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1 Aanleiding
Een groep betrokken bewoners van Ellecom maakt zich zorgen....
Klimaatakkoord en energietransitie
Sinds de presentatie van het Klimaatakkoord op 28 juni 2019 gaan in diverse sectoren in de samenleving grote veranderingen plaats vinden om
de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Er is de intentie om in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te winnen.
Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Deze energietransitie zal zich de komende
jaren voltrekken in Nederland. In duurzame energieopwekking op land krijgt de regio een grote rol (RES). Elke regio krijgt de ruimte zelf te
bepalen hoe zij de doelen haalt om meer duurzame energie op te wekken. Hierbij hebben de gemeenten de opdracht een inspanning te
leveren om zoekgebieden aan te wijzen voor het plaatsen van zonnepanelen en windturbines.
De verwachting is dat dit proces samen met de grote behoefte aan woningbouw en bedrijventerreinen in de komende jaren een grote impact
zal hebben op de open ruimte in het landschap in Nederland. Tegelijkertijd vraagt de transitie in de landbouw en het versterken van de natuur
in Nederland om meer ruimte.

Effect op het waardevolle landschap en natuur
Als betrokken burgers van Nederland maken wij ons zorgen over het Nederlandse landschap en natuur dat in de afgelopen perioden sterk in
kwaliteit en omvang is achteruitgegaan. Dit wordt dagelijks bevestigd tijdens wandelingen in onze directe woonomgeving, zoals de Ellecomse
Polder, en uit zich in de afname van ‘basisnatuurwaarden’.
Door intensief landbouwkundig gebruik en pesticiden is ook de niet zeldzame flora, bij voorbeeld paardenbloem, fluitenkruid en boterbloem
enorm achteruitgegaan. In het verlengde daarvan zijn ook vlinders, wilde bijen en vogels verdwenen. Vogels die we alleen nog van vroeger
kennen zoals de veldleeuwerik en de weidevogels. De afname van de insecten die wordt beschreven in een Nederlands-Duitse studie eind
2017, over de massale sterfte van insecten in heel West-Europa, luidde voor veel mensen en organisaties de noodklok. Studies van het
Planbureau voor de Leefomgeving laten zien dat Nederland, als het gaat om de staat van instandhouding van habitattypen, in Europa onderaan
bungelt. In geval van de habitatrichtlijnsoorten scoren we ook onder de middenmoot. Dit ervaren wij dagelijks en maken ons daar ernstig
zorgen over. We hebben het over de kwaliteit van onze leefomgeving die in toenemende mate aangetast wordt.
Die veranderingen staan steeds verder onder druk door verstedelijking en de verdozing van het landschap door data- en distributiecentra,
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imposante windmolens en zonneparken. Ook zijn er door schaalvergroting en efficiëntieverhoging in de landbouw vertrouwde elementen
verdwenen, zoals heggen, sloten, bomen, knotwilgen en houtwallen. (Bron: Landschappen.nl)
Het College van Rijksadviseurs (CRA) laten in hun ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland, ‘Via Parijs’, zien hoe we de
noodzakelijke energietransitie kunnen inzetten voor verbetering van onze leefomgeving. Het CRA spreekt over ‘landschapspijn’, grote delen
van het landschap zijn in de afgelopen decennia onherkenbaar veranderd. (Hoogleraar Theunis Piersma introduceerde de term Landschapspijn
in Trouw 11-11-2019: Is dit het landschap dat we willen?). Grote delen van het buitengebied zijn door de jaren heen gerationaliseerd en
geïndustrialiseerd. Door schaalvergroting en ruilverkaveling wordt de beschikbare ruimte nu zo efficiënt mogelijk gebruikt door een beperkt
aantal gewassen en zijn de meeste landschapselementen als kerkpaden, heggen en houtsingels van het landschappelijk canvas verdwenen.
Nederlanders betalen een forse prijs voor het ‘succes’ van de landbouw. Met name in de gewaardeerde cultuurlandschappen schuurt het.
Het landschap is echter voor de mensen die erin wonen, werken en recreëren een belangrijke basis voor zelfherkenning en identiteit.
En het CRA geeft duidelijk advies: “Naast de productie van windenergie op zee, is het advies om windenergie op het land geconcentreerd op te
wekken (…) in de daarvoor geschikte gebieden, zoals grootschalige rationele landschappen en industriegebieden. Het opwekken van zonneenergie kan via grootschalige zonne-energiecentrales op water, haven- en bedrijventerreinen en langs een aantal snelwegen. Benut zoveel
mogelijk bestaande daken en gevels voor zonnepanelen bijvoorbeeld conform de in Panorama Nederland benoemde dakenwet. Zo kunnen
zonne-energiecentrales op landbouwgrond en in natuurgebieden worden vermeden”.
En voorts: “De energietransitie is een immense opgave en hiervoor dienen we zowel kleinschalige (en verspreide) voorzieningen als
grootschalige (en geconcentreerde) voorzieningen te realiseren. De energietransitie dient zo min mogelijk impact te hebben op bestaande
ruimtelijke en ecologische kwaliteit, idealiter worden deze juist versterkt”.
Heel treffend zegt het College van Rijksadviseurs: “Smeer de energietransitie niet gelijkmatig als pindakaas uit over Nederland”.
(Bron: ‘Via Parijs’; College van Rijksadviseurs).

Invloed natuur op gezondheid
Uit onderzoek blijkt dat natuur je helpt gezond te blijven en stress vermindert. Bewegen en ontspannen in het groen is goed voor onze
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Natuur verkleint de kans op een burn-out en inspireert. Allerlei onderzoeken en adviezen van de
Gezondheidsraad, Planbureau voor de Leefomgeving, College van Rijksadviseurs benadrukken het belang van een gezonde, schone en
aantrekkelijke leefomgeving, waarbij de waarde van natuur en groen aangegeven wordt voor de volksgezondheid in Nederland.
“De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking,
(…) met daarbij de vergrijzing.” (Gezondheidsraad).
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Met de gevolgen van de uitbraak van Covid-19 in 2020 is nog meer duidelijk geworden dat de behoefte om te recreëren in de natuur zeer groot
is. In onze directe omgeving bleek des te meer nadrukkelijk dat de recreatieve functie van landschap en natuur, waar de gemeente Rheden zo
rijk aan is, in een grote behoefte van de bevolking voorziet. Het bewaken van de grenzen van de draagkracht van onze natuurgebieden met
betrekking tot de recreatieve functie is een belangrijk aandachtspunt in het gemeentelijk beleid. (Omgevingsvisie Buitengebied deel 2).
In 2020 werd opnieuw overwogen om delen van de Posbank af te sluiten in drukke weekenden. Om de enorme druk op met name de Posbank
en directe omgeving te kunnen verminderen, is het van belang de toeristische aantrekkelijkheid van de randen van de Veluwezoom en de
IJsseluiterwaarden te behouden en te versterken. Dit is onlosmakelijk verbonden met het behoud en versterken van de landschappelijke
aantrekkelijkheid. Daarnaast kan de recreatieve ontsluiting worden verbeterd door fiets- en wandelpaden, hetgeen past in het beleid van de
gemeente Rheden. En niet onbelangrijk: de recreatieve en toeristische functie vertegenwoordigt een aanzienlijke economische waarde voor
gemeente en lokale middenstand.
Aanleg van zonneparken of het plaatsen van windmolens gaat echter onvermijdelijk ten koste van natuur en landschap en heeft daarmee ook
een negatieve impact op de recreatieve waarde, gezondheid en lokale economie.

De Ellecomse Polder
Recent heeft de gemeente Rheden besloten om in onze directe woonomgeving de Ellecomse Polder als zoekgebied aan te wijzen voor
potentiële toekomstige aanleg van een kleinschalig zonnepark (Handreiking Energie en Landschap). De cultuurhistorische, landschappelijke en
natuurwaarden van de polder zouden hierdoor ernstig aangetast worden. Gemeentelijke plannen zijn echter gericht op versterking van de
genoemde waarden en daarmee is de gemeente tegenstrijdig in haar beleid.
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2 Conclusie en aanbeveling
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) moet een antwoord geven op de vraag hoe de grote transitieopgaven, zoals de energietransitie, in
Nederland ruimtelijk moeten gaan landen. Decentrale overheden hebben de mogelijkheid op verschillende manieren om te gaan met de
richtinggevende keuzes van de NOVI. Met deze beschrijving van de natuurwaarde en ecologische waarde van de Ellecomse Polder wil
Initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom een belangrijke bijdrage leveren in het participatieproces voor de totstandkoming van de
Handreiking Energie en Landschap. Wij zien het dan ook als een handreiking, een uitnodiging, van de gemeente om in goed overleg met de
burgers de ruimtelijke invulling van de energietransitie lokaal vorm te geven.
Ook de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties (NMF) geven een zeer duidelijk signaal af met hun publicatie Natuur en Landschap in de RES
(oktober 2020) aan de RES’en. Nu recent alle 30 conceptbiedingen van de RES’en zijn opgeleverd, wordt duidelijk dat regio’s verschillend
omgaan met natuur en landschap. Nadere uitwerking van de omgang met ecologische en landschappelijke belangen wordt in veel regio’s
vooruitgeschoven, of een degelijke onderbouwing ontbreekt. Daarmee groeit het risico dat de energieplannen onnodig tot ecologische en
landschappelijke schade leiden, terwijl er juist volop kansen zijn voor wederzijdse winst. Met haar publicatie biedt NMF handvatten voor een
transparante en uitlegbare borging van natuur en landschap in de RES 1.0.
Naar onze mening staan we gezamenlijk aan de vooravond van belangrijke beslissingen die een historische impact zullen hebben op hoe wij
ons land verder inrichten. Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de komende generaties, en daarmee heeft de politiek maar ook wij als
betrokken bewoners een grote mate van verantwoordelijkheid op de schouders. Dit is de reden dat wij ons genoodzaakt voelen om onze stem
te laten klinken middels deze waardering van de Ellecomse Polder. Wij doen dan ook een dringende oproep: met deze waardestelling en uiting
van zorg omtrent ons landschap en de natuur in onze directe woonomgeving, meer specifiek het uiterwaardengebied en de Ellecomse Polder,
willen wij met beleidsmakers en politiek in gesprek gaan. Hierbij willen wij op een constructieve wijze bij het maken van keuzes in de
beleidsvorming en besluitvorming deelnemen teneinde tot werkelijk duurzame oplossingen in de energietransitie in de lokale situatie van onze
prachtige gemeente te komen.
We hebben daarbij gekozen voor de volgend opzet: in hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de ecologie en natuurwaarden van de
Ellecomse Polder. Hoofdstuk 4 is een uiteenzetting van de effecten van windturbines en zonneparken op de ecologie, de natuur en soorten
zoals die betrekking hebben op de Ellecomse Polder. Met de Rapportage Vogel- en Habitatrichtlijn 2019 in hoofdstuk 5 wordt een beeld
geschetst van de staat van de natuur in Nederland, en in hoeverre we met ons land voldoen aan de Europese verplichtingen op dit gebied.
Afsluitend wordt in hoofdstuk 6 in een notendop een beeld gegeven van de staat van de natuur in Europa in 2020. Het is de bedoeling hiermee
deze waardestelling in een breder perspectief te plaatsen.
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3 Ecologie en Natuurwaarden Ellecomse Polder
3.1 Beschrijving van het gebied de Ellecomse Polder.
De Ellecomse Polder (1,87 km2 ) ligt ingeklemd tussen het dorp Ellecom, de snelweg A348 aan de zuidkant en de provinciale weg N348 aan de
noord-oostzijde. Het gebied ligt aan de voet van de stuwwal van het Veluwemassief en gaat in het zuiden over in de Havikerwaard /
Beimerwaard. Globaal loopt het gebied van de Middachter Broeken tot Hof te Dieren.

Kaart Ellecomse Polder Bron: TopokaartNederland.nl

8

Verdeling eigendom Bron: Omgevingsvisie
Buitengebied Rheden deel 2

Het gebied is grotendeels in eigendom van landgoed Middachten en landgoed Hof te Dieren (Stichting Twickel).
Door deze eigendomsituatie is het landschap in het Middachterbroek en de Ellecomse polder eeuwenlang vrijwel ongewijzigd gebleven. De
topografische kaart van Elshof van het Middachterbroek uit 1729 past vrijwel naadloos op de huidige topografische kaart. De enige grote
wijzigingen hebben plaatsgevonden door de aanleg van de snelweg A348, het afsnijden van de meanders van de Oude Ruitersbeek en de
uitdieping van sloten en beken in de jaren ‘70 - ’80 van de vorige eeuw. Bij de nieuwe inrichting van de watergangen is ernaar gestreefd om de
historische situatie zoveel mogelijk in stand te houden of te herstellen. Hierbij hoort ook de aandacht voor oude bomen en bosopstanden met
hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde. (Bron: Inrichtingsplan Middachterbroek en Ellecomse Polder Hanhart
Consult / Royal Haskoning iov Waterschap Rijn IJssel, augustus 2013)

3.2 Ecologische gradiënten
De geologie, het hoogteverschil, de zonering met verschillende bodems
en de waterhuishouding zorgen voor een bijzonder landschap met
waardevolle ecologische gradiënten tussen het Veluwemassief en de
uiterwaarden van de IJssel.

Zwarte stip in de kaart: Ellecomse Polder
De zonering van pleistocene zandgronden, met Holtpodzol (grofzand,
grind – oranje), ooivaaggronden (zandige leem; löss - rood), en dikke
enkeerdgronden (lemig, fijn zand - bruin), naar waardveengronden
(zegge- en rietveen- paars), kalkloze poldervaaggronden (zware klei donkergroen) en kalkloze ooivaaggronden (zware zavel en lichte klei –
licht groen) vormt in combinatie met het hoogteverschil en de
waterhuishouding een bijzondere uitgangsituatie voor specifieke
ecologische en landschappelijke waarden.
Bron: Alterra, Wageningen UR
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Over een korte afstand verloopt de bodem van schrale zandgronden, vruchtbare enkeerdgronden tot veen- en kleigronden.
Dit vormt de basis voor een rijke variatie aan flora en fauna, met vooral in de bronbossen van Middachten zeldzame kwelgebonden
plantengemeenschappen. Doordat het agrarisch gebruik van de Veluwe stopte en de landbouw in het IJsseldal intensiveerde, zijn de Veluwe en
het kleinschalig agrarisch landschap steeds meer van elkaar gaan verschillen. De natuurlijke gradiënten (overgangen) - van hoog naar laag, van
droog naar nat, van voedselarm naar voedselrijk, etc. - zijn op veel plaatsen doorbroken. Juist deze gradiënten zijn ecologisch waardevol en, in
ongeschonden staat, rijk aan biodiversiteit.
In de Omgevingsvisie Buitengebied Rheden deel 2 worden het belang van het landschap en de rijke flora en fauna nog expliciet benoemd. In de
Ellecomse polder zijn de ecologische waarden vooral in het laatste decennium sterk achteruitgegaan door intensivering van de landbouw en
regelmatig gebruik van pesticiden. Gelukkig zijn de basisvoorwaarden voor ecologisch herstel nog volop aanwezig.

3.3 Nationaal Landschap Veluwe
Het grondgebied van de gemeente Rheden en daarmee de Ellecomse Polder ligt geheel binnen het Nationaal Landschap Veluwe en is door de
provincie aangemerkt van bijzondere waarde. De provinciale verordening (dec. 2018) bepaalt dat kernkwaliteiten minimaal behouden of
versterkt moeten worden.

3.4 Relatie met de erkende natuurgebieden, de Polder als belangrijke ecologische verbinding
De Ellecomse Polder ligt geografisch letterlijk ingeklemd tussen de beide Natura 2000 gebieden de Veluwe en de Rijntakken, deelgebied
Uiterwaarden IJssel. Voor de Natura 2000 gebieden gelden bepaalde instandhoudingsdoelen voor behoud en uitbreiding van omvang van
populaties en verbetering van de kwaliteit van leefgebieden van plant‐ en diersoorten en habitattypen.
Met de ligging ingesloten tussen twee Natura 2000 gebieden, is de Ellecomse Polder een (potentieel) belangrijke ecologische verbinding tussen
de beide gebieden. De (hekken langs de) spoorlijn Arnhem-Zutphen en de A348 vormden in het verleden echter belangrijke obstakels voor de
fauna. Om de Natura 2000 gebieden Veluwe en Rijntakken met elkaar te verbinden, zijn drie ecologische verbindingen aangelegd: de
Beekhuizerpoort, de Havikerpoort en de Soerense Poort.
Voor kleinere dieren is de natuur op de Veluwezoom nu via faunapassages onder wegen en door groenstroken weer verbonden met de natuur
in de uiterwaarden. Ook is op de Middachterallee een snelheidsbeperking ingesteld voor de overstekende dieren en zijn er drie
dassendoorgangen aangelegd. De faunapassage van de Havikerpoort wordt inmiddels gebruikt door onder meer reeën, vossen, marters,
dassen en kleine zoogdieren. In 2023 wordt besloten of ook het edelhert zich vrij kan bewegen tussen Veluwe en uiterwaarden.
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Kaart Natura 2000 gebieden Bron: gelderland.maps.arcgis.com (rode stip Ellecomse Polder)

Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat diersoorten via de Havikerpoort van de Ellecomse Polder gebruik maken en de beide Natura 2000
gebieden met elkaar worden verbonden, en daarmee een verbinding tussen de Veluwe en Duitsland (van belang voor edelhert en wolf).
In het licht van Ecologische Netwerkverbindingen, die natuurgebieden met elkaar verbinden en toekomstig moeten gaan verbinden (NNN, het
Nationaal Natuurnetwerk), moet de Ellecomse Polder als een essentieel onderdeel van een robuuste natuur in deze omgeving gezien worden.
Per slot van rekening, diersoorten houden zich niet aan ingetekende grenzen van natuurgebieden op een kaart…
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Kaart ligging faunatunnel Havikerpoort Bron: folder Middachten Toekomstvisie Havikerpoort

3.5 Het Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland
Het Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland is een belangrijk instrument om uitvoering te geven aan de ambitie om het Nationaal Natuur
Netwerk te realiseren. In dit plan wordt aangegeven op welke locaties Gedeputeerde Staten nieuwe natuur en agrarisch natuurbeheer willen
12

realiseren. Dit plan voorziet in inrichting in de robuuste verbindingszones, in de Poorten van de Veluwe en agrarisch natuurbeheer in onder
andere de Havikerpoort.

3.6 Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone
De Ellecomse Polder valt niet binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN ecologische netwerkonderdeel 131: Biljoen, Middachten en Hof te
Dieren), maar ligt precies tussen de drie landgoederen in. De aangrenzende unieke bronbossen bij Middachten en Avergoor behoren wel tot
het GNN, evenals de Ruitersbeek en de Oude Ruitersbeek, die de Ellecomse polder doorsnijden. De Ellecomse Polder heeft dan ook een directe
relatie met de bronbossen met de beken als verbinding.
De bronbossen van het landgoed Middachten zijn één van de belangrijkste bronbosgebieden van Nederland. De aanwezigheid van kalkrijke
kwel en de ligging op een gradiënt tussen de tamelijk voedselarme, zandige en steile Veluwezoom, met veen gevulde oude IJsselmeander en de
kalkrijke rivierklei van het IJsseldal, vormen belangrijke voorwaarden voor het voorkomen van deze waardevolle bronbossen. De bossen zijn
door de Provincie Gelderland erkend als bosreservaat (A-locatie). De A-locatie is een goed voorbeeld van het boscomplex van bron en beek en
herbergt een mozaïek van verschillende hydrologisch afhankelijke
bosgemeenschappen.

Kaart ligging van de Ellecomse polder ten opzichte van het Gelders
Natuur Netwerk en in de Groene Ontwikkelingszone.
Bron: Prov. Gld. www.arcgis.com
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In de bronbossen wordt onder meer het zeer zeldzame Knikkend Nagelkruid (Geum rivale) en Klein heksenkruid (Circaea intermedia)
aangetroffen en een aantal zeer zeldzame mossoorten. Daarnaast tellen de bronbossen vele plantensoorten die elders in Nederland ernstig
worden bedreigd, zoals de Slanke sleutelbloem.

Slanke sleutelbloem

Knikkend nagelkruid

De Ellecomse Polder is aangemerkt als Groene Ontwikkelingszone. Dit betekent dat dit gebied een andere bestemming heeft dan natuur, maar
ruimtelijk verweven en functioneel samenhangt met GNN-gebieden. Er wordt ingezet op versterking van de samenhang tussen inliggende en
aangrenzende natuurgebieden. (Omgevingsvisie Buitengebied deel 2 pag. 40)
Delen van de Ellecomse Polder, Middachter Broek en Hof te Dieren vallen daarmee binnen het Natuurbeheerplan van de Provincie Gelderland
en het beschermingsregime Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone.
Concluderend kan gesteld worden dat de Ellecomse Polder een kruispunt vormt van Ecologische verbindingszones. In noord-zuidrichting tussen
Natura 2000 gebieden Veluwe en Rijntakken en in oost-westrichting tussen de landgoederen in het Gelders Natuurnetwerk (onderdeel van het
Natuur Netwerk Nederland).
14

Hiermee verband houdend is het van belang om te vermelden dat de gemeente in haar Omgevingsvisie Buitengebied Rheden deel 2, aangeeft
dat versnippering een belangrijke kwetsbaarheid van de natuur binnen de gemeentegrenzen vormt (Kernkwaliteiten Natuur en Landschap).
Een van de speerpunten voor het natuurbeleid is om verdere versnippering tegen te gaan en te voorkomen.
Vanwege de directe ecologische relatie met de naastliggende natuurgebieden, zal het plaatsen van een zonnepark c.q. windturbines ten koste
gaan van de ecologische corridorfunctie van de Ellecomse Polder. Het aanwijzen als zoekgebied voor een zonnepark en windturbines zal, zoals
binnen de Natuurbeschermingswet is vastgelegd, zeer waarschijnlijk een Externe Werking als gevolg hebben op de beide Natura 2000 gebieden
en op het Gelders Natuurnetwerk.

3.7 Het Landschapsontwikkelingsplan Rheden Rozendaal (LOP)
Het LOP (uitgevoerd 2008-2012) heeft als algemeen doel gehad de kwaliteit van het landschap te behouden en te versterken. In het LOP zijn de
belangrijkste thema’s landschap, cultuurhistorie, natuur, landbouw, recreatie en toerisme. Er wordt terughoudend omgegaan met nieuwbouw
en andere initiatieven in het buitengebied. Cultuurhistorie en meer specifiek de landgoederen vormen de rode draad door het landschap. Het
gebruik van het landschap door recreatie en toerisme vindt met name plaats door extensieve en kwalitatieve hoge recreatievormen (wandelen,
fietsen, verblijven). Het beleid is hier gericht op behoud van de landschapskwaliteiten met landgoedelementen en het open agrarisch
landschap, het verbeteren van de recreatieve toegankelijkheid van de bosrand en landgoederen, ontwikkelen van de ecologische verbinding
Havikerpoort en de verbetering van de waterkwaliteit en –kwantiteit.

3.8 Provinciaal Natuurbeheerplan
Het provinciaal natuurbeheerplan kent voor vrijwel de gehele Ellecomse polder een natuurfunctie toe en stelt leefgebieden subsidiabel in het
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer betreft dit zowel droge dooradering (oker in de
kaart) als natte dooradering (grove horizontale arcering), hetgeen de waarde van het gebied onderstreept. De kaart op de volgende pagina
geeft een overzicht. https://gelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=11002823ff9c42ad9195668fd25ffb0e (via
https://www.gelderland.nl/Kaartenencijfers)
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Kaart Aanwezige beheertypen volgens Provinciaal beheerplan
Oker: Leefgebied Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer 2021, met droge dooradering A13).
Schuin gearceerd is subsidiabel, horizontaal gearceerd is niet subsidiabel.
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3.9 De waarde van de beken in de Ellecomse Polder ( HEN-beken )
De Provincie Gelderland richt haar beleid op het beschermen van sprengen en beken met een hoog ecologisch niveau (HEN-water) en die met
een specifieke ecologische doelstelling (SED-water). Provincie, Rijk en waterschappen hebben afspraken gemaakt over het behoud en de
ontwikkeling van sprengen en beken. De waterschappen dragen zorg voor het kwalitatief en kwantitatief op orde hebben en houden van de
watersystemen. Daarbij dient de samenhang tussen landschap, grondgebruik en wateren gewaarborgd te blijven. Tevens dient vervuiling te
worden gesaneerd en de waterkwaliteit hersteld te worden.
(Bron: https://opendata.gelderland.nl/toepassing/sprengen-en-beken.)
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Binnen het projectgebied voor het inrichtingsplan zijn de volgende waterlopen aangewezen als HEN-water:
o
o

In de Ellecomse polder: de Oude Ruitersbeek en de Ruitersbeek.
Overige: de Middachter Molenbeek, de Middelste Beek, de historische wateren rond Kasteel Middachten, de Parallelsloot.

De HEN-beken hebben een zeer specifieke biotoop en herbergen diverse (zeldzame) soorten op gebied van flora en fauna en vormen de
trekroutes voor de otter vanuit de Dierense Hank naar de Middachter Broek. De Oude Ruitersbeek is de meest natuurlijke beek van het
Middachterbroek en de Ellecomse polder en heeft een uitzonderlijk hoge natuurwaarde. De Oude Ruitersbeek ontspringt in het bronbos
Avegoor. De Ruitersbeek heeft van oorsprong een cultuurhistorische functie voor de aanvoer van water naar de voormalige molenvijvers van
landgoed Hof te Dieren. ( Bron: Inrichtingsplan Middachterbroek en Ellecomse Polder Hanhart Consult / Royal Haskoning iov Waterschap Rijn
IJssel 29 augustus 2013)
De beken onderstrepen met hun hoge natuurwaarde de ecologische samenhang van de Ellecomse Polder met naastgelegen gebieden.

Beken (HEN wateren)
(Bron: Provincie Gelderland Historische sprengen en beken)
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3.10 Ander water
Behalve vanwege de HEN-status van de beken, geldt voor een deel van het water in de Ellecomse Polder een beschermde status in verband
met de drinkwaterwinning.

Drinkwaterwinning Gecombineerde Omgevingsverordening Kaart Prov. Gelderland

3.11 Toekomstvisie Havikerpoort en de Ellecomse Polder
In 2004 is door overheden en eigenaren van het gebied Havikerwaard, Beimerwaard en Fraterwaard het plan opgevat om de inrichting op
diverse gebieden te verbeteren en op elkaar aan te sluiten. Op deze wijze de kwaliteit van beken en natuurgebieden (verdroging en
waterverontreiniging) te verbeteren, de versnippering tegen te gaan en een duidelijke visie te ontwikkelen met betrekking tot de landbouw en
klimaat.
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Er wordt in meegenomen dat bij de inwoners de behoefte bestaat om in het gebied te kunnen recreëren, zoals wandelen en fietsen. De
landgoederen zoeken als beheerder van dit fraaie maar ook kostbare landschap naar nieuwe inkomsten.
In de visie is tevens aangegeven dat in het gebied op termijn overgegaan zal worden op natuur-inclusieve landbouw.
Vanuit deze visie gezien zou het vreemd zijn om de Ellecomse Polder daarbij niet te betrekken, vanwege de centrale ligging tussen de
verschillende beschermde natuurgebieden en ten opzichte van de landgoederen.

3.12 Flora en fauna van de Ellecomse Polder
De laatste jaren heeft men kunnen constateren dat de soortenrijkdom in de Ellecomse Polder, zowel qua flora als fauna, achteruit is gegaan.
Hiervoor zijn meerdere redenen aan te geven, waaronder de aanleg van de A348 in 1964, die de polder heeft afgesloten van de Havikerwaard.
Daarnaast zijn door toenemende intensivering van de landbouw in het gebied soorten afgenomen in aantal en diversiteit. Waar jaren geleden
nog sprake was van kruidenrijk en faunarijk grasland met grote soortenrijkdom (stroomdalgrasland, extensief beheerd) is er nu sprake van
intensief beheerd en bemest grasland.
(Bron: Stroomdalgrasland: kort en laagdynamisch De Levende Natuur- mei 2014|pag 134-139)
Er zijn ons inziens echter volop mogelijkheden om de natuurwaarden te verbeteren. De aanwezigheid van de bijzondere bodemgesteldheid, de
oude stroomruggen, de HEN-beken en de verschillende lintvormige landschapselementen zoals struweelheggen, houtsingels en rijen
knotwilgen bieden hiervoor, mits met een goed beheer, een uitstekende basis. Zie ook de toekomstvisie Havikerpoort.
Stroomdalgrasland heeft heden een grote prioriteit bij het natuurherstel langs de grote rivieren in Nederland. (Verberk et al., 2009)
Ondanks de veranderde situatie is de Ellecomse Polder qua flora en fauna nog steeds als zeer waardevol te beschouwen, als ecologische
verbinding met andere gebieden en omdat er kritische en kwetsbare soorten waargenomen worden, zoals steenuil, ransuil en kerkuil. De
steenuil is een voorbeeld van een categorie 1 soort waarvan nesten jaarrond beschermd zijn alsmede de functionele leefomgeving van de
nesten. (Bron: Lijst jaarrond beschermde nesten Habitus.nl).
Ook kritische soorten die bij de droge dooradering van het cultuurlandschap in de Ellecomse Polder horen, zoals grauwe klauwier, kneu, grote
lijster en torenvalk zijn in recente verleden of nog steeds ter plaatse broedend. De broedgevallen tonen aan dat het gebied aan heel veel eisen
voldoet (rust, juiste en voldoende voedsel, voldoende uitzicht, schuilmogelijkheden). Het natuurtype droge dooradering bestaat uit netwerken
van lijnvormige landschapselementen. Deze netwerken bestaan uit een breed scala aan (al of niet hoog opgaande) landschapselementen met
uiteenlopende lengte-, breedte- en hoogtedimensies. Het gaat om houtwallen, heggen en hagen, rijen knotwilgen, hoogstamboomgaarden,
(hakhout)bosjes, struwelen, dijken, bloemrijke (perceel)randen, ruigtezomen, overhoekjes, bermen van wegen en paden en steilrandjes.
Als indicator voor een kleinschalig en insectenrijk landschap is relevant dat een kritische broedvogel als de grauwe klauwier tot recent in het
verleden in het gebied gebroed heeft. Deze soort heeft een bedreigde status op de rode lijst broedvogels in Nederland (Bron: waarneming.nl).
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De Ellecomse Polder ligt op de trekroute langs de grote rivieren voor veel soorten trekvogels, waaronder diverse ganzensoorten zoals kolgans
en grauwe gans, smient en wilde eend (Bron: www.natura2000.nl/gebieden/gelderland/rijntakken/rijntakken-doelstelling en Birdwatch). Zie
ook 3.13 winterrustgebied ganzen Havikerwaard.
Aantoonbaar in het veld voorkomende zoogdieren zijn onder andere ree, das, vos, haas (recent op de rode lijst met bedreigde zoogdieren
geplaatst) boommarter en steenmarter. Zeer goed mogelijk komen ook kleine marterachtigen zoals bunzing, wezel of hermelijn voor in het
gebied. Van de wezel is het bekend dat deze voorkomt in het naastgelegen Hof te Dieren (Bron: Stichting Kleine Marterachtigen).
De otter maakt gebruik van de oude HEN beken van de Ellecomse Polder als trekroute van de Oude IJssel via Dierense Hank naar de
Middachter Broek (mededeling beheerder Hof te Dieren).

Ellecomse Polder: Steenuil en Ransuil
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Het is ook zeer goed mogelijk dat de waterspitsmuis voorkomt in de beken van de Ellecomse Polder, daar meer oostelijk in de uiterwaarden
deze soort is waargenomen, bij gelijkwaardige habitatomstandigheden. Nader ecologisch onderzoek hiernaar is gewenst.
Daarnaast zijn er waarnemingen van beschermde reptielensoorten als de ringslang, hazelworm en de bijzondere vlindersoort sleedoornpage.
Zeer goed mogelijk komt de kamsalamander in het gebied voor, rekening houdend met de HEN-beken en het voorkomen in de Havikerwaard.
Volgens verspreidingsgegevens van de Vleermuiswerkgroep Gelderland ( Vlegel.org) worden vijf soorten vleermuizen waargenomen in de
Ellecomse Polder en directe omgeving: gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. De meervleermuis komt
vooral voor langs de IJssel maar fourageert ook in de polder.
Alle vermelde soorten vallen onder de bescherming vanuit de Wet Natuurbescherming (art. 3.1, 3.5 en 3.10) en voor veel van deze soorten
dient soortgericht onderzoek in relatie tot de habitat gedaan te worden (grauwe klauwier, steenuil, kamsalamander, waterspitsmuis, ringslang
en vleermuizen).

Reeën in de Polder
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