aan. De éénmansroeiboot raakt zwaar beschadigd en de roeister viel in het water. Met 

veel hulp is ze uit het water gehaald. Naderhand bleek dat ze een wervelbeschadiging 

heeft opgelopen. Dit betekende het eind van een veelbelovende roeicarrière. Tot op de 

dag van vandaag kampt de roeister in kwestie met rugproblemen. 



4: De stroming op de Rijn is grote delen van het jaar zeer sterk. Vooral rond de kribben is 

vaak verraderlijke stroming die snel onderschat wordt. Het recreëren in dergelijk onstuimig 

water is gevaarlijk en heeft soms helaas verdrinking tot gevolg. 

 

 

 

 

  

 Voorbeeld 2: Ongeval Jason 

Op 11 maart 2017 vond er op de Rijn bij Roeivereniging Jason een groot incident plaats. 

Een roeiboot met 5 personen (4 roeiers en een stuurman) begint aan een training op de 

Rijn, waar op dit moment een sterke stroming staat. Tijdens de training passeert een 

vrachtschip, waardoor de roeiboot uit moet wijken. Deze noodzakelijke manoeuvre, in 

combinatie met sterke stroming, zorgt ervoor dat de roeiboot tegen een duwbak aanvaart 

en eronder wordt gezogen. 3 roeiers komen bij dit incident om het leven. 

 



3. Potenties voor natuurontwikkeling in de Waarden (driehoek 

Pabstendam, havenkanaal, Rijn) 
 

3.1 Inleiding 

De versterking van de Grebbedijk biedt kansen, ook voor natuurontwikkeling. In de huidige 

situatie is met name in de driehoek Pabstendam – havenkanaal – Rijn veel natuurwinst te 

boeken. Wanneer er bij de uitvoering van de werkzaamheden klei in de uiterwaarden wordt 

gewonnen, biedt dit de mogelijkheid om een nevengeul aan te leggen in dit deel van de 

Wageningse uiterwaarden. Nevengeulen ontstaan normaal gesproken door het meanderen 

van rivieren. In de huidige situatie in Nederland zijn de rivieren echter ingebed tussen dijken 

en kribben en is de afvoer gereguleerd door stuwen. Bij een hoog aanbod van water wordt 

het rivierwater zo snel mogelijk naar zee afgevoerd, met een hoge stroomsnelheid tot 

gevolg. Meanderen is hierdoor niet meer mogelijk, waardoor er geen nevengeulen meer 

ontstaan. Een rivier zonder nevengeulen is daarmee een onnatuurlijke situatie. Voor veel 

diersoorten is een rivier met alleen een hoofdstroom niet voldoende. Grotere en sterkere 

vissoorten kunnen wel overleven in de rivier, maar de jonge vissen en kleinere organismen 

hebben rustig water nodig om te overleven. De Nederlandse rivieren vormen momenteel een 

onnatuurlijk geheel en kennen ook een relatief lage biodiversiteit.  

 

In een natuurlijke situatie zijn er naast de rivier ook afgesneden meanders, meestromende 

nevengeulen en poelen aanwezig. Sommige van deze structuren staan alleen tijdens 

hoogwater in contact met de rivier. Op deze plekken is ruimte voor oeverbegroeiing in 

bijvoorbeeld de vorm van rietkragen. Ook zijn hier soms in het water gevallen bomen 

aanwezig, wat kan leiden tot een grote diversiteit aan waterorganismen. De realisatie van 

nevengeulen speelt dus een zeer belangrijke rol in het ecologisch herstel van de Nederlandse 

rivieren en bijbehorende uiterwaarden. Op verschillende plekken in Nederland zijn dergelijke 

geulen inmiddels ook gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn verschillende geulen langs de 

IJssel en langs de Waal. Een aangetakte nevengeul bij Wageningen kan ook leiden tot een 

toename in biodiversiteit.  

 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de wijze waarop een toename in biodiversiteit 

bereikt kan worden. Hiervoor wordt eerst kort ingegaan op nevengeulen en de effecten die 

zij hebben op natuur. Vervolgens wordt de Wageningse situatie in ogenschouw genomen en 

wordt bekeken voor welke soorten nieuw leefgebied gecreëerd kan worden.  

 

3.2 Nevengeulen en effecten op natuur 

In de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de Nederlandse overheid het project ‘Ruimte voor 

de Rivier’ gestart als een reactie op het hoogwater van 1993 en 1995. Het belangrijkste doel 

van het project was het bieden van een betere bescherming tegen overstromingen. 



Daarnaast moesten de maatregelen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en de natuur (deels) 

herstellen.  

 

Straatsma et al. [3] heeft de effecten van deze maatregelen op de biodiversiteit onderzocht. 

In deze studie zijn 179 uiterwaarden langs de Rijn, Nederrijn, Waal en IJssel onderzocht. 137 

van deze uiterwaarden vertoonden een hogere biodiversiteit (er waren meer soorten 

aanwezig). Het betrof hier met name snel verspreidende soorten. Vogels en zoogdieren 

toonden de grootste toename.  

 

Wanneer een combinatie van maatregelen is toegepast, zoals bijvoorbeeld de aanleg van 

nevengeulen, aangepast beheer van graslanden en het toestaan van natuurlijke 

vegetatieontwikkeling, zijn significant meer soorten aanwezig dan in uiterwaarden waar één 

of meerdere van deze maatregelen niet zijn getroffen.  

 

Niet alle planten- en diersoorten hebben vooralsnog geprofiteerd van de maatregelen. Voor 

soorten die zich slechts langzaam kunnen verspreiden (denk hierbij aan insecten en 

verschillende plantensoorten) is weliswaar geschikt leefgebied ontstaan maar door het 

ontbreken van populaties in de directe omgeving van deze uiterwaarden en de relatieve 

korte periode sinds het opleveren van de uiterwaarden zijn deze gebieden (nog) niet 

gekoloniseerd. Het is echter duidelijk dat de maatregelen een heel positief effect hebben op 

de biodiversiteit. 

 

  



 

3.3 De Wageningse situatie 

Huidige situatie De Bovenste Polder 

Voor onderstaande, sterk samengevatte beschrijving van de natuurwaarden in De Bovenste 

Polder is gebruikt gemaakt van twee studies, KNNV uit 2010 [4] en Rijn in Beeld uit 2011 

[2], en van gegevens van waarneming.nl.  

 

In 1996 is, als respons op de hoogwaters van 1993 en 1995, een nevengeul aangelegd 

(afbeelding 4). Dit heeft met name een positief effect gehad op de faunakwaliteit en minder 

op de flora. Door de KNNV is in 2010 van 66 vogelsoorten het broeden vastgesteld. 

Vergeleken met 30 jaar eerder is dit een toename van 40%. Voor ongewervelde fauna is het 

beeld ook positief voor met name libellen en sprinkhanen [2]. Het gebied wordt nu vrij 

intensief begraasd. Dit is volgens beide studies een belangrijke oorzaak dat de 

natuurwaarden lager zijn (zowel vegetatie als fauna) dan potentieel mogelijk. In het 

Beschermingsplan Kwartelkoning uit 2004 [5] wordt ook geconstateerd dat een hoge 

begrazingsdruk, bijvoorbeeld in De Bovenste Polder, ongewenst is omdat de vegetatie 

daardoor ongeschikt raakt voor kwartelkoningen. Het habitat voor de gewenste 

moerasvogelsoorten zal verbeteren als er meer dynamiek in de waterstand komt, en 

daarmee meer dynamisch moeras [6]. 

 

 
Afbeelding 4: De huidige nevengeul kort na aanleg (foto uit 2001) 

De Bovenste Polder is potentieel leefgebied voor de kwartelkoning, porseleinhoen, watersnip, 

roerdomp, woudaapje en grote karekiet. Op de roerdomp na zijn dit allemaal broedvogels 

die in het najaar wegtrekken naar Afrika. De roerdomp is deels trekvogel en deels 



overwinteraar. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal waarnemingen op waarneming.nl 

van deze soorten.   

 

Tabel 1: Voorkomen van gewenste broedvogels in De Bovenste Polder (Wageningse Bovenpolder in 

waarneming.nl).  

Soort Eerste 
waarne-
ming 

Aantal 
waarne-
mingen 

Aantal 
individuen 

Laatste 
waarneming 

Opmerkingen 

Kwartel-
koning 

30-5-1969 596 833 10-7-2016 Zeer onregelmatig waargenomen, 
enkel in mei, juni, juli 

Porselein-
hoen 

14-5-1970 161 303 22-9-2016 Onregelmatig waargenomen, van 
april t/m okt. 

Watersnip 30-5-1969 1.255 12.790 10-2-2018 Jaarrond aanwezig 

Roerdomp 17-12-1977 328 333 27-12-2017 Jaarrond en piek in 2014-2016 

Woudaap 14-5-2011 116 127 17-8-2016 Alleen waargenomen in 2011 en 
2016, mei t/m aug 

Grote 

karekiet 

24-8-2008 255 288 26-6-2016 Met name in 2010-2012 en in 

periode van april t/m aug, piek in 
mei 

 

Het rapport Rijn in Beeld [2] geeft een beschrijving van de kwel. Kwel met schoon water vanuit het 

Veluwemassief heeft in beginsel een gunstige invloed op de flora. De kwelzone ligt met name ten oosten 

van de Bovenste Polder, in de Renkumse Benedenwaard. Deze kwel wordt nu afgevangen 

door het drinkwaterpompstation. Bij hogere rivierstanden (>7 m NAP) treedt rivierkwel op in 

het westelijk deel van de Tochtsloot. Tegelijkertijd wordt er door anderen op gewezen dat de 

huidige waterkwaliteit van de nevengeul goed is door de kwel. Over de feitelijke kwel en de 

effecten op de natuur in De Bovenste Polder is weinig informatie beschikbaar. Wij 

constateren dat dit nu een kennisleemte is die goed uitgezocht moet worden.   

Huidige situatie De Waarden 

In de huidige situatie bestaan de uiterwaarden in de driehoek ten westen van de 

Pabstendam (De Waarden) voornamelijk uit agrarisch grasland met een relatief lage 

natuurwaarde. Het grasland wordt op reguliere agrarische wijze beheerd [2]. Open water 

ontbreekt en de vegetatie bestaat voornamelijk uit commerciële grassoorten. Bomen en 

struiken ontbreken grotendeels waardoor er weinig dekking in het gebied aanwezig is. Een 

uitbreiding en eventueel benedenstroomse aantakking van de nevengeul bij Wageningen 

biedt veel mogelijkheden tot natuurontwikkeling in dit deel van de uiterwaarden. De 

uitbreiding van de nevengeul zorgt voor meer variatie in het landschap en biedt hiermee 

leefgebied voor een groter aantal soorten.  

 

Hieronder wordt nader ingegaan op de vereisten die enkele soorten stellen. Uiteraard is 

onderstaande opsomming niet uitputtend en is er voor nog veel meer soorten mogelijk 

leefgebied te creëren. Er is ten behoeve van de leesbaarheid van dit stuk echter voor 

gekozen om ons te richten op enkele aangewezen Vogelrichtlijnsoorten. Daarnaast wordt 

kort ingegaan op de mogelijkheden voor enkele aangewezen Habitatsoorten van het Natura 

2000-gebied Rijntakken. Hoewel De Waarden niet voor deze soorten zijn aangewezen, ligt 

hier een mooie kans om ook voor deze soorten extra leefgebied te creëren. 



 

Vogelrichtlijngebied en -soorten 

De Waarden vormen onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken en is aangewezen als 

Vogelrichtlijngebied. Voor het gebied zijn verschillende broedvogels en niet-broedvogels 

aangewezen. Voor enkele van de aangewezen broedvogels geldt een uitbreidingsdoelstelling 

voor de oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied. Het betreft hier roerdomp, woudaapje, 

porseleinhoen, kwartelkoning en grote karekiet. Hieronder wordt kort ingegaan op de eisen 

die de verschillende soorten stellen aan hun leefgebied. 

 

Roerdomp 

Het leefgebied van de roerdomp wordt gevormd door overjarig waterriet. De rietkraag moet 

een breedte hebben van minimaal 10 meter, bij voorkeur breder. De soort foerageert graag 

in ondiep water en in de randen van waterrietkragen. Het is een territoriale soort. Per 

territorium is 0,5 -1 km aan geschikte randzones (rietkragen) benodigd 

(www.vogelbescherming.nl).   

 

Woudaapje 

Het woudaapje leeft in dichte rietkragen met lissen- en lisdoddevegetaties en ruigtes van 

wilgen en biezen die de overgang van water naar landmoeras vormen 

(www.vogelbescherming.nl). Het leefgebied van het woudaapje wordt aangetast door 

vermesting en gebrek aan natuurlijke peildynamiek. Vermesting versnelt de verlanding en 

verslechtert vermoedelijk de voedselsituatie. Gebrek aan natuurlijke peildynamiek leidt tot 

afname van de vitaliteit van het waterriet en achteruitgang van natuurlijke moerasverjonging 

(www.synbiosys.alterra.nl). 

 

Porseleinhoen 

De broedbiotoop van het porseleinhoen bestaat uit open moerassige terreinen van minimaal 

1-2 ha met matig voedselrijk water. De vogel zoekt een permanent (of periodiek) natte 

situatie van ongeveer 10 tot 35 cm diep water op met een weelderige vegetatie van biezen, 

zeggen, lisdodden en andere moerasplanten (hoogte 0.5-1 m). Naast moerassen zijn ook 

laat in het voorjaar geïnundeerde uiterwaarden (graslanden) geschikt als broedbiotoop. Het 

porseleinhoen maakt zijn nest in dichte vegetaties van riet, zeggen of grassen boven of nabij 

ondiep water (www.synbiosys.alterra.nl). 

 

Kwartelkoning 

De kwartelkoning verlangt een meer dan 20 cm hoge gesloten kruidenrijke vegetatie waar 

het zich in kan verbergen. De (moeras)vegetatie mag niet zo dicht van structuur zijn dat het 

dier er niet goed meer doorheen kan lopen. In Nederland wordt de kwartelkoning vooral 

gevonden in extensief onderhouden kruiden- en bloemrijke hooilanden in rivier- en 

beekdalen. De soort wordt met enige regelmaat aangetroffen in 

natuurontwikkelingsgebieden, dit lijkt echter gebonden te zijn aan de pionierfase in de eerste 

jaren na de inrichting. De kwartelkoning lijkt een voorkeur te hebben voor in de winter 



overstroomde hooilanden. Dit is een gevolg van de gemiddeld latere maaidatum van 

dergelijke percelen (www.synbiosys.alterra.nl).  

 

Grote karekiet 

De grote karekiet is afhankelijk van schoon waterriet. Schoon waterriet bestaat uit in het 

water staand riet zonder dode plantenresten of ondergroei. Vanwege een gebrek aan 

dynamiek is schoon waterriet tegenwoordig een relatief schaars biotoop geworden 

(www.vogelbescherming.nl). 

Mogelijkheden bij een nieuwe inrichting De Waarden 

Als de huidige nevengeul wordt doorgetrokken in de Waarden, wordt extra oeverlengte 

gerealiseerd. Door de nevengeul te voorzien van natuurvriendelijke oevers, wordt de aanleg 

van onder meer rietkragen gestimuleerd. Ook kunnen enkele doodlopende (ondiepe) 

zijarmen aan de nevengeul worden gegraven. Deze zijarmen vormen verlandingsmoeras. 

Hiermee ontstaat geschikt foerageer- en broedgebied voor de hierboven genoemde soorten 

en wordt invulling gegeven aan de uitbreidingsdoelstellingen van diverse aangewezen 

broedvogelsoorten.  

 

Door de nevengeul aan te takken aan de Nederrijn, wordt bovendien voorzien in enige mate 

van dynamiek. Deze dynamiek is een vereiste voor soorten die schoon waterriet vereisen, 

zoals de grote karekiet. De aantakking dient stroomafwaarts gesitueerd te zijn, om 

opstuwing bij hoog water te voorkomen. Om te voorkomen dat de nevengeul bij lage 

waterstanden leegloopt, kan ter hoogte van de aantakking een drempel worden aangelegd. 

Op deze manier blijft er altijd een bepaalde hoeveelheid water in de geul aanwezig.  

 

Om het gebied nog aantrekkelijker te maken kunnen naast een verlenging van de nevengeul 

ook poelen, plassen en (verlandende) sloten worden aangelegd. Verlandende plassen en 

sloten vormen laag-dynamische aquatische ecosystemen en vormen daarmee leefgebied 

voor zeldzame soorten als de grote modderkruiper en kamsalamander, beide habitatsoorten 

zijn aangewezen voor de Rijntakken. In het Rijntakken gebied is er een 

uitbreidingsdoelstelling voor de habitattypen die bij laag-dynamische aquatische 

ecosystemen horen. Meer laag-dynamische aquatische ecosystemen dragen ook bij aan de 

KRW doelstellingen.  

 

De aantakking van de nevengeul biedt ook kansen voor (rivier)vissen. Vissen zijn voor hun 

voedsel deels afhankelijk van macrofauna. Driekwart van macrofauna leeft van dood hout 

[7], zogenaamd rivierhout. Door in enkele zijarmen en in oeverzones van de nevengeul 

rivierhout aan te brengen, of omgevallen bomen en struiken niet te verwijderen, kan het 

aanbod aan macrofauna worden vergroot. Rivierhout bestaat onder meer uit omgevallen 

bomen die (deels) in het water terechtkomen. Voor de 20e eeuw kwam er veel meer 

rivierhout voor. Deze dode bomen vormden belangrijke habitats voor tal van inheemse vis- 



en macrofaunasoorten die tegenwoordig veel minder algemeen voorkomen. In afbeelding 5 

wordt een impressie gegeven van de betekenis van rivierhout voor de (aquatische) fauna. 

 

De aanwezigheid van rivierhout leidt tot een toename aan macrofauna en daarmee aan 

voedsel voor diverse vissoorten. Daarnaast vervult het rivierhout een functie als schuil-, 

foerageer-, en opgroeigebied voor vissen. Met name takken vervullen hierbij een belangrijke 

rol, namelijk als schuilgebied voor (jonge) vis overdag. De aantakking van de nevengeul 

biedt daarmee extra leefgebied voor typische riviervissen als serpeling, kopvoorn, barbeel en 

sneep. Ook rivierprik en zalm profiteren van dergelijke geulen. Beide soorten zijn 

aangewezen als habitatsoort voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.  

 

Een bijkomend voordeel van meer rivierhout is dat de dichtheid van exotische grondels 

rondom rivierhout lager blijkt te zijn dan bij rivieroevers met stortsteen [8]. Hiermee is de 

rivierdonderpad, een habitatsoort die is aangewezen voor de Rijntakken, gebaat. Deze soort 

wordt weggeconcurreerd door verschillende exotische grondelsoorten als de zwartbekgrondel 

en marmergrondel. 

 

 

 

 

Afbeelding 5: De verschillende functies van rivierhout. Bron: Stichting Ark. 

 

 



De zandige oevers van de nevengeul bieden ook prachtig leefgebied voor de zeldzame 

rivierrombout, een mooie libellensoort. De rivierrombout brengt zijn larvefase door in het 

water. Om de adulte fase te bereiken moet de soort het water verlaten. Hiervoor maakt de 

rivierrombout gebruik van zandige oevers, waar het in de vegetatie wegkruipt om te 

vervellen. 

 

Naast bovengenoemde maatregelen kunnen er ook enkele kleine oeverwandjes worden 

aangelegd door overtallig zand en klei langs de oevers op te werpen en steil af te werken. 

Hierdoor ontstaan broedplaatsen voor oeverzwaluwen en ijsvogeltjes.  

 

3.4 Conclusies potenties voor natuurontwikkeling 

 De Bovenste Polder kent belangrijke natuurwaarden, waarbij (broed)vogels een 

belangrijke plaats innemen. 

 De huidige natuurwaarde in de driehoek (de Waarden) is beperkt, in dit gebied zijn 

grote potenties voor natuurontwikkeling. 

 Met relatief eenvoudige maatregelen kan er voor een groot scala aan soorten 

geschikt leefgebied worden gecreëerd in de driehoek. 

 Verlenging van de bestaande nevengeul zal bijdragen aan de doelstelling voor meer 

laag-dynamische aquatische natuur. 

  



4. Waterrecreatie in N2000-gebieden 

4.1 Inleiding 

De Wageningse uiterwaard De Bovenste Polder is een gebied waar velen van genieten, zowel 

vanaf de dijk als in de uiterwaard zelf. Wandelaars, hardlopers, hondenuitlaters, en in de 

winter schaatsers op de nevengeul (afbeelding 6). En gezien het grote aantal waarnemingen 

op waarneming.nl is het gebied ook zeer in trek bij natuurliefhebbers. Het gebied maakt 

onderdeel uit van het stroomgebied van de Nederrijn. Net als in andere natuurgebieden is 

ook voor De Bovenste Polder de vraag relevant hoe sport en recreatie in dit N2000-gebied 

kunnen samengaan met natuurbeheer.   

 

Met dit hoofdstuk willen wij aangeven hoe kansen kunnen worden benut voor natuur én 

sport en recreatie. We richten ons op de niet-gemotoriseerde extensieve waterrecreatie en 

watersport, te weten kanoën, zeilen, roeien en schaatsen. Wij geven hierbij eerst algemene 

bevindingen over samengaan van recreatie en N2000, daarna spitsen we het toe op 

waterrecreatie en N2000 en vervolgens op de Wageningse situatie. 

 

 

Afbeelding 6: Schaatsers op de nevengeul, maart 2018 
 

 
 

4.2 Algemene bevindingen t.a.v. samengaan recreatie en N2000 

 

Het Europese N2000-netwerk heeft als doel om natuurlijke soorten en hun leefgebieden te 

beschermen. Op welke manier dat precies moet gebeuren en in hoeverre andere functies 

kunnen samengaan met natuur, wordt in de beheerplannen per gebied beschreven. De 



Provincie Gelderland heeft in 2017 het Concept Beheerplan voor de Rijntakken gepubliceerd 

[6, Bijlage 1]. Hierin wordt aangegeven dat het voor het behalen van de N2000-doelen niet 

nodig is om gebieden te sluiten voor recreatie. Het is voor het begrip en draagvlak voor 

N2000-doelen zelfs ongewenst om recreatie buiten te sluiten. Ook wordt aangegeven dat 

een goede zonering van activiteiten, die op projectniveau wordt uitgewerkt, daarbij meestal 

de oplossing is.  

 

De mogelijkheden tot samengaan van recreatie en natuurfunctie zijn beschreven in een 

Guideline van de EU [9]. De belangrijkste conclusie uit deze Guideline is dat er in het 

algemeen geen significant effect is van recreatie in N2000-gebieden, met de volgende 

nuanceringen: 

 De recreatie gaat niet in tegen bestaande regelgeving; 

 De recreatie activiteiten houden zich aan gedragsregels die verenigbaar zijn met 

natuur; 

 De instandhoudingsdoelstellingen en / of de staat van instandhouding van de soort 

en de habitattypes worden niet verslechterd. 

 

In Nederland heeft er in 2016 en 2017 een Groene tafel overleg plaatsgevonden over sport 

en natuur, op initiatief van (toenmalig) EZ en getrokken door de Vlinderstichting [10]. Het 

Watersportverbond heeft daaraan deelgenomen. Natuur komt hiermee ook op de agenda 

van de sportbonden. De conclusie van het overleg is dat er maatschappelijke meerwaarde 

ontstaat door sport en natuur met elkaar te verbinden. Een breed scala aan organisaties 

vanuit overheid, natuur en sport hebben afgesproken als vervolg op deze Groene tafel te 

verkennen of een Green Deal mogelijkheden biedt om aan het samengaan van natuur en 

sport een praktische invulling te geven.  

 

4.3 Voorbeelden van watersport en -recreatie in N2000-gebied 

 

In Nederland wordt er sinds jaar en dag veel gezeild en gekanood in tal van N2000-

gebieden, waarbij zeilers vooral de grotere wateren gebruiken en kanoërs meer de kleinere 

wateren. Ook zijn er diverse voorbeelden van roeien in Natura 2000-gebieden. Roeien en 

kanoën gebeurt bijvoorbeeld in de kleinere wateren in het Oostelijke Vechtplassen gebied, 

en de Wieden en Weerribben. Recentelijk is in Deventer in het kader van Ruimte voor de 

Rivier een nevengeul aangelegd in N2000-gebied, waarop gezeild en geroeid mag worden. 

Internationale roeivoorbeelden zijn onder meer Lake Kruszwica in Polen en Lake Varese in 

Italië, waar internationale roeiwedstrijden worden gehouden in een N2000-gebied. 

 

In rapporten over de effecten van waterrecreatie op natuur wordt veelal een bonte 

verzameling van recreatievormen op een hoop gegooid. Zo staat in het beheerplan voor de 

Rijntakken de algemene uitspraak dat de “toename van recreatiedruk (de autonome 

ontwikkeling) door individuele en al dan niet georganiseerde waterrecreatie (zoals varen met 



motorboten, zeilboten, kano’s en snelle watersport, surfen e.d.) kan leiden tot verstoring van 

broedvogels, niet-broedvogels en habitatsoorten en aantasting van habitattypen door geluid, 

optische verstoring en mechanische effecten”. Dit rapport verwacht overigens geen 

negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen, ook als daarbij nieuw gebruik wordt 

betrokken, inclusief een toename van het wegververkeer over het bestaande wegennet.   

 

In de context van Wageningen gaat het om een beperkte uitsnede van het brede begrip 

waterrecreatie. Het gaat ten eerste primair om de georganiseerde watersport. Dat is van 

groot belang voor de bepaling van de omvang van effecten op natuur. Met de beoefenaren 

van de georganiseerde watersport zijn afspraken te maken, bijvoorbeeld over het ontzien 

van gebieden op voor de natuur kwetsbare momenten, over het wegblijven bij oevers, het 

achterwege blijven van (mechanisch versterkt) geluid etc. Georganiseerde watersport heeft 

toegang tot het water vanaf één of enkele punten (het botenhuis/vlot), waardoor geen 

ongestuurde verstoring van de oevers plaatsvindt. Ten tweede is in de Wageningse situatie 

vooral sprake van de rustige watersporten: zeilen, roeien, kanovaren en schaatsen. De 

impact van bijvoorbeeld roeien is klein. Roeiers blijven immers altijd uit de kant/oever, 

volgen een voorspelbare en vaste koers en zijn stil. De impact is compleet anders dan van 

een grillig varende en lawaaiige jetski. Bij de beoordeling moet terdege met de verschillen 

rekening worden gehouden. Daarbij kunnen ook verschillen tussen op het oog gelijkwaardige 

activiteiten als roeien, kanovaren en zeilen relevant zijn. 

 

De ervaringen opgedaan in andere N2000-gebieden kunnen als leidraad dienen voor de 

Wageningse situatie. Wieden en Weerribben en het Ruimte voor de Rivier project in 

Deventer.  

 

Wieden en Weerribben 

In het Beheerplan van de Wieden en Weerribben [11, Bijlage 2] wordt specifiek ingegaan op 

de effecten van recreatie op verschillende broedvogels. Op basis van de ligging van de 

nesten ten opzichte van de kanoroutes zijn verstoringsafstanden ingeschat. Deze liggen 

tussen minder dan 25 meter (rietzanger), 25 – 50 meter (porseleinhoen, snor, grote karekiet 

en watersnip), tot ongeveer 50 meter (roerdomp, bruine kiekendief en purperreiger). Verder 

wordt aangegeven dat de meeste vogelsoorten nauwelijks of geen verstoring van 

waterrecreanten ondervinden, omdat zij binnen riet- en moerasvegetatie in de directe 

omgeving van het nest voedsel zoeken. Het Beheerplan geeft aan dat zonering van 

waterrecreatie een belangrijke bijdrage levert aan het garanderen van voldoende rust voor 

moerasbroedvogels. 

 

Roeivereniging ’t Diep uit Steenwijk roeit in het Wieden en Weerribben-gebied. Het roeien is 

onderdeel van het bestaand gebruik. Met steun van Natuurmonumenten organiseert de 

vereniging jaarlijks ook een roeimarathon en toertocht door het gebied. Deze wordt vroeg in 

april gehouden, net voor de start van het broedseizoen. Natuurmonumenten staat positief 



tegenover het roeien in het gebied, de boswachter omschrijft de beleving vanaf het water als 

volgt:  

“Je kunt hier heerlijk wandelen en fietsen, maar het mooiste vind ik De Wieden vanaf 

het water. Je ervaart de natuur heel dichtbij. Je voelt de bewegingen van het water, je 

ruikt de planten en bloemen en ziet vogels vanaf ooghoogte. En dat in een uitgestrekt 

moerasgebied met rietlanden, trilvenen, hooilandjes en moerasbos. Het is hier echt 

genieten.” 

 

Ruimte voor de Rivier project Deventer 

Bij de planvorming voor Ruimte voor de Rivier Deventer is in het Milieueffectrapport [12] 

ingegaan op de waterrecreatie in het Natura 2000-gebied, dat net als in Wageningen 

aangewezen is onder de Vogelrichtlijn. Onderkend is dat recreatief gebruik (wandelen, 

fietsen, roeien, vissen, etc.) vooral een negatieve invloed heeft op beschermde broedvogels 

(o.a. Porseleinhoen en Kwartelkoning) en kleinere zoogdieren. Deze notie heeft geleid tot 

detailaanpassingen in het ontwerp (bijvoorbeeld het verondiepen van hanken, het 

ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers) en tot een ‘recreatieve zonering’ met een 

afbakening tussen intensieve en extensieve natuurgerichte recreatie.  

 

Over roeien wordt in het MER het volgende opgemerkt: “Door de voorspelbaarheid en het 

gedrag van de verstoringbron is de verstoring echter beperkt. De boten uit de jachthaven 

verplaatsen zich vrij langzaam en langs vaststaande routes over grotere afstanden. Ook 

roeien is een stille vorm van recreatie die voorspelbaar is voor diersoorten”. 

 

Praktische voorbeelden om watersport en natuur samen te laten gaan 

 Periodiseren: niet of beperkt gebruik op voor natuur kwetsbare momenten, zoals het 

broedseizoen. 

 Zonering: toegang van bepaalde gebiedsdelen door inrichtingsmaatregelen beperken, 

zoals met  verondieping de afstand van de watersporter tot de oever vergroten of 

gebieden ontoegankelijk maken.  

 Impact verminderen: zoals geluid beperken door bijvoorbeeld coaching via ‘oortjes’, 

vaste routes  en draaipunten afspreken.  

 Compensatie: schoonmaakactie door de leden van de sportverenigingen vlak voor het 

broedseizoen 

 

4.4 Conclusies  watersport en waterrecreatie  in De Bovenste Polder 

 Recreatief en sportief gebruik van natuurgebieden is van belang voor het draagvlak 

en daarmee voor de continuïteit van N2000-gebieden. Bij een verstandige inpassing 

van de waterrecreatie en –sport kunnen effecten op de instandhoudingsdoelen 

worden voorkomen.  

 Waterrecreatie en watersport kennen veel (verschijnings)vormen – die een 

verschillende impact hebben op hun omgeving. Voor kanovaren wordt aangenomen 



dat de verstoringsafstand maximaal 25 tot 50 meter is voor de meest gevoelige 

broedvogels; voor roeien kan de invloed nog beperkter zijn. Georganiseerde sport is 

veel beter te reguleren dan ongeorganiseerde recreatie. Met de georganiseerde sport 

zijn afspraken te maken om impact te beperken.  

 Er zijn tal van effectieve mogelijkheden om watersport en natuur op een goede wijze 

te combineren in een gebied (zie de praktische voorbeelden). 

 Zonering is een bewezen methode om de effecten van watersport en -recreatie op 

broedvogels te voorkomen; 

 Zonering kan in de tijd (bijvoorbeeld waterrecreatie alleen buiten het broedseizoen 

toestaan) en in de ruimte (bijv. vaste routes volgen, afstand tot oevers houden) en 

naar gedrag (geluid, koers en draaipunten). 
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Bijlage 1  
Ontwerp beheerplan Natura 2000 38-Rijntakken (Provincie Gelderland, 2017) (door ons geel 

gearceerd de meest relevante zinnen)  

 

Samengaan van recreatie en N2000 (blz 16):  

“Ook op kleinere schaal zijn nieuwe ontwikkelingen te verwachten. In relatie tot het 

draagvlak voor Natura 2000 en het draagvlak voor dit plan is met name het recreatief 

gebruik van het gebied vanuit steden en dorpen van belang. Afsluiten van de Rijntakken 

voor bestaande en toekomstige stedelijke (of dorps) uitloop is vanuit overwegingen van 

draagvlak niet gewenst en vanuit de Natura 2000 doelen niet nodig. De uiterwaard bij 

Wageningen laat dit zien. Wel is het van belang dat er bij nieuwe ontwikkelingen een goede 

afstemming plaats vindt. Hierbij geldt dat de Wet Natuurbescherming niet toe laat dat 

Natura 2000 doelen (significant) worden aangetast. Een goede zonering waarbij rekening 

wordt gehouden met recreatieve wensen, Natura 2000 doelen en handhaafbaarheid is 

daarbij meestal de oplossing. Een goede zonering dient op projectniveau te worden 

uitgewerkt bij het opstellen van plannen en projecten en zal worden getoetst bij de 

besluitvorming.” 

 

Paragraaf 6.1.5 Recreatie, toerisme en sport (blz. 102): 

“Maatregelen voor broedvogels betreffen het opheffen van verdroging van rietmoeras en 

herstel en uitbreiding van rietmoeras, het verbeteren van het leefgebied voor kwartelkoning 

en porseleinhoen. De niet-broedvogels zijn gebaat bij de aanleg van nieuwe open water met 

slikkige oevers in het kader van Ruimte voor de Rivier projecten (voor een belangrijk deel al 

uitgevoerd) en, in mindere mate, Kaderrichtlijn water. Ook door vernatting wordt het 

leefgebied voor genoemde soorten versterkt. Verder zal bij de uitwerking van 

inrichtingsprojecten zoals aangegeven in dit beheerplan gekozen worden voor een zodanige 

inrichting dat een robuuste natuurlijke zonering van recreatie plaatsvindt. 

Met het nemen van maatregelen ter vergroting en versterking van het leefgebied van 

genoemde soorten staat de huidige recreatie, toerisme en sport de realisatie van de Natura 

2000 doelstellingen niet in de weg. Bij nieuwe ontwikkelingen kan zonering noodzakelijk zijn 

afhankelijke van de lokale situatie.” 

 

 

  



Bijlage 2 
Natura 2000-beheerplan definitief. De Wieden en Weerribben  

 

Relevante passages over de verstoringsafstanden door recreatie voor broedvogels. 

 

“Roerdomp, bruine kiekendief, watersnip en purperreiger hebben een verstoringsafstand van 

50 meter langs kanoroutes en 100 meter rond hoofdvaarwegen en andere intensief benutte 

vaarwegen (A&W, 2009). De rietzanger is heel beperkt gevoelig voor verstoring (minder dan 

25 meter). De soorten porseleinhoen en snor ondervinden beperkte verstoring van 

waterrecreanten (verstoringsafstand max. 50 meter) (A&W, 2009). De grote karekiet is 

waarschijnlijk eveneens gemiddeld gevoelig voor verstoring, en vergelijkbaar met snor (max. 

25-50 meter). Dit geldt waarschijnlijk ook voor de watersnip. Deze soort is gemiddeld 

gevoelig voor verstoring en vertrouwend op zijn schutkleur vliegt de soort vaak laat op. De 

opvliegafstand is 10-40 meter, (Flade (1994) in: A&W, 2009). Voor de ijsvogel geldt een 

verstoringsafstand van 100 meter 

(www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels) 

 

Rietzanger, grote karekiet, porseleinhoen, snor 

De rietzanger, grote karekiet, snor en porseleinhoen zijn beperkt gevoelig voor recreatieve 

activiteiten (verstoringsafstand is kleiner dan 25 meter voor de rietzanger en maximaal 50 

meter voor de andere soorten). Rietzanger, grote karekiet, porseleinhoen en snor 

ondervinden nauwelijks of geen verstoring van waterrecreanten, omdat zij binnen riet- en 

moerasvegetatie in de directe omgeving van het nest voedsel zoeken (A&W, 2009). 

 

Kwartelkoning en paapje 

De kwartelkoning en het paapje (bloemrijke ruige grazige vegetaties en hooilanden) 

ondervinden nauwelijks of geen verstoring van waterrecreanten, omdat zij binnen de 

vegetatie in de directe omgeving van het nest voedsel zoeken. 

 

Zonering van waterrecreatie levert een belangrijke bijdrage aan het garanderen van 

voldoende rust voor moerasbroedvogels (met name roerdomp, purperreiger en bruine 

kiekendief). Rustgebieden zijn het jaar rond niet toegankelijk voor recreanten, buiten de 

daarvoor aangewezen routes.” 

 

 

 


