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Aanleiding
In het kader van ruimte voor de rivier is in het verleden een deel van de IJsseloever ontsteend bij Cortenoever-
Stokebrand en zijn twee geïsoleerde strangen door een particulier aangelegd. Destijds zijn hier geen concrete 
ecologische doelen aan verbonden. Binnen NAGW is in 2018 en 2019 gekeken wat de ecologische effectiviteit van de 
maatregel is ofwel welke natuurwaarden zijn bij de ontstening, de geïsoleerde strangen e.o. aangetroffen?

Vissen
in totaal zijn 3.386 vissen gevangen. Het aandeel 
visbroed (klasse 0-2 cm) van 224.014 is in de 
figuur niet meegenomen. Aan de oostkant in de 
geïsoleerde strangen zijn grote hoeveelheden 
grondels, waaronder marmergrondel en Pontische 
stroomgrondels gevangen. Daarnaast zijn grote 
aantallen van de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft 
gevangen en slechts één rode Amerikaanse 
rivierkreeft. Aan de westzijde was het beeld voor 
de vissen vergelijkbaar, maar totaal omgedraaid in 
relatie tot de kreeften. Hier zijn juist voornamelijk 
rode Amerikaanse rivierkreeften gevangen. Ook is 
hier een zonnebaars gevangen. In alle ontsteende 
kribvakken zijn geen inheemse rivierdonderpadden 
aangetroffen, maar alleen exotische 
grondelsoorten (n 99), zoals Kesslegrondel, 
zwartbekgrondel en Pontische stroomgrondel.
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Bever & Otter
In Cortenoever-Stokebrand zijn geen sporen van 
bever en otter aangetroffen. Geschikt habitat , o.a. 
rietmoeras en permanent ondergelopen 
ooibossen, voor beide soorten ontbreekt in dit deel 
van de onderzochte uiterwaarden. Mede door de 
grote begrazingsdruk en het ontbreken van 
geleidelijke overgangen van nat naar droog.

Vegetatie
Cortenoever-Stokebrand oostoever: de geïsoleerde strang direct  naast de IJssel 
heeft een erg goed ontwikkelde oevervegetatie, vooral op plekken waar ze een 
zandige bodem hebben en waar ze een geleidelijke oevergang hebben van nat 
naar droog (een niet te steile oever). Goed ontwikkelde habitattype van 3270 
‘Slikkige rivieroevers’ met onder meer slijkgroen en klein vlooienkruid. Langs de 
tweede geïsoleerde strang ontbreekt dit habitattype door gebrek aan dynamiek en 
door het steilere oevertalud en de kleiige bodem. Hier is een weinig bijzondere ruigte 
vegetatie aanwezig gedomineerd door algemene moerasplanten zoals watermunt 
die geklepeld en begraasd wordt en daardoor niet goed tot ontwikkeling komt.

Cortenoever-Stokebrand westoever: de ontsteende IJsseloever leidt tot erosie van 
de oever, waarbij echter geen zand op het hoger gelegen grasland terecht komt. 
De kribvakken zelf hebben een pionier begroeiing met weinig bijzondere soorten. 
Het grasland lijkt zwaar bemest en is zeer soortenarm. Voor de vegetatie heeft 
het (deels)ontstenen vooralsnog geen positief effect gehad. 
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Amfibieën
In Cortenoever-Stokebrand zijn ondanks de geïsoleerde 
strangen op de oostzijde van de IJssel (deze staan alleen bij 
hoogwater in verbinding met de rivier) geen amfibieën 
gevonden. Dit komt enerzijds door de droogte in 2018, maar 
vooral door de intensieve begrazing van de oeverzones door 
schapen, koeien en paarden. Hier ontbreekt totaal de 
moeraszone die tussen water en land normaliter aanwezig is 
en waarin amfibieën kunnen verblijven. Aan de westzijde van 
de IJssel zijn op de ontsteende IJssel oever enkele bruine 
kikkers gevonden. In de sloten vanaf de IJssel tot aan 
gemaal F.C. Colenbrander en gemaal Laag Helbergen zijn 
tientallen groene kikkers en enkele kleine watersalamanders 
waargenomen.

Inrichting i.r.t. tot droogte en intensiteit van begrazing
Bij een hele lage waterstand is geconstateerd dat de onsteende IJssel oever in Cortenoever-
Stokebrand slechts voor de helft van het kribvak is ontsteend. Om het beoogde doel van 
ontstening te bereiken wordt aanbevolen om alsnog te ontstenen. Voor de sloten vanaf de 
IJssel naar beide gemalen geldt dat deze qua vorm geen variatie in structuur kennen. Tijdens 
de extreme droogte werd pijnlijk zichtbaar dat hierdoor veel aquatische fauna niet tijdig een 
veilig heenkomen kon zoeken. Grotendeels valt alles droog met uitzondering van een kleine 
put en vlak voor beide gemalen.
Aan de oostzijde van de IJssel is de begrazingsdruk veel te hoog. Let wel, dit is 
natuurontwikkeling uitgevoerd en in eigendom van een particulier. Voor de oevergebonden
flora en fauna wordt aanbevolen om deze uit de begrazing te nemen of dynamisch uitrasteren
toe te passen. Dit geldt ook voor het aanwezige zachthout ooibos langs de IJssel. Doordat 
vegetatie en boomopslag langs de waterpartijen weer de kans krijgen om uit te groeien zorgt 
men er ook voor dat er weer variatie en schaduw langs de oever is, waardoor bij hete zomers 
minder snel grote exemplaren van snoek, brasem, zeelt e.d. sterven door zuurstof gebrek.
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Vogels
Cortenoever-Stokebrand is 
een belangrijk foerageergebied 
voor ooievaars die net buiten het 
plangebied in grote aantallen daar 
broeden (n 10 paar). Het soortenarme 
grasland weerspiegelt de lage 
soorten diversiteit en aantallen 
van de aanwezige zangvogels. 
Het gaat om enkele broedparen 
van soorten als graspieper en 
bosrietzanger. Opvallend zijn de grote 
aantallen ganzen, voornamelijk grauwe 
ganzen, Canadese ganzen en Nijlganzen.
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