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Riviertraject:
Provincie:
Gemeente:
Dorp:
Start natuurontwikkeling:
Eigendom:

Zandmaas
Limburg
Bergen
Elsteren, Well
1996
Rijkswaterstaat, beheer door Stichting het Limburgs
Landschap
25 ha
vrij toegankelijk

Oppervlakte:
Toegankelijkheid:
Soortgroep

Voor natuurontwikkeling

Na natuurontwikkeling

Aantal
bijzondere
soorten
(* = alle soorten)

waarvan op
Rode Lijst

Aantal
bijzondere soorten
(* = alle soorten)

Waarvan op
Rode Lijst

Flora

3-5

2-3

16

9

Broedvogels

8

4

26

6

Dagvlinders *

?

?

23

2

Libellen *

8-10

0

30

2

?

?

6

0

Sprinkhanen *
Overige groepen

Beoordeling ontwikkeling

Bever, Das, Klein vliegend hert
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10.1

GEBIEDSBESCHRIJVING

Het nieuwe natuurgebied De Baend ligt op de oostoever van de Maas tussen het
gehucht Elsteren en het dorp Well. Het Maasdal is hier duidelijk breder
(Venloslenk) dan op het traject Rijkel tot Arcen, waar de rivier zich diep in de
Peelhorst heeft ingesneden.
Rond 1850 bestond het gebied rond de Baend (Bandsche Weerden, Lindsche Weide)
uit losse percelen grasland met daartussen bouwland (In de Band). De voormalige
grenzen tussen akker en grasland zijn nog te herkennen door de heggen in het
huidige natuurgebied. Het beekje de "Wandse Graaf" voerde kwelwater af dat
afkomstig is uit broekgebieden onderlangs de Maasduinen. Ook de gracht van
kasteel Well wordt ermee gevoed.
In 1996-1997 is door het Waterschap Peel en Maasvallei gestart met de winning van
klei voor de aanleg van kades in de regio. Dit gebeurde in de vorm van een aantal
klassieke (rechthoekige) kleiputten. Voor de kleiwinning bestond het terrein deels
uit akkers met daartussen oude hagen en deels uit intensief benut grasland.
Door samenwerking van Rijkswaterstaat, ARK en Stichting het Limburgs Landschap
is het vergraven terrein sinds 1998 in beheer genomen als
natuurontwikkelingsgebied.

Figuur 10.1 Overzichtskaart onderzoeksgebied.

10.2

INRICHTING

De volgende inrichtingsmaatregelen hebben plaatsgevonden:
• Kleiwinning in 1996-1997 waarbij een tiental kleinere en grote plassen is
ontstaan.
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• Aanleg van kade aan de oostzijde van het gebied om Well en Elsteren te
beschermen tegen hoogwater.
• Inrichting van een begrazingseenheid (1998).
• Weg door natuurgebied is afgesloten voor doorgaand verkeer.
10.3

BEHEER

• Jaarrondbegrazing met Koniks en Galloway-runderen. De graasdichtheid is
opgelopen van 1 dier per 4 ha in 1998 tot 1 dier per 2,5 ha in 2004. Bij dreigend
hoogwater worden de dieren naar elders verplaatst.
10.4

RESULTATEN
10.4.1 Flora
Situatie voor natuurontwikkeling (tot 1996)

Van de bloemrijke hooilanden uit de omgeving van de Baend is één oude opname
bekend uit 1955 met de bijzondere soorten Beemdkroon, Bevertjes, Kattendoorn,
Kleine pimpernel, Ruige weegbree en Zachte haver. Waarschijnlijk kwamen
Goudhaver, Kamgras, Ruige leeuwentand en Sikkelklaver ook voor; deze soorten
worden in historische opnamen uit de omgeving gemeld.
Van de periode 1975-1995 zijn gegevens bekend uit twee bronnen: FLORON (1977)
en Provincie Limburg (1990). Hieruit komt het beeld naar voren dat er slechts zeer
Beeld van de bloemrijke graslanden op de Baend (juli 2006)
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lokaal enkele bijzondere soorten groeiden zoals Kruisbladwalstro en Stinkende
ballote. De bijzondere soorten uit 1955 waren alle verdwenen. Alleen Kleine
pimpernel kwam nog tot 1977 voor, maar is daarna niet meer gemeld.
Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1996)

Een redelijk aantal soorten heeft geprofiteerd van het geïntroduceerde beheer en de
nieuwe kleiputten. Nieuw zijn pioniers als Dwergviltkruid, Gevlekte orchis (2002),
Klein vlooienkruid en Waterpostelein. In 2000 is ook Gele maskerbloem
aangetroffen. Op de Maasoever heeft zich rond 2004 Rode ogentroost gevestigd
(Peters & Kurstjens, 2004) en daarna snel uitgebreid (pers. waarnemingen in 2005
en 2006). Ook Kruisbladwalstro heeft zich hier sinds 2004 sterk uitgebreid van
enkele plantjes tot meer dan honderd exemplaren. Op enkele plaatsen in de
graslanden is Wilde marjolein verschenen. Vestiging of uitbreiding van andere
bijzondere stroomdalsoorten heeft nog nauwelijks plaatsgevonden. De graslanden
staan wel vol met bloemen als Grasmuur, Grote kaardenbol, Margriet en
Jacobskruiskuid. Lokaal komen soorten voor als Gewone bermzegge, Grasklokje en
Heelblaadjes. In de moerassen groeien verder interessante soorten als Hoge
cyperzegge, Naaldwaterbies en Slanke waterweegbree.
Tabel 10.1 Voorkomende indicatieve (bijzondere)
plantensoorten voor en na natuurontwikkeling in De
Baend.
Soort
1975-1995
1996-2006
Beemdkroon
*
Bosbies
?
*
Dwergviltkruid
*
Gele maskerbloem
*
Gevlekte orchis
*
Goudhaver
*
Kamgras
*
Kattendoorn
*
Kleine pimpernel
*
Kruisbladwalstro
*
*
Rapunzelklokje
?
*
Rode ogentroost
*
Stinkende ballote
*
*
Waterpostelein
*
Wilde marjolein
*
Wollige munt
*
Zomerfijnstraal
*

Figuur 10.2. Verspreidingskaart van enkele indicatieve soorten.

10.4.2 Broedvogels
Situatie voor natuurontwikkeling (tot 1996)

In 1993 is het gebied geïnventariseerd door de Provincie Limburg. Er zijn toen 8
bijzondere broedvogels vastgesteld waaronder vooral territoria van akkervogels:
Gele kwikstaart (2), Patrijs (1), Scholekster (1), Veldleeuwerik (1). In de hagen zijn
Grasmus (10) en Spotvogel (1) vastgesteld. Langs de Maas lagen territoria van Fuut
en Rietgors.
Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1996)

Van 1996 en 1997 zijn alleen losse waarnemingen bekend van soorten als Bergeend,
Kleine plevier (2-3), Oeverzwaluw en Slobeend (1). Dit wijst op het pionierkarakter
van het terrein. Van 1998 t/m 200 is jaarlijks (m.u.v. 2001) broedvogelonderzoek
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De pioniersoort Klein vlooienkruid heeft zich massaal in een kleiput
gevestigd. Langs de Maas is deze zeldzame soort bezig met een
voorzichtig herstel.
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Figuur 10.3. Overzicht van de ontwikkeling van het aantal
indicatieve plantensoorten in de Baend in de periode voor
en na natuurontwikkeling.
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uitgevoerd door de Provincie Limburg; het gebied is onderdeel van een meetnet
(figuur 10.4). Er is sprake van een forse toename van bijzondere broedvogels (zie
ook van Noorden & Alards, 2007) in vergelijking met de periode voor
natuurontwikkeling. Het laatste onderzoeksjaar (2005) was bijzonder soortenrijk.
Door de toenemende ouderdom en structuur van het ooibos en struweel vestigen
zich nieuwe soorten zoals Nachtegaal.
Momenteel domineren water-, moeras- en
Bijzondere broedvogels De Baend
ooibosvogels het gebied, met in 2005 soorten als
Blauwborst (6), Dodaars (2), Grauwe gans (4),
IJsvogel (1), Kleine karekiet (10), Krakeend (2),
niet bedreigd
Kuifeend (8), Nachtegaal (1), Rietgors (11),
Rietzanger (1), Slobeend (1), Spotvogel (7), Waterral
bedreigd
(2) en Zomertortel (1). Pioniersoorten als Kleine
plevier en Oeverzwaluw zijn de laatste jaren door
vegetatiesuccessie verdwenen.
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Figuur 10.4 Overzicht van het aantal bijzondere soorten
broedvogels van de Baend gedurende de tijd.
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Uit de omgeving van Well zijn relatief veel
historische libellenwaarnemingen bekend uit het
begin van de 20 e eeuw. Opvallende soorten die
worden vermeld zijn Gaffelibel (drie waarnemingen
uit 1918 en 1922), maar ook soorten die indicatief
zijn voor kwel- en moerasbossen zoals
Metaalglanslibel en Vroege glazenmaker. In die tijd
lagen er nog broekgebieden in het Maasdal
onderlangs de Maasduinen.
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Figuur 10.5 Overzicht van het aantal soorten libellen langs de
Zandmaas en in de Baend gedurende de tijd.

In 1993 zijn rond Well acht soorten
geïnventariseerd met als enige bijzonderheid
Smaragdlibel.
Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1996)

De soortenrijkdom aan libellen is gedurende deze
periode sterk toegenomen. Tussen 1998 en 2004
zijn 16 soorten gezien waaronder Bruine
glazenmaker (2004), Tengere grasjuffer (2001) en
Zwervende heidelibel (2003).
Het onderzoek in 2006 leverde maar liefst 28
soorten op en het gebied behoort daarmee tot een
van de soortenrijkste libellengebieden langs de
Maas. De Baend herbergt kleine populaties van de
bedreigde Bruine winterjuffer en Tengere
pantserjuffer. Door het gevarieerde
biotoopaanbod met o.a. goed ontwikkelde
pioniersituaties en moeras vliegen er soorten als
Zwervende pantserjuffer, Geelvlekheidelibel,
Grote roodoogjuffer, Plasrombout en
Smaragdlibel. Ook de warmteminnende Vuurlibel
heeft het gebied intussen in klein aantal
gekoloniseerd.
10.4.4 Dagvlinders
Voor natuurontwikkeling (periode 1970-1996)

Uit deze periode zijn nauwelijks waarnemingen bekend. Het voorkomen van het
bedreigde Groot dikkopje is bekend uit de omgeving van Well (waarschijnlijk langs
de rand van de Maasduinen). Aangenomen moet worden dat het intensief benutte
agrarische cultuurland voor 1996 arm aan dagvlindersoorten was.
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In de warme zomer van 2006 was sprake van een
invasie van Rouwmantels uit Oost-Europa. Op 8
augustus werd dit exemplaar op de Baend
gefotografeerd.
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pe r i o de / j a a r

Figuur 10.6 Overzicht van het aantal soorten
dagvlinders langs de Zandmaas en in de Baend
gedurende de tijd.
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Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1996)

Gedurende de periode 1998-2003 zijn veel observaties bekend uit het archief van
het Natuurhistorisch Genootschap. In totaal zijn 16 soorten bekend waaronder
Argusvlinder (1998), Groot dikkopje (1996), Koninginnepage (2002) en Oranje
luzernevlinder (1998 en 2003).
In 2006 zijn er 19 soorten waargenomen waaronder zoomsoorten als Koevinkje en
Oranje zandoogje. Graslandsoorten als Bruin zandoogje, Icarusblauwtje en
Zwartsprietdikkopje waren zeer talrijk. Eenmaal is een Gele luzernevlinder gezien.
Bijzonder is de observatie van een Rouwmantel. Sinds de start van de
natuurontwikkeling zijn in totaal 23 soorten in de Baend gezien. Geconcludeerd kan
worden dat de Baend momenteel weer een soortenrijk gebied is voor dagvlinders.

Geelvlekheidelibel (links) en Bruine winterjuffer.

10.4.5 Sprinkhanen
Voor natuurontwikkeling (tot 1997)

Er zijn nauwelijks data bekend uit de periode vlak voor natuurontwikkeling. Vrijwel
alle historische data van Well hebben betrekking op de Maasduinen.
Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1997)

De soortenrijkdom aan sprinkhanen is nog beperkt tot 6 algemeen verspreide
soorten. Het terrein lijkt (op termijn) wel geschikt voor de vestiging van bijzondere
soorten als Kalkdoorntje, Kust-, Moeras- en Sikkelsprinkhaan (vergelijk
bijvoorbeeld het kleiputtengebied van de Weerdbeemden).
10.4.6 Amfibieën

Er zijn geen historische waarnemingen bekend van amfibieën, maar
oppervlaktewater was voor 1996 op de Wandse Graaf na afwezig. Onderzoek in
2004 (Peters & Kurstjens, 2004) en 2006 (dit project) heeft uitgewezen dat zich in
de diverse kleiputten vier algemene soorten (Bruine en Groene kikker, Gewone pad
en Kleine watersalamander) hebben gevestigd en zich voortplanten.
10.4.7 Overige soortgroepen
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Beverburcht in de Baend (begin 2005) (foto Bart van der Linden).

In 2004 is gericht onderzoek verricht naar het voorkomen van vleermuizen. Er zijn
toen twee soorten jagend aangetroffen: Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger
(Peters & Kurstjens, 2004). In 2004 is er in het kader van het project "Toekomst
voor de Bever in Limburg" een familie bevers uitgezet. De dieren bouwden twee
burchten maar zijn door lage waterstanden in de zomer of mogelijk door verstoring
vertrokken. Incidenteel zijn nadien nog vraatsporen aangetroffen (Dijkstra &
Kurstjens, 2006). Zeer recent (winter 2007/2008) heeft zich een Das in het gebied
gevestigd en wel in een haag aan de uiterste westzijde van de Baend. Er is een
dassenhol met verse sporen waargenomen (van Adrichem, 2008).
In 2006 is een Roodwangschildpad waargenomen in een kleiput. Verder zijn
waarnemingen verricht van Kolibrievlinder (2006) en Klein vliegend hert (4 in
2004). De larven van het Klein vliegend hert leven in oude essen.

10.5

WERKING VAN NATUURLIJKE PROCESSEN
10.5.1 Spontane ontwikkeling

In het natuurgebied de Baend is veel ruimte voor spontane vegetatieontwikkeling.
10.5.2 Hydromorfologische processen

De ruimte voor rivierdynamiek wordt nog beperkt door de vastgelegde Maasoevers
en een landweggetje dat het gebied doorsnijdt. Bij hogere waterstanden van de Maas
stromen de kleiputten ten oosten van de weg eerst langzaam vol via een duiker
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onder de weg om pas geheel te overstromen als de Maas verder stijgt tot boven de
hoogte van de weg.
10.5.3 Begrazing

Het proces van natuurlijke begrazing krijgt zoveel ruimte als mogelijk. De begrazing
van de gronden langs de Maas vindt nog gescheiden plaats van die van de rest van
het natuurgebied. Daardoor vindt ook geen gemengde begrazing plaats.
10.5.4 Kwel

Kwel vanuit de Maasduinen speelt in de Baend lokaal een bescheiden rol. Dit is o.a.
zichtbaar in de vegetatie door het voorkomen van Bosbies.
Procesbarometer
proces

Spontane ontwikkeling
Hydromorfodynamiek
Begrazing
Kwel

Runderbegrazing in De Baend.
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ruimte voor processen

10.6

CONCLUSIES
10.6.1 Natuurwaarden

Het natuurontwikkelingsproject de Baend heeft veel ecologische winst opgeleverd,
vooral onder de fauna (broedvogels, libellen en dagvlinders). Het is vrij opmerkelijk
daar het terrein relatief geïsoleerd ligt in het Maasdal. Op ca. 1 km afstand ligt het
nationaal park Maasduinen en aan de overzijde van de Maas het landgoed Geysteren.
De flora van het gebied is verbeterd en de kwaliteit zit hem vooral in bloemrijke
graslanden en pioniersoorten van droogvallend moeras (Klein vlooienkruid,
Waterpostelein), maar ook Dwergviltkruid, Rode ogentroost en Wilde marjolein.
Stroomdalflora is beperkt aanwezig en kan op termijn profiteren van meer
oeverdynamiek.
Water-, moeras- en ooibosvogels, waaronder Blauwborst, Nachtegaal, Spotvogel en
Waterral hebben sterk geprofiteerd van de ontstane kleiplassen. Qua insecten
behoort de Baend tot de top van de Maas met 29 soorten libellen en 23 soorten
dagvlinders met o.a. Bruine winterjuffer, Tengere en Zwervende pantserjuffer,
Koevinkje en Rouwmantel. De variatie aan sprinkhanen valt nog wat tegen.
Naar verwachting vestigen bevers zich op termijn weer in het gebied.
10.6.2 Ideeën en aanbevelingen

• Schaalvergroting van het natuurgebied is voorzien bij de aanleg van de
hoogwatergeul Well - Aijen (onderdeel uitmakend van het voorgestelde Maaspark
Well, zie figuur 10.7). De geul is ca. 3,5 km lang, ruim 100-225 m breed en zal
een oppervlakte beslaan van in totaal ca. 165 ha (waarvan ca. 125 ha land).
Afhankelijk van de diepte en bodemsoort van de geul zal meer ruimte ontstaan
voor rivierdynamiek en bijbehorende soorten.
• Het is belangrijk om bij de aanleg van deze geul zo veel mogelijk rekening te
houden met de bestaande natuurwaarden. Handhaving of realisatie van enkele
ondiepe, geïsoleerde wateren die periodiek droogvallen of waar kwel aan de
oppervlakte komt is daarbij interessant.
• De voorgestelde diepe zandwinning door uitbreiding van de haven van het
Leukermeer (figuur 10.7; Groenplanning, 2006) biedt geen reëel perspectief voor
natuurontwikkeling en voorkomt de ontwikkeling van gebiedseigen natuur in dit
deel van het Maasdal (natte, ondiepe kwelrijke meanders, droge
stroomdalgraslanden). Er ontstaan diepe wateren waar droge terrasgronden
karakteristiek zijn. Aanleg van diepe plassen op terrasgronden sluit niet aan bij
de geomorfologie van het gebied en past niet in de oorspronkelijke filosofie van
het Zandmaasproject.
• Zeker in het zuidelijke deel tussen ’t Leuken en Elsteren ligt ondiepe
kwelmoerasontwikkeling meer voor de hand gezien ook de historische ligging
van kwelmoeras in deze zone onderlangs de Maasduinen.
• Door het verwijderen van stortsteen langs de Maas komt er weer zand
beschikbaar in de oevers voor oeverwalvorming en het ontstaan van steilwanden
en maasstrandjes. Dit is ondermeer van belang voor stroomdalplanten en
rivierdalpioniers. Rijkswaterstaat Maaswerken is bezig met de voorbereiding van
vrij eroderende oevers ter hoogte van de Baend.
• Op korte termijn kunnen de twee begrazingseenheden van de Baend (oostelijk
deel en westelijk deel) verbonden worden door de aanleg van twee wildroosters
in de weg. Daardoor kan in het gehele terrein gemengde begrazing plaatsvinden.
Bij verdere terreinuitbreiding wordt aanbevolen om een hoogwatervluchtplaats
aan te leggen.
• Evt. omleggen van de monding van de Wellse Molenbeek richting de Baend (zie
ook Peters e.a., 2007b).
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Figuur 10.7 Plan Maaspark Well (Groenplanning, 2006). 1 = bestaande zandplas ’t Leuken, 2= bestaande haven, 3 = hoogwatergeul
Well-Aijen, 4 = uitbreiding voorhaven ’t Leuken.
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