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Achtergrond van deze studie

▪ Het winterbed van de grote rivieren in Nederland vormt een 

kansrijk milieu voor ontwikkeling van ooibos;

▪ Alle habitattypen ooibos in Nederland (H91E0A, H91E0B en 

H91F0) hebben een ongunstige staat van instandhouding voor 

oppervlakte, structuur & functie;

▪ Het ontbreken van goed ontwikkelde ooibossen heeft directe 

gevolgen voor de fauna. Karakteristieke soorten ontbreken en 

leefgebieden zijn te klein.

Centrale vraag: 

hoe binnen de randvoorwaarden van veiligheid, ecologisch 
gezien de optimale locaties voor ooibosontwikkeling te vinden?
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Doel 

Uit het projectplan:

“Het afwegingskader voorziet de beheerder in potenties voor de 

ontwikkeling van nieuwe ooibossen per uiterwaard: 

waar, welke ooibostypen en welke mogelijkheden er zijn voor 

een ontwikkeling naar duurzaam oud ooibos,

en in een breder perspectief, de ontwikkeling van ooibos als 

leefgebied.”
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Uitgangspunt 1

De ‘uiterwaard’ is de ruimtelijke eenheid waarbinnen de 
gegevens worden gepresenteerd en de ooibosontwikkeling 
en of uitbreiding wordt geëvalueerd. 

(bron: Uiterwaardindeling RWS)



Uitgangspunt 2

....ooibossen ontwikkelen zich spontaan bij een natuurlijk 
uiterwaardbeheer. De natuurlijke posities, ‘groeiplaatsen’, 
bepalen (op termijn) het ooibostype in de climaxfase.

Bemmelsche waarden, groeiplaats III, IV



Uitgangspunt 3

.....een ‘ongestoorde’ ooibosontwikkeling is belangrijk voor 
een biodivers rivierecosysteem

.......natuurlijk bosmozaïek waarin alle structuur en leeftijdsfasen 

vertegenwoordigd zijn en incidentele catastrofale gebeurtenissen 

onderdeel zijn van de natuurlijke dynamiek. 

▪ ontwikkeling van oud bos buiten de stroombaan van de rivier

▪ ooibosspecifieke oppervlaktebehoefte: minimum structuur-areaal 

(MSA)- en minimum dynamiek-areaal (MDA)

Brummensche waarden, groeiplaats II



Uitgangspunt 4

...ooibossen vormen een essentieel onderdeel van het 
rivierecosysteem en habitat voor een groot aantal 
specifieke plant- en diersoorten (118 geselecteerd).  

De waarnemingen uit de NDFF-database en Landelijk 

Vegetatiedatabank (LVD) zijn indicatief voor:

▪ de actuele natuurkwaliteit van ooibossen

▪ potentiele bron(populatie) voor de verspreiding van soorten



Uitgangspunt 5

...nieuwe ooibossen leveren een grotere bijdrage aan een 
biodivers en ecologisch robuust riviersysteem naarmate 
meer karakteristieke soorten (flora en fauna )zich binnen 
ca. 20 jaar kunnen vestigen.



Opzet afwegingskader
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Actuele natuurkwaliteit (1a): soorten

▪ Voorkomen en verspreiding van karakteristieke soorten 
ooibossen: 

● mossen: 19 (bodem, dikke bomen, dood hout)

● vaatplanten: 51 (ooibostypen)

● overige houtige vaatplanten: 14 (ooibostypen)

● broedvogels: 16 (bv. blauwborst, wielewaal, zwarte ooievaar)

● weekdieren: 1 (knotwilgslak)

● zoogdieren: 2 (bever & otter)

● insecten: 10 (bv. klein vliegend hert, sleedoornpage)

● amfibieën: 2 (kamsalamander & boomkikker)
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Actuele natuurkwaliteit (1): selectie/bron

▪ karakteristieke soorten gebruikt voor HR-rapportage 2019, incl. relevante 

typische soorten en kwaliteitssoorten N14.01 en N17.02

▪ houtige vaatplanten volgens Hommel et al. (2014): hardhoutooibossen

▪ fauna in het rivierengebied volgens De Lange et al. (2013) 

▪ broedvogels moerasbos, struweel en oud ooibos volgens Slaterus et al. 

(2010): Biesbosch

▪ aangevuld met suggesties begeleidingscommissie, evertebraten

Bronnen

▪ LVD, NDFF
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Abiotische kansrijkdom (2): groeiplaats
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Groeiplaatsfactoren

▪ overstromingsduur/
hoogteligging

▪ bodem

▪ grondwater 

▪ kalk

Groeiplaatstypen en bostypen (Wolf et al., 2001)



Biotische voorwaarden (3)

Geschiktheid als groeiplaats en als leefgebied voor  
kenmerkende ooibossoorten nu en na uitbreiding. De kans 
daarop wordt bepaald door:

▪ eisen die soorten stellen aan groeiplaats of leefgebied

▪ oppervlakte groeiplaats of leefgebied

▪ huidige verspreiding/voorkomen van soorten

▪ kenmerken van dispersietype en –afstand*
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*disclaimer:  netwerk analyse op 

basis van vuistregels op uiterwaard-

niveau



Randvoorwaarden waterveiligheid (4)

Uitbreidingsruimte:

▪ Buiten stroombaan ‘Programma Stroomlijn’ *

▪ Binnen mengklassen ‘Vegetatielegger’
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*disclaimer:  toename 

ruwheid compenseren; 

integrale inrichting 

uiterwaard.



Wat biedt het afwegingskader?

▪ Een overzicht van alle relevante informatie in een kaartviewer;

▪ Inzicht per uiterwaard in: 

▪ het actuele bosareaal en het leefgebied van ooibossoorten;

▪ de uitbreidingsruimte per groeiplaatstype;

▪ De actuele en potentiele natuurkwaliteit en biodiversiteit na 20 j.

▪ Evalueert de bosontwikkeling/-uitbreiding per uiterwaard naar:

▪ Minimum structuurareaal voor ooibos;

▪ De geschiktheid van het leefgebied voor fauna.

▪ Vergelijking uiterwaarden onderling naar effect van uitbreiding!
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Wat kan het afwegingskader (nog) niet?

▪ Scenario’s voor riviertrajecten, -takken of het gehele rivierengebied 

evalueren;

▪ Effecten van bosontwikkeling in verschillende delen van het 

rivierengebied sommeren;

Beperkingen

▪ De databases vormen de basis van de analyse. Opname artefacten 

werken door in de resultaten.

▪ De kwaliteit van de bossen en leefgebieden is niet in het veld 

beoordeeld; specifieke veldkennis gaat daarom altijd voor, het kader is 

daarbij een hulpmiddel.

▪ .........
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Bas vanaf hier
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Structuur van het afwegingskader 1
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Storymap



Structuur van het afwegingskader 2
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‘Dashboard’



Structuur van het afwegingskader 3
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Storymap Dashboard



Functionaliteiten storymap
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zoekfunctie

legendalayers

link



Hoe werkt het... informatie groeiplaats (1)
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Hoe werkt het... informatie veiligheid (1)
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Hoe werkt het... informatie natuur(2)
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Hoe werkt het..... Simulatie 22.5 ha
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Ten koste van natuurlijk grasland !



Hoe werkt het..... Simulatie 22.5 ha -flora
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Hoe werkt het..... Simulatie 22.5 ha -fauna
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+

+

+



Hoe werkt het..... Simulatie leefgebied
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Rapport opmaken

30



Verantwoording
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Dank voor uw aandacht! 

Foto Fabrice Ottburg



Opdracht: 100 ha ooibos

▪ Pas het Afwegingskader ooibossen toe en ontwikkel 100 ha ooibos in de:

● Keentsche Waard en Hoenwaard

● en/of een eigen uiterwaard (met  evt. een andere ontwikkelopgave)

▪ Gebruik de kaarten om een beeld te krijgen van de groeiplaatstypen, soortenrijkdom, 
waterveiligheid en het leefgebied.

▪ Raadpleeg onder het tabblad ‘Uiterwaard informatie’ de actuele situatie.

▪ Verdeel in de simulatie 100 ha ooibos over de groeiplaatstypen, ‘beoordeel je keuzes’ en 
maak een rapport.

▪ Vragen bij de evaluatie van de resultaten:

● Wat is de actuele soortenrijkdom en komt dat overeen met eigen beeld?

● Wat is de toename van de soortenrijdom na ca. 20j

● Wat is het effect van mijn keuze op het areaal ooibos?

● Beoordeel het leefgebied voor de soorten. Welke leefgebied-componenten 
ontbreken nog?

● Vergelijk beide uiterwaarden en trek je conclusies.
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Groeiplaatstypen Keent
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Waterveiligheid Keent

35



Leefgebieden Keent
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Keentsche uiterwaard

38

Hoenwaard



Keentsche uiterwaard
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Keentsche uiterwaard
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Keentsche uiterwaard
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Leefgebieden Hoenwaard
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Hoenwaard
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Hoenwaard
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Hoenweerd
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Algemene vragen voor de discussie

▪ Voorziet het instrument in een behoefte?

▪ Voegt de benadering “ooibos als leefgebied” iets toe aan 
de afweging?

▪ Is de kwaliteit van de basisdata voldoende om een 
evaluatie zoals in dit instrument wordt gedaan uit te 
voeren?

▪ Wat mis je nog in het instrument?

● Technisch/inhoudelijk

▪ Welke aanpassingen zijn daarvoor nodig om de 
bruikbaarheid te vergroten?

▪ .......
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