
	
	

Natuurlijke	begrazing	en	landschap 
 

Weer- en wateromstandigheden in de Klompenwaard en Loowaard 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Colofon 
Auteur: Fokko Erhart  
Datum: 5 augustus 2019 
Status: Concept 
Omslagfoto: Luchtfoto Klompenwaard (4 januari 2002; 12,75 m Lobith). Foto: ©wildernisfoto.nl 



Conceptrapport, 5 augustus 2019 
   1 

Samenvatting	
In de gebieden met natuurlijke begrazing in de Gelderse Poort wordt jaarlijks het aantal grote grazers 
voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. Deze aantallen zijn gebaseerd op jaarlijkse veldbezoeken  
-ook wel schouw genoemd-, waarbij gekeken wordt naar de voedselsituatie in het gebied in combina-
tie met de conditie van de grazers. 
 
Dit rapport geeft een overzicht van een aantal weer- en wateromstandigheden van de afgelopen 20 
tot 25 jaar, waarbij gemiddelden en uitersten worden beschreven. Het doel van dit rapport is inzicht 
krijgen in de variatie van: 

1. Lengte van de periode zonder grasgroei, waarbij het accent ligt op het moment dat gras weer 
gaat groeien. Dat moment is namelijk bepalende voor de draagkracht van een gebied. 

2. Lengte van de periode met hoogwater. Tot slot worden de hoogwatergegevens van de (onbe-
kade) Klompenwaard met de (bekade) Loowaard met elkaar vergeleken. Om inzicht te krijgen 
of dit voor beide gebieden synchroon lopen, of dat ze van elkaar afwijken.  

1. Inleiding	
 
Om het aantal grote grazers te bepalen wordt jaarlijks een schouwbezoek gebracht aan de begrazings-
gebieden in de Gelderse Poort. Deze manier van ‘lerend beheren’ komt steeds vaker voor in het na-
tuurbeheer. Bij een dergelijk beheer worden toekomstige maatregelen bepaald aan de hand van erva-
ringen uit het verleden. Vele factoren (en hun onderlinge wisselwerking) zijn echter bepalend voor de 
vorming van een landschap (Bakker 1979). Een analyse van de invloed van alle factoren en hun onder-
linge wisselwerking vallen buiten dit rapport. 
 
Het doel van dit rapport is om een overzicht te geven in de variatie van weer- en wateromstandighe-
den in de afgelopen 20 á 25 jaar. 

2. Aantalsbeheer	
 
Het aantal in te zetten grote grazers wordt vóór de winter bepaald. Dit aantal is gebaseerd op de erva-
ringen uit het verleden en is een inschatting van de beschikbare hoeveelheid voedsel gedurende het 
schrale seizoen. Bijvoeren is niet toegestaan, met uitzondering van calamiteiten zoals langdurig hoog-
water en extreme sneeuwval. 
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3. Weeromstandigheden	
 
3.1 Lengte van de winter 
Bij natuurlijke begrazing is de winter het schrale seizoen. Als de gemiddelde dag temperatuur onder 
de 10oC is, stagneert de grasgroei en zijn de dieren aangewezen op het beschikbare voedsel in het ge-
bied en hun eventuele vetreserves. Bijvoeren is nodig zodra: “…de dieren als gevolg van het voedselge-
brek ernstig lijden of te voorzien valt dat ze blijvende negatieve gevolgen zullen ondervinden.” (Tamper 
& Bos 1999). Sinds 2000 is bijgehouden wanneer de grasgroei is gestopt en wanneer die weer begon-
nen is in de Gelderse Poort (figuur 1). 
 

 
Figuur 1. Aantal dagen zonder grasgroei per winter. 
 
In de afgelopen 20 jaar duurde de periode zonder grasgroei gemiddeld 139,8 dagen. De korte winter 
was die van 205/2016, die duurde 90 dagen. De langste winter was 2012/2013 die duurde 172 dagen 
(tabel1). 
 
Tabel 1. Overzicht van de respectievelijk de kortste en langste winters in de periode 2000-2019. 

          Korste winter   Langste winter   
90 15/16 172 12/13 

110 18/19 169 07/08 
112 09/10 164 14/15 
104 gem. 168 gem. 
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Het gemiddelde van de drie kortste winters is 104 dagen zonder grasgroei (tabel 1). Het gemiddelde 
van de drie langste winters is 168 dagen zonder grasgroei (tabel 1). Het verschil daartussen is 64. Dat 
ongeveer 45% variatie in vergelijking met het gemiddelde van 140 dagen. 
 
Tabel 2. Overzicht van respectievelijk de drie vroegste en laatste voorjaren en winters in 2000-2019. 

Vroegste voorjaar     Laatste voorjaar            Vroegste winter      Laatste winter 

03-03-15  20-04-08  12-10-03  27-12-15 
10-03-17  15-04-19  21-10-01  29-11-06 
15-03-04  14-04-13  25-10-12  26-11-09 

4. Waterstand	
In de periode 1995-2019 varieerde het waterpeil in de Rijn bij Lobith tussen maximaal 16,64 meter 
+NAP (op 1 februari 1995) en minimaal 6,87 meter +NAP (op 26 augustus 2018). Het gemiddelde van 
de afgelopen 25 jaargemiddelden is 9,44 meter +NAP (met minimaal 8,23 in de winter 2018/2019 en 
maximaal 10,31 in 1999/2000). “Normale” waterstanden liggen tussen de 8 en 9 meter +NAP te Lo-
bith. Deze wisselende jaargemiddelden resulteren ook in wisselende hoogte en duur van hoogwaters 
per jaar (figuur 2).  
 

Figuur 2. Aantal dagen per winter (y-as) waarop een bepaalde waterstand te Lobith is overschreden 
(bron: Rijkswaterstaat). 
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4.1 Klompenwaard 
In de Klompenwaard komen de lage delen onder water te staan zodra het water op de rivier stijgt. Dit 
is het gevolg van de inrichtingsmaatregelen (in najaar 1999) waarbij een nevengeul gegraven is en de 
zomerkade vervallen is. In figuur 3 is te zien bij welke waterstanden welke delen van de uiterwaard 
onderwater komen te staan. 
 
Om te voorkomen dat de grote grazers geïsoleerd komen te staan op eilanden met hoogwater worden 
op twee plekken in de uiterwaard een tijdelijk raster gezet (figuur 3). Het eerste raster staat bij de 
drempel in de hoogwater geul en het tweede raster wordt bij de geul onder aan de dijk gezet (figuur 3 
en 4). Beide rasters werden geplaatst bij een waterstand van 11 meter +NAP te Lobith. Hierdoor is 
vanaf deze waterstand 46 hectare van de uiterwaard voor de grote grazers. 
 

 
Figuur 3. Hoogtekaart Klompenwaard (bron: www.AHN.nl). De rode strepen geven de plekken aan 
waar tijdelijke rasters worden geplaatst met hoogwater. 
 

Legenda 
Donker blauw zijn plassen 
Blauw groen loopt onder tussen 11 en 12 meter 
Licht groen loopt onder tussen 12 en 13 meter Lobith 
Geel loopt onder tussen 14 en 15 meter Lobith 
Licht oranje loopt onder tussen 15 en 16 meter 
Donker oranje is hoogwatervrij 
 
 
 
 
 

Figuur 4. Met hoogwater wordt een tijdelijk raster gezet 
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In de afgelopen 25 jaar was gemiddeld 50 dagen het westelijk deel van de Klompenwaard afgesloten 
voor de grote grazers i.v.m. hoogwater. Deze periode varieerde tussen de minimaal 11 dagen (in de 
winter 2018/2019) en maximaal 120 dagen (in de winter 1999/2000) (tabel 3). De laatste 12 jaar was 
het aantal dagen met een waterstand hoger dan 11 meter te Lobith beduidend minder dan in de 12 
jaar daarvoor, respectievelijk 37,2 en 63,3 dagen. 
 
In het najaar van 2016 is de drempel in de nevengeul in vervangen door een brug (= nummer 1 in Fi-
guur 3). Hierdoor is het eiland langer toegankelijk voor de grote grazers. Was het eiland voorheen tot 
11 meter +NAP te Lobith beschikbaar. Sinds de winter 2016/2017 is dit 22 hectare grote deelgebied 
tot 13,00 meter bereikbaar.  
 
Tabel 3. Minimaal (links) en maximaal (rechts) van het aantal dagen dat de westelijke helft van de 
Klompenwaard buiten de begrazing is geweest vanwege hoogwater. 

Dgn winter Dgn winter 

11 18/19 120 99/00 

16 08/09 113 94/95 

17 03/04 112 98/99 

15 Gemiddelde 115 Gemiddelde 

Figuur 5. In het najaar van 2016 is de drempel in de nevengeul vervangen door een brug. 
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4.2 Loowaard 
De zomerkade is nog in gebruik in de Loowaard (figuur 6). Het gevolg is dat het grootste deel van de 
uiterwaard droog blijft tot een waterstand van 13,90 meter te Lobith, daarna loopt de uiterwaard 
meestal binnen 24 uur vol. Omdat het gebied fungeert als een badkuip valt het gebied niet meteen 
droog zodra de waterstand op de rivier onder de 13,90 meter te Lobith zakt. In de periode 1997/2019 
is het aantal dagen per winter genoteerd dat de Loowaard onder water staat (figuur7). Gemiddeld is 
dat de afgelopen 22 jaar 12,4 dagen per jaar gebeurt. In de helft van de winters waren dit overigens 
nul dagen. De langste periode dat de Loowaard onder water heeft gestaan was 54 dagen in de winter 
1998/1999 (tabel4). 
 

Figuur 6. Hoogtekaart Loowaard (bron: www.AHN.nl). De lichtgroene lijnen op de kaart is de zomer-
kade die overstroom bij een waterstand van 13,90 meter +NAP te Lobith. 
 
Tabel 4. De winters met de drie langste periodes met hoogwater in de Loowaard gedurende de periode 
1997-2019. 
Dgn. Winter 

54 98/99 
35 17/18 
32 02/03 

40,3 Gem. 
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Figuur 7. Aantal dagen per winter dat de Loowaard onder water heeft gestaan. 

5. Conclusie	
 

5.1 Lengte winter 
In de periode 2000/2019 was het verschil daartussen de drie kortste en langste winters was 64 dagen 
(tabel 1). Bij een gemiddelde van 140 dagen zonder grasgroei in die periode is dat een variatie van on-
geveer 45%. 
 

5.2 Hoogwater Klompenwaard 
Het verschil tussen de drie jaren met minst aantal dagen met hoogwater (gem. 15 dagen) en het 
meeste aantal dagen (gem. 115) is bijna 100 dagen (tabel 3). Op een periode dat er geen grasgroei is 
van gemiddeld 140 dagen (paragraaf 3.1) is dat 70%. 
 

5.3 Hoogwater Loowaard 
Doordat de zomerkade nog in gebruik is in de Loowaard heeft zich in de afgelopen 22 jaar maar in de 
helft van het aantal winters hoogwater voor gedaan. Het maximaal aantal dagen met hoogwater dat 
gemeten is, is 54 dagen (in de winter 1998/1999).  
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5.4 Verschil Klompenwaard en Loowaard 
In figuur 8 staat het aantal dagen met hoogwater voor de (onbekade) Klompenwaard en de (bekade) 
Loowaard. Het verschil over de afgelopen 22 jaar is gemiddeld 34,6 dagen met minima van twee da-
gen (winter 1997/1998) en maximaal 90 dagen (winter 1999/2000). Deze verschillen doen zich vooral 
voor gedurende een winter als waterstanden onder de 14 meter te Lobith blijven, maar wel langere 
tijd boven de 11 meter zijn. 
 
Het effect van het doorsteken van de zomer kade geeft met name veel effect op de toename van de 
rivierdynamiek in een uiterwaard, omdat het aantal dagen met waterstanden boven de 14 meter  te 
Lobith maar weinig voorkomen (tabel 5). 
 

Figuur 8. Het verschil in aantal dagen met hoogwater in de (onbekade) Klompenwaard met de (bekade) 
Loowaard. 
 
Tabel 5. Aantal dagen dat de waterstand te Lobith boven een bepaalde waarde uit zijn gekomen in de 
periode 1994-2019.  
Stand Gem. Max. 
>14.00 m 3,5 18 
>15.00 m 1,1 8 
>16.00 m 0,2 4 
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