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Gebiedsbeschrijving
1.1

Historische situatie

De kaart van ruim 200 jaar geleden (Figuur 1) geeft een goed beeld van het landschap rondom het kasteeldorp
Borgharen. Opvallende zaken zijn een grindeiland in de Maas tegenover het kasteel (de Nak) en een lang, ondiep
geultje ter hoogte van het hele dorp. Tussen dit restgeultje en de Maas lagen gemeenschappelijk beweide
graslanden (De Dreef en In het Daal: zie figuur 2). Dat gold ook voor de lage oeverzone richting Itteren. De rest van
de weerd tussen Borgharen en Itteren bestond uit relatief hoog gelegen, maar kleinschalig verkaveld bouwland
(Daalderveld). De hoeve Wiegershof, omringd door boomgaarden is prominent zichtbaar. Ook rondom Borgharen
lagen veel hoogstam boomgaarden. Ten oosten van het dorp en de Kanjel lag een hardhoutooibosrestant
genaamd Harenbosch of Haarderbosch. Hiervan resteert nog een klein hoekje ten westen van het Julianakanaal
met bijzondere soorten als Boszegge, Gele dovenetel, Gevlekte aronskelk, Hondstarwegras, Muskuskruid en Slanke
sleutelbloem (vegetatiegegevens Provincie Limburg, 2009).
Op de rivierkaart van 1849 (Figuur 2) valt het rond 1825 aangelegde lateraalkanaal van de Maas op: het gaat om
de Zuid-Willemsvaart tussen Maastricht en de Belgische grens. Verder wordt er een watermolen aangegeven bij de
monding van de Nieuwe Kanjelbeek aan de zuidkant van het dorp. Deze loopt verder als Molenbeek in de
hierboven beschreven oude restgeul.
Rond 1860 zijn er enkele kribben en een dam tussen de oever en het eiland aangebracht en is de hoofdgeul aan de
kant van Smeermaas verdiept (Figuur 3). De nevengeul is vervolgens aangezand en samen met het eiland
verworden tot een lage weerd.
Tussen 1925-1929 werd ca. 1 km bovenstrooms van het dorp een stuw in de Grensmaas aangelegd om moderne
scheepvaart via Maastricht en het Julianakanaal mogelijk te maken. Benedenstrooms van de stuw resteerde een
ongestuwde grindrivier.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van ingrepen in het zomerbed van de Grensmaas wordt verwezen naar het
deelgebied Zomerbed Grensmaas (Kurstjens e.a., 2008).
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FIGUUR 1 BORGHAREN OP DE TRANCHOTKAART UIT 1807.

FIGUUR 2 RIVIERKAART VAN HET ZUIDELIJK DEEL VAN HET GEBIED (1849).

FIGUUR 3 RIVIERKAART VAN 1896 WAAROP DE RIVIERWERKEN UIT CA. 1860 STAAN
WAARMEE DE NEVENGEUL EN HET EILAND ZIJN INGEPALMD.
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1.2

Situatie kort voor herinrichting

Ongeveer tweederde van het gebied bestond rond 1990 uit bouwland waaronder maisakkers (Daalderveld). In de
smalle zone tussen de Maas en het dorp Borgharen domineerde grasland. Ten noorden van het dorp en ten westen
van de Spekstraat groeiden fruitboomgaarden. Langs de voormalige Pasestraat stond een pompstation van de
waterleidingmaatschappij met wat beplanting eromheen.

1.3

Planevolutie

Ter vergelijking staan ook de eerdere ontwerpen afgebeeld: van het eerste ontwerp uit 1991 via het
voorkeursalternatief uit 1998 t/m het definitief ontwerp uit 2013 (Figuur 5); zie planevolutie in syntheserapport. Het
Groen voor Grind ontwerp uit 1994 is nog gelijk aan het eerste ontwerp en het Voorkeursalternatief uit 2003 is vrijwel
gelijk aan het Definitief Ontwerp.
Verschillen tussen de ontwerpen houden verband met de vondst archeologische waarden (eiland, zuidelijk deel van
het Daalderveld), de aanleg van een dijk rondom Borgharen vanaf 1996 (met een beschermingszone), rivierkundige
berekeningen, de grondbalans (klei-overschot) en budgettaire uitgangspunten.
Bij het Voorkeursalternatief uit 1998 is de geplande kleiberging een stuk kleiner ontworpen dan in het eerste ontwerp.
Daardoor ontstond er ten noordoosten van Borgharen een stuk onvergraven natuur mede in verband met de
aanwezigheid van een vuilstort langs de voormalige Pasestraat. Beddingophoging ter compensatie van te
verwachten verdroging door de beddingverbreding en ter compensatie van grindwinning in de bedding in het
verleden (zie figuur 4) is niet meer aan de orde in de vervolgontwerpen.
De grootste verschillen zijn opgetreden tussen het VKA 1998 en het VKA 2003. Voor het eerst is het onvergraven
eiland aangegeven (i.v.m. archeologische waarden). Ter hoogte van het dorp is de stroomgeulverbreding veel
smaller uitgepakt dan in het oorspronkelijke ontwerp; onder meer vanwege de rond 1996 aangelegde kade met
beschermingszone rondom het dorp. Benedenstrooms van Borgharen is de stroomgeulverbreding juist breder en wat
dieper uitgevoerd. De zone met weerdverlaging is daardoor veel smaller geworden dan in het oorspronkelijke
ontwerp. Bovendien is deze lager uitgevoerd en platter d.w.z. zonder oplopend talud zoals in het ontwerp van 1991.
Door de grondbalans is de kleiberging is uiteindelijk toch groter geworden dan in het VKA van 1998.
De aanpassing van het ontwerp heeft geleid tot een aantal landschapsecologische effecten op de
uitgangssituatie. De belangrijkste zijn dat de relatief soortenrijke hoger gelegen grindmilieus van de weerdverlaging
sterk in areaal zijn afgenomen. Wel is er een onvergraven eiland met grindige taluds bij gekomen. Door de extra
brede stroomgeulverbreding is te verwachten dat de stroomsnelheid op dat deel van de Maas meer is afgenomen,
hetgeen tot extra slibsedimentatie zal leiden met een voedselrijke natuur tot gevolg.
Het gebied Borgharen is het eerste volledig opgeleverde deelgebied van het project Grensmaas. Tussen 2010 en
2014 is de inrichting van de locatie Borgharen uitgevoerd conform het eindontwerp in Figuur 5.
Ter hoogte van het dorp tussen de hoek van de Trichtervoogdenstraat en de Spekstraat heeft gedurende de
graafwerkzaamheden een gronddepot/ geluidswal gelegen. In de kleiberging zijn enkele laagtes in de vorm van
geulen en plasjes aangelegd. Na hoogwater loopt het water via de geulen weer richting de Maas.
In het hele gebied heeft de vegetatie zich spontaan kunnen ontwikkelen, zowel op de onvergraven delen (vooral
akkers),de weerdverlaging als in de kleiberging. Er is dus nergens iets ingezaaid of aangeplant.
Het gebied is ingericht t.b.v. begrazing door het plaatsen van rasters, klaphekjes en poorten.
In 2016 is het paardengraf, dat op de plek van de huidige zuidoostelijke kleiberging is gevonden, gevisualiseerd in de
vorm van 65 stenen. Naar dit monument is een wandelpad aangelegd. Overige wandelpaden in het gebied zijn het
maaipad langs het dorp en de met enige decimeters opgehoogde paden in het afgegraven deel (kleiberging). Ten
behoeve van de afwatering zijn deze paden lokaal onderbroken door stapstenen.

FIGUUR 4 DWARSDOORSNEDE VAN HET OORSPRONKELIJKE GRENSMAASPLAN "TOEKOMST VOOR EEN GRINDRIVIER" UIT 1991. NAAST ANDERE
AFWERKINGSHOOGTES WAS BEDDINGOPHOGING EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN DAT PLAN.
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FIGUUR 5 PLANEVOLUTIE VAN DE LOCATIE BORGHAREN.

1.4
•

•

•

Beheer
Vanaf juni 2012 is gestart met begrazing door een kudde runderen in het zuidelijk deel van het gebied (45 ha). In
de daarop volgende jaren is het begrazingsoppervlak in stappen uitgebreid. In 2014 is het gebied gegroeid tot
aan het kapelletje bij Itteren en medio 2015 is het totale gebied inclusief de onvergraven akker bij Borgharen
opgeleverd. Vanaf april 2014 zijn er naast runderen ook paarden bijgeplaatst.
De graasdruk nam tussen 2012 en 2017 toe in de pas lopend met de ontwikkeling van de vegetatie: van ca. 1
dier op 5 ha naar ca. 1 dier op 3,5 ha in 2016. In 2016 liepen er ca. 11 adulte paarden (plus 6 veulens) en ca. 20
runderen hetgeen neerkwam op een dichtheid van ca. 1 dier per 3,5 ha. Bijzonder is dat de dichtheid fluctueert
omdat een deel van de grazers soms overzwemt naar het Belgische natuurgebied Hochter Bampd en vice versa.
Het wandelpad ter hoogte van het dorp wordt jaarlijks gemaaid.

Resultaten
1.5

Flora

1.5.1
Situatie voor herinrichting (1975-2012)
Uit deze periode zijn gegevens beschikbaar van soortkarteringen van de Provincie Limburg (1994 en 2009), het
archief van het Natuurhistorisch Genootschap en de NDFF, natuuronderzoek vlak voor de start van de ontgrinding
(Reitsma e.a., 2005) en diverse artikelen (Lejeune, 2005). Deze data zijn samengevat in tabel 1.
Hieruit komt het volgende beeld naar voren: een groot deel van het agrarisch gebied was zeer soortenarm, van
akkers wordt lokaal wel melding gemaakt van het voorkomen van Grote leeuwenklauw en Korenbloem. In het
uiterste noorden tegen Itteren aan, nabij de kapel groeide Stinkende ballote. Uit deze omgeving zijn ook
stroomdalsoorten als Gewone agrimonie, Beemdkroon, Blaassilene, Gulden sleutelbloem en Ruige leeuwentand
bekend uit de periode 1985-1991, maar dit zijn onnauwkeurige data op kilometerhok-niveau.
Langs de Maasoever ter hoogte van kasteel Borgharen zijn zeer lokaal interessantere soorten bekend zoals
Bermooievaarsbek, Dubbelkelk, Duifkruid (2004), Engelse alant, Gevlekte aronskelk, Kleine kaardenbol, Kattendoorn,
Peperkers, Smalle aster, IJzerhard, Wilde marjolein, Witte munt en Zomerfijnstraal. Op muren rondom het kasteel
groeien tal van muurplanten als Kandelaartje, Klein glaskruid en Muurleeuwenbek en op de kade is lokaal
Rapunzelklokje aangetroffen (2004).
Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Locatie Borgharen
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Het meest soortenrijke deel betreft de hoge Maasoever/kade ter hoogte van de hoeve Maashof in het uiterste
zuiden van het onderzoeksgebied. Dit deel loopt buiten het huidige gebied zuidwaarts door tot aan de stuw van
Borgharen. Hier is een uitgebreide lijst bijzondere stroomdalsoorten bekend waaronder Donderkruid, Goudhaver,
Harige ratelaar, Wilde marjolein en buiten het plangebied ook Beemdkroon, Blaassilene, Boskortsteel, Gewone
agrimonie, Kruisbladwalstro, Klein glaskruid, Mierik, Moeslook, Ronde ooievaarsbek, Ruige leeuwentand, Pijlkruidkers,
Slangenlook, Tripmadam en Wit vetkruid (o.a. Peters & Van Looy, 1996). Van 1985 is Ruige weegbree bekend en in
1994 zijn daar ook Bilzekruid en Ruige rupsklaver aangetroffen. Dit gebied vormt een belangrijke zaadbron voor het
natuurgebied.
De Maas is 1996 onderzocht op het voorkomen van waterplanten (Verbeek e.a., 1996). Op het traject tussen
rivierkm. 17 en 19 is toen relatief veel Rivierfonteinkruid en zelfs Gele plomp aangetroffen, terwijl dat in de rest van
ongestuwde Grensmaas vrijwel afwezig was. Ook Vlottende waterranonkel is dat jaar veel gevonden.
Geconcludeerd kan worden dat in de periode voor de herinrichting (1996Bijzondere plantensoorten
2012) ca. 19-20 bijzondere plantensoorten in het gebied groeiden (Figuur 6).
Borgharen
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1.5.2
Sinds herinrichting (vanaf 2013)
Gedurende de eerste drie jaar vanaf de start van de natuurontwikkeling in
2013 is het terrein vrij intensief bezocht door allerlei floristen (bron NDFF). Alle
waargenomen indicatieve soorten zijn samengevat in tabel 1. Het gaat in
totaal om 32 -34 soorten. Het uitgebreide onderzoek in 2016 (verspreid over 4
bezoeken namelijk 13 april, 27 mei, 7 juli en 23 augustus) laat zien dat het
aantal bijzondere soorten nog verder is toegenomen tot maar liefst 55. Samen
met soorten uit de periode 2013-2015, die in 2016 niet meer zijn terug
gevonden, komt het totaal uit op 63. Daarmee scoort de floristische rijkdom
van Borgharen hoog.
In 2017 zijn nog eens vijf nieuwe bijzondere soorten aangetroffen: Bont
kroonkruid, Gegroefde veldsla, Hertsmunt, Kogelbies en Ruige weegbree (bron:
NDFF).
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De soortenrijkdom wordt achtereenvolgens per ecotoop besproken en
geïllustreerd aan de hand van verspreidingskaartjes.
Waterplanten ontbraken in 2016 volledig door het langdurige zomerhoogwater
in 2016. In voorgaande jaren is overigens wel Rivierfonteinkruid gevonden.
Soorten die indicatief zijn voor kwel zijn niet in Borgharen aangetroffen; ook niet
in de laagten van de dekgrondberging tegen de Spekstraat aan. Op
bescheiden schaal zijn in 2016 enkele vertegenwoordigers uit de groep van
dynamische pioniers, die voorkomen op vaak overstroomde locaties. Slijkgroen
komt op één locatie in de dekgrondberging massaal voor. Langs de oevers
van de Maas in Borgharen komt de exoot Schijngenadekruid opvallend veel
voor op slikkige oevers. Bruin cypergras is in 2016 niet gevonden, maar wel in
de periode 2013-2015. Rijstgras groeide wel op één locatie nabij het eiland.
Voor een goede ontwikkeling van dynamische pioniers zijn de vrijwel dagelijks
optredende waterstandsschommelingen in de rivier te fors.
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FIGUUR 6 OVERZICHT VAN DE
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL
INDICATIEVE PLANTENSOORTEN IN

BORGHAREN IN DE PERIODE 1975-1995,
Pioniers van hoger gelegen droge zand- en grindbanken zijn lokaal goed
DE PERIODE 1996-2012 EN TWEE
vertegenwoordigd (Figuur 9). De verspreiding is duidelijk gekoppeld aan de
PERIODEN NA DE START VAN
hoge rand van de weerdverlaging en de vergraven randen van de
NATUURONTWIKKELING (2013 T/M 2015)
onvergraven delen. Bermooievaarsbek, IJzerhard en Fijne ooievaarsbek zijn vrij
EN 2016.
talrijk op het eiland. Daar is ook een groeiplaats van Blaassilene gevonden. Ruige rupsklaver is relatief dominant
aanwezig in een smalle zone langs de centrale dekgrondberging, vaak ook samen met andere bijzondere
klaverachtigen zoals Gestreepte en Perzische klaver en Gevlekte rupsklaver. De voorjaarspionier Kandelaartje komt
lokaal massaal voor op de weerdverlaging. De zeldzame Mantelanjer, Tripmadam en Bieslook zijn alleen gevonden
in de rand van de weerdverlaging ter hoogte van het dorp, terwijl Zacht vetkruid een ruimere verspreiding heeft. Wit
vetkruid was zo algemeen in deze zone dat het niet is ingemeten. De in 2014 gevonden Absintalsem is in 2016 niet
gevonden, maar de soort kan zo maar weer ergens opduiken in deze zone. Rondom het eiland is lokaal Welriekende
ganzenvoet gevonden.
De verspreiding van soorten van droog grasland is weergegeven in Figuur 10. De Harige ratelaar is daarvan een van
de meest opvallende in Borgharen. Vanuit de nabijgelegen bronpopulatie op de Maasoever/kade tussen de stuw
en de zuidpunt van het natuurgebied, heeft deze soort zich in korte tijd vrij massaal gevestigd. De verspreiding is
opvallend beperkt tot de randen van onvergraven natuur (inclusief het eiland). Ter hoogte van de zone met
dekgrondberging ontbreekt de soort duidelijk. De andere soorten van deze groep hebben een meer beperkte en
lokale verspreiding: Gestreepte klaver, Grasklokje en Rapunzelklokje. Van Goudhaver, Kattendoorn en Kleine
ratelaar is telkens maar één groeiplaats gevonden.
Kenmerkende soorten van meer vochtig grasland zijn lokaal aangetroffen in de dekgrondberging (Aardbeiklaver,
Behaarde boterbloem en Engelse alant) of juist op de onvergraven delen (noordelijke rand bij dorp en eiland) zoals
Gulden sleutelbloem en Kruipend zenegroen (Figuur 13). Van de Engelse alant is overigens maar 1 ex. gevonden,
mogelijk breidt deze langs de Grensmaas zeldzame soort zich nog geleidelijk uit. De vestiging van Gulden
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sleutelbloem is bijzonder daar er geen aanwijzingen zijn van een lokale bronpopulatie. Rode ogentroost was veel te
talrijk om in te meten maar groeide zowel in de onvergraven delen, als in de weerdverlaging en lokaal in de
kleiberging.
Planten uit de categorie rivierdalruigte, mantels en zomen zijn in Borgharen goed vertegenwoordigd. In Figuur 14 is
goed te zien dat de verspreiding van Wilde marjolein en in minderde mate de Witte munt goed de hoge
vergravingsranden accentueert. Dat geldt ook voor Peperkers maar die staat natter en voedselrijker in oeverruigten
dichter langs de Maas. Bijzonder is de vestiging van Lange ereprijs in de zone van de weerdverlaging (7
groeiplaatsen). Mogelijk is de soort hier vanuit het Franse Maasdal terecht gekomen, waar de soort in vochtige
hooilanden staat. Zeven soorten zijn qua voorkomen vrijwel geheel beperkt tot het onvergraven eiland: Donderkruid,
Donzige klit, Kleine kaardenbol, Mierik, Ruig hertshooi, Ruig klokje en Vijfdelig kaasjeskruid. Graslathyrus is op minimaal
drie locaties gevonden, maar deze kortbloeiende soort kan makkelijk over het hoofd worden gezien. Slangenlook is
in de uiterste zuidpunt gevonden in aansluiting op de sinds 1996 bekende populatie op de kade richting de stuw
(Peters & Van Looy, 1996). Opvallende afwezige is de Gewone agrimonie, maar de verwachting is dat deze
algemene soort in het Zuidelijk Maasdal, na vestiging in korte tijd via de grazers een groot deel van het terrein zal
koloniseren. Mogelijk nemen de grazers de zaden van deze soort mee van een uitstapje naar Hochter Bampd, waar
de soort vrij algemeen is.
Hoewel de ontwikkeling van ooibos in Borgharen nog in de kinderschoenen staat, groeien er lokaal enkele
kenmerkende soorten uit de ondergroei van hardhoutooibos (Figuur 17). In het bosje rondom de voormalige
waterwinlocatie langs de Pasestraat staat wat Daslook, Gevlekte aronskelk, Maarts viooltje en Donkersporig
bosviooltje. Dit vormen belangrijke zaadbronnen om te koesteren. Ter hoogte van de Maashof in Borgharen is door
Hettie Meertens in 2016 een exemplaar van de Vingerhelmbloem gevonden onderlangs de kade: een kortbloeiend
bolgewasje dat zich via hoogwater kan verspreiden (Kurstjens & Schepers, 1995). Hoewel Boskortsteel zeker ook in de
ondergroei van ooibos staat, zien we dat deze soort zich in het Zuidelijk Maasdal, en hier in Borgharen, ook sterk als
zoom-mantelsoort en zelfs als droog graslandsoort manifesteert.
Opvallend is verder het verspreide voorkomen van Dubbelkelk, vooral op de onvergraven delen. De soort wijst hier,
samen met soorten als Luzerne en andere, vaak bijzondere klaverachtigen (Perzische klaver, Gestreepte klaver en
Gevlekte rupsklaver), op het historische landgebruik (graan- en luzerneakkers). Bijzonder is de vondst van Stijve
wolfsmelk (5 ex.) en Weideklokje (22 ex.) in het gebied, twee zeer zeldzame soorten in Nederland. Ze groeien in
principe op een onvergraven locatie, maar nadere informatie duidt op kleinschalige oppervlakkige vergraving om
een archeologische site te beschermen met folie en een laag grind uit het gebied. Mogelijk is daarbij een oude
zaadbank boven gekomen.

Kader: invasieve exotische flora langs de Zuidelijke Grensmaas
<later aanvullen met gegevens onderzoek Itteren, Meers etc.>

Bij het onderzoek in 2016 is aandacht besteed aan het voorkomen van aquatische en terrestrische exoten,
mede in het kader van de Europese richtlijn m.b.t. invasieve exoten. Langs de Grensmaas zijn Japanse
duizendknoop, Grote waternavel, Parelvederkruid, Reuzenberenklauw en Watercrassula onderzocht. Bij
Meers is in 2016 een exemplaar van de nieuwe exoot Sosnowki’s Bereklauw (Heracleum sosnowskyi)
gevonden op een grindbank. Deze exoot is door de beheerder direct verwijderd omdat hij staat vermeld op
de zogenaamde Unielijst. Het gaat om de eerste waarneming in Nederland.
Er is vooralsnog één aquatische plaagsoort aangetroffen, namelijk een groeiplaats van Watercrassula in
Geulle a/d Maas. Daarnaast komt de exotische pionier Schijngenadekruid voor in de zone van de
stroomgeulverbreding van Borgharen en Geulle, vrij zeldzaam in 2016, algemener in jaren met lagere
waterstanden. In figuur 8 is de verspreiding van twee terrestrische plaagsoorten aangegeven. Vooral
Japanse duizendknoop is lokaal talrijk in alle onderzochte terreinen. Reuzenberenklauw is zeldzaam,
behalve op een Maasoevertraject bij Herbricht.

FIGUUR
7 SOSNOWSKI
’S BEREKLAUW OP DE HOGE
GRINDBANK
BIJ MEERS (21 MEI 2016).
Maas
in Beeld
– Gebiedsrapportage
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Borgharen
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FIGUUR 8 VERSPREIDING VAN JAPANSE DUIZENDKNOOP EN REUZENBERENKLAUW LANGS DE ZUIDELIJKE GRENSMAAS IN 2016-2017.

FIGUUR 9 VERSPREIDINGSKAART VAN INDICATIEVE PIONIERSOORTEN
VAN HOGE GRINDBANKEN IN 2016.
FIGUUR 10 VERSPREIDINGSKAART VAN INDICATIEVE SOORTEN VAN
DROOG GRASLAND IN 2016.

FIGUUR 12 RUIGE RUPSKLAVER (FOTO GIJS KURSTJENS).

FIGUUR 11 RAPUNZELKLOKJE (FOTO
BART PETERS).
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FIGUUR 13 VERSPREIDINGSKAART VAN INDICATIEVE
PLANTENSOORTEN VAN VOCHTIG GRASLAND IN 2016.

FIGUUR 14 VERSPREIDINGSKAART VAN INDICATIEVE
PLANTENSOORTEN VAN ZOOM-MANTELBEGROEIINGEN IN 2016.

FIGUUR 15 LINKS; WEIDEKLOKJE EN STIJVE WOLFSMELK BIJ ELKAAR OP DE VOORMALIGE AKKERS IN HET GEBIED; MIDDEN SLANGENLOOK OP DE
MAASOEVER; RECHTS: GRASLATHYRUS (FOTO’S GIJS KURSTJENS).
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FIGUUR 16 BOSKORTSTEEL (FOTO GIJS KURSTJENS)

FIGUUR 17 VERSPREIDINGSKAART VAN INDICATIEVE SOORTEN
VAN HARDHOUTOOIBOS IN 2016.

FIGUUR 18 LANGE EREPRIJS OP DE WEERDVERLAGING VAN BORG HAREN (FOTO BART PETERS).
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TABEL 1. OVERZICHT VAN INDICATIEVE PLANTENSOORTEN IN BORGHAREN
? = ONDER EERSTE PERIODE VERWIJST NAAR ONZEKERHEID VAN STANDPLAATS (KM-HOK NIVEAU, DUS
SOMS BETREKKING HEBBEND OP DORP, OF BLOEMRIJKE SLUISDIJK TEN ZUIDEN VAN GEBIED).
IN VERBAND MET DE VERGELIJKBAARHEID MET HET EERDERE MAAS IN BEELD ONDERZOEK IS DE RODE
LIJST VAN 2000 GEHANTEERD IN PLAATS VAN DE NIEUWE LIJST UIT 2012. EEN EXTRA SOORT VAN DE
NIEUWE LIJST IS PAARDENBLOEMSTREEPZAAD.
Soort
Aardbeiklaver
Absintalsem RL KW
Beemdkroon RL GE
Behaarde boterbloem
Bermooievaarsbek
Bieslook
Blaassilene
Bonte luzerne
Borstelkrans RL KW
Boskortsteel
Bruin cypergras
Daslook
Donderkruid
Donzige klit
Dubbelkelk
Duifkruid RL BE
Echt duizendguldenkruid
Engelse alant
Fijne ooievaarsbek
Gele maskerbloem
Gestreepte klaver
Gevlekte aronskelk
Gewone agrimonie RL GE
Goudhaver RL GE
Graslathyrus RL KW
Grote leeuwenklauw RL BE
Gulden sleutelbloem RL KW
Harige ratelaar RL KW
Hondstarwegras
IJle zegge
IJzerhard
Kandelaartje
Kattendoorn RL GE
Kleine kaardenbol
Kleine ratelaar RL GE
Kleine rupsklaver RL GE
Korenbloem RL GE
Kruipend zenegroen
Kruisbladwalstro RL KW
Lange ereprijs
Maarts viooltje
Mantelanjer RL EB
Melige toorts
Mierik
Peperkers
Rapunzelklokje RL KW
Rechte ganzerik
Rijstgras RL KW
Rivierfonteinkruid
Rode ogentroost RL GE
Ruige leeuwentand RL KW
Ruige rupsklaver
Ruige weegbree RL KW
Ruig hertshooi RL KW
Ruig klokje
Slangenlook
Slijkgroen
Smalle aster
Stijve wolfsmelk RL EB
Stinkende ballote
Tripmadam RL BE
Vijfdelig kaasjeskruid
Vingerhelmbloem
Vlottende waterranonkel RL
Waterpostelein
Weideklokje RL BE
Welriekende ganzenvoet
Wilde marjolein
Witte munt RL BE
Wit vetkruid
Zacht vetkruid
Zomerfijnstraal
Totaal

1975-1995

1996-2012

2013-2015
*
*

*

*

*?
*
*?

*
*
*
*
*

*

*
*(?)

*

*

*

*
*?
*?

?

*
*?
*?
*
*

*
*
*?

*

*
*
*
*

*?
*

*
*?
*?

*
(*)

*
*
*
*?
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
17-22 (11

*

*
19-20 (7RL)

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

2016
*

*
*
*
*
*
*
32-34 (8
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
55 (17 RL)
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1.6

Broedvogels

1.6.1
Situatie voor natuurontwikkeling (tot 2013)
Zowel in 1994 als in 2009 is het gebied door de Provincie Limburg geïnventariseerd. Bovendien is het gebied, samen
met Bosscherveld en onvergraven delen ten oosten van het dorp Borgharen, geteld op bijzondere soorten in het
kader van het project Zuidelijk Maasdal (1995-2004).
Het open agrarische gebied herbergde in 1994 een rijke akkervogelgemeenschap met hoge dichtheden aan Gele
kwikstaart, Grauwe gors (!) en Veldleeuwerik. Ook Kwartel en Patrijs waren present (zie tabel 2). Langs de steile ruig
begroeide Maasoevers was de Bosrietzanger talrijk. In 2009 waren de Grauwe gors en de Patrijs geheel verdwenen.
De Grauwe gors is na 2008 uit het hele Maasdal verdwenen en zo goed als uitgestorven in Nederland. Opvallend is
de toename van de Grasmus langs de Maas.
1.6.2
Sinds natuurontwikkeling (vanaf 2013)
De broedvogelkartering van 2016 en 2017 laat de metamorfose van het gebied goed zien. De soortenrijkdom is
toegenomen en dat heeft vooral te maken met de vestiging van allerlei watervogels en pioniers zoals Fuut,
Bergeend, Krakeend, Kuifeend, Kleine plevier en Scholekster. Ook ruigtesoorten als Blauwborst en Roodborsttapuit
zijn inmiddels goed vertegenwoordigd. De opmars van de Grasmus zet zich verder door t.o.v. 2009. Bijzonder is ook
de vestiging van de Graspieper, waar deze soort nog afwezig was voor de uitvoering. Daarnaast handhaven de
voormalige akkervogels zich goed in het nieuwe grazige natuurgebied (Gele kwikstaart en Veldleeuwerik).
De verwachting is dat zich door de ontwikkeling van struweel geleidelijk meer struweelvogels gaan vestigen ten
koste van de voormalige akkervogels.
TABEL 2. TERRITORIA VAN BIJZONDERE BROEDVOGELS IN
BORGHAREN IN VIER JAREN: 1994, 2009, 2016 EN 2017. BRON:
PROVINCIE LIMBURG (1994, 2009) EN JAN JOOST BAKHUIZEN
(2016 EN 2017).
Soort
1994 2009 2016 2017
Bergeend
2
4
Blauwborst
3
3
Bosrietzanger
28
43
46
37
Fuut
1
5
3
Gele kwikstaart
17
19
10
9
Grasmus
1
15
30
34
Graspieper
7
6
Grauwe gans
2
Grauwe gors
11
Grauwe vliegenvanger
1
Groene specht
1
Grote bonte specht
1
Grote Canadese gans
1
Holenduif
1
Kievit
?
3
1
Kleine karekiet
1
3
1
Kleine plevier
2
3
Kneu
?
4
3
Knobbelzwaan
1
Koekoek
1
Krakeend
4
6
Kuifeend
6
4
Kwartel
2
1
Nijlgans
3
2
Oeverzwaluw
143
Patrijs
4
Putter
1
Rietgors
1
2
1
1
Roodborsttapuit
6
8
Scholekster
1
Slobeend
1
Veldleeuwerik
49
23
37
35
Zomertaling
1
Totaal aantal soorten
14-16 8
21
20
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1.7

Insecten

1.7.1
Insectenroutes in acht verschillende Grensmaasecotopen in 2016
Verspreid over Borgharen en Meers zijn in 2016 acht routes gelopen verdeeld over de volgende ecotopen om een
goed beeld te krijgen van de soortenrijkdom en abundantie van dagvlinders, libellen en sprinkhanen in het zuidelijk
deel van de Grensmaas:
- oever zomerbed met waterplanten, speciaal gericht op rheofiele libellen uit de Maas (eiland van Meers)
- lage grindbank (deels kaal, deels met ruige begroeiing) op eiland van Meers
- zachthoutooibos (Meers)
- bloemrijk (stroomdal)grasland in Meers
- (tijdelijk) ondiep stilstaand water (kleiberging Borgharen)
- permanent stilstaand water (plasje Borgharen)
- voedselrijke ruigte (kleiberging Borgharen)
- schrale, droge grindbanken (onvergraven eiland van Borgharen)
De routes zijn gedurende het seizoen vijfmaal afgelopen bij gunstige weersomstandigheden door dezelfde
waarnemer (Raymond Pahlplatz) op 11 mei, 10 juni, 6 juli, 13 aug. en 3 sept. 2016. Samen met aanvullende losse
waarnemingen tijdens flora-bezoeken en losse waarnemingen vanuit de NDFF is daarmee van Borgharen en Meers
een behoorlijk compleet beeld verkregen van de drie insectengroepen.
1.7.2
Libellen
In 2016 zijn 20 soorten gezien (tabel 3), waarmee het gebied in vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden
langs de Maas gemiddeld scoort. Afgezien van de Zuidelijke Oeverlibel zijn bedreigde soorten niet waargenomen. In
2015 is in aanvulling op het onderzoek in 2016 nog de extra soort Zuidelijke keizerlibel gespot (1 man op 24 juli 2017).
De beschikbaarheid van geschikte libellenbiotopen in Borgharen is beperkt, afgezien van de rivier liggen er enkele
tijdelijke en permanente wateren in de kleiberging.
Drie soortgroepen worden hier toegelicht: rheofiele, limnofiele en pioniersoorten. Van de rheofiele (stroomminnende)
libellen zijn twee soorten gezien in zeer klein aantal: Blauwe breedscheenjuffer en Weidebeekjuffer. Er lijkt nauwelijks
sprake van een lokale populatie in de Maas, maar eerder van zwervende exemplaren; vergelijk bijvoorbeeld de
grote populaties van beide soorten in de Maas ter hoogte van het natuurgebied Lus van Linne (Kurstjens, 2017).
Bijzondere rheofiele soorten als Beek- en Rivierrombout, met overigens een lage trefkans, zijn niet gezien. Beide
soorten zijn de afgelopen 12-15 jaar nergens meer langs de Grensmaas gemeld. Rivierrombout is voor het laatst
gemeld in 2000 en 2002, Beekrombout in 2005 (NDFF). De zeer lage score onder rheofiele libellen houdt mogelijk
verband met de aanleg van drempels van 2007 in combinatie met de zomerbedverbreding (zie ook zomerbed, van
Kessel e.a. 2017).
Onder de limnofiele soorten, die kenmerkend zijn voor laagdynamisch moeras/ goed ontwikkelde geïsoleerde
wateren, zijn drie zuidelijke, warmteminnende soorten in Borgharen in zeer klein aantal gezien: Bruine winterjuffer en
Vuurlibel. Er zijn in 2016 geen aanwijzingen voor lokale voortplanting gevonden, dus waarschijnlijk gaat het om
zwervers van elders. Dit geldt ook voor de Zuidelijke keizerlibel die in 2015 is gemeld.
Pioniersoorten van tijdelijke dynamische wateren in het rivierengebied waren in Borgharen in 2016 vertegenwoordigd
door Tengere grasjuffer, Zwervende heidelibel en Zuidelijke oeverlibel, alle in redelijke aantallen. Ze hielden zich op in
(tijdelijke) ondiepe wateren van de kleiberging. De Zwervende heidelibel is in 2017 opnieuw gemeld, hetgeen een
aanwijzing is voor lokale voortplanting.
Geconcludeerd kan worden dat de libellenfauna van Borgharen nog in ontwikkeling is met vooral kansen voor
pioniersoorten en een uitdaging om het biotoop voor rheofiele soorten in de Maas te verbeteren.
Tabel 3. Libellen in Borgharen gedurende twee tijdsperioden: 2013-2015 en in
2016. Aantalscode: * = 1-2, ** 3-9 en ***: 9-49. Aanwijzingen voor lokale
voortplanting: e = ei-afzet, t= tandem.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

2013-2015

2016

Azuurwaterjuffer
Blauwe breedscheenjuffer
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Paardenbijter
Platbuik
Smaragdlibel
Tengere grasjuffer
Vuurjuffer
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zuidelijke keizerlibel
Zuidelijke oeverlibel (RL)
Zwervende heidelibel
Totaal

Coenagrion puella
Platycnemis pennipes
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Orthetrum cancellatum
Lestes sponsa
Anax imperator
Eryhtromma najas
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Aeshna mixta
Libellula depressa
Cordulia aenea
Ischnura pumilio
Pyrrhosoma nymphula
Crocothemis eryhtraea
Enallagma cyathigerum
Calopteryx splendens
Anax parthenope
Orthetrum brunneum
Sympetrum fonscolombii

**
*

**t
*
*
***
***t
*
**
**
**
***t
**
*
*e
***
*
*
*
**
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1.7.3

Dagvlinders

In 2016 zijn in totaal 17 soorten gezien (tabel 4), waarmee het gebied in vergelijking met andere
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas matig scoort. In 2013-2015 zijn in aanvulling op het onderzoek in 2016
nog twee extra soorten gezien: Gele luzernevlinder (1 op 19 okt 2013 en 1 op 17 mei 2015) en Kleine parelmoervlinder
(1 ex. op 16 juni 2015). Er zijn daarmee in totaal twee bedreigde soorten waargenomen (Bruin blauwtje en Kleine
parelmoervlinder). Omdat de natuurontwikkeling van Borgharen nog in de beginfase verkeert, is het niet vreemd dat
de soortenrijkdom nog beperkt is. Sterker nog, het kolonisatieproces is nog in volle gang en in 2016 goed zichtbaar
door de eerste melding van soorten als Bruin zandoogje en Kleine vuurvlinder. Algemene soorten als Bont zandoogje,
Hooibeestje, Landkaartje, Oranjetip en Zwartsprietdikkopje zijn t/m 2016 nog niet waargenomen.
Twee soortgroepen worden hier toegelicht: grasland- en zoom-mantelsoorten. Graslandvlinders zijn in Borgharen nog
schaars en vooral vertegenwoordigd door Koninginnenpage, Icarusblauwtje en Oranje luzernevlinder en vanaf 2016
ook Bruin zandoogje en het eerste Bruin blauwtje. De belangrijkste zone voor graslandvlinders is de al sinds 2012
begraasde strook ter hoogte van het dorp, en dan vooral stroomafwaarts van het kasteel. Ook het eiland en delen
van de kleiberging zijn van belang. Het is interessant om te zien hoe lang het duurt voordat andere graslandssoorten
zich gaan vestigen.
Zoomsoorten, die bestaan bij de gratie van goed ontwikkelde structuur, bij voorkeur op de overgang van grasland
naar struweel en ooibos, zijn nog geheel afwezig. De verwachting is dat op (langere) termijn soorten als Boswitje,
Groot dikkopje, Landkaartje en Oranjetip zich zullen gaan vestigen. Vermeldenswaardig is de waarneming van een
Eikenpage bij het enige ooibosje in het gebied.
Tabel 4. Dagvlinders van Borgharen gedurende twee tijdsperioden.
Legenda: * = 1-2, ** = 3-9 en *** = 10-49.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Atalanta
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Eikenpage
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Oranje luzernevlinder
Totaal

Vanessa atalanta
Celastrina argiolus
Aricia agestis
Maniola jurtina
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Vanessa cardui
Favonius quercus
Polygonia c-album
Colias hyale
Pieris brassicae
Polyommatus icarus
Pieris napi
Pieris rapae
Issoria lathonia
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Papilio machaon
Colias croceus

2013-2015
n=164
**

2016
n=215
**
*
*
***
*
***
***
*
*

**
***
**
*
*
*
***
***
***
*
**

*
***
**
***
*
*
**
**
17

**
**
14

1.7.4
Sprinkhanen
In 2016 zijn in totaal 10 soorten gezien (tabel 5), waarmee het gebied in vergelijking met andere
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas vrij goed scoort. Er zijn geen bedreigde soorten waargenomen. Drie
soortgroepen worden hier toegelicht. Vochtminnende soorten zijn nog vrijwel geheel afwezig m.u.v. Gewoon
spitskopje nabij het plasje aan de noordzijde van de kleiberging. Mogelijk vestigen zich op termijn nog soorten als
Kust- en Moerassprinkhaan en Zeggendoorntje. Klimaatsoorten zijn goed vertegenwoordigd o.a. door Gouden en
Sikkelsprinkhaan en Zuidelijk spitskopje, maar ze zijn nog schaars afgezien van de laatste soort.
Het meest bijzonder is de aanwezigheid van een flinke populatie Blauwvleugelsprinkhanen, vooral op de droge
delen van het eiland. In totaal zijn 16 exemplaren gezien in 2016 (Figuur 20). In 2015 zijn daar de eerste 10 ex.
gemeld. Overigens zijn doorntjes nog opvallend afwezig. Kalkdoorntje is op termijn zeker te verwachten op de droge
grindbanken.
Tabel 5. Sprinkhanen van Borgharen in 2016.
Legenda: * = 1-2, ** = 3-9 en *** = 10-49.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

2016

Blauwvleugelsprinkhaan
Bramensprinkhaan
Bruine sprinkhaan
Gewoon spitskopje
Gouden sprinkhaan
Grote groene sabelsprinkhaan
Krasser
Ratelaar
Sikkelsprinkhaan
Zuidelijk spitskopje
Totaal

Oedipoda caerulescens
Pholidoptera griseoaptera
Chorthippus brunneus
Conocephalus dorsalis
Chrysochraon dispar
Tettigonia viridissima
Pseudochorthippus parallelus
Chortippus biguttulus
Phaneroptera falcata
Conocephalus fuscus

***
*
***
**
*
*
***
***
*
***
10

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Locatie Borgharen

pagina 15

FIGUUR 19 VOORKOMEN VAN
BLAUWVLEUGELSPRINKHAAN IN 2016.

1.8

Overige soortgroepen

1.8.1
Amfibieën
Voor de start van de herinrichting in Borgharen, uit de periode 1990-2001, is alleen Gewone pad bekend (Peters &
Hoogerwerf, 2003); zonder aanwijzing van voortplanting. Er lagen indertijd geen (geschikte) voortplantingswateren
voor deze en andere soorten amfibieën in het gebied.
Dit beeld is bevestigd in 2004; nabij de Wiegershof is een Gewone pad gezien. Wel zijn toen op twee locaties langs
de oever van de Grensmaas 13 ex. van de Bastaardkikker gezien (Reitsma e.a., 2005).
In 2016 zijn vijf soorten waargenomen: Bastaardkikker, Bruine kikker, Gewone pad, Meerkikker en Rugstreeppad. In
het noordelijke plasje is op 13 april voortplanting geconstateerd van Bruine kikker (5 eiklompen) en Gewone pad (3
eisnoeren). Bastaardkikkers (4 ex.) zijn gehoord op 27 mei in een plasje aan de zuidkant van de kleiberging. Later in
het seizoen zijn daar tientallen juvenielen gezien. Ook bij het noordelijke plasje zijn op 23 augustus juveniele
Bastaardkikkers waargenomen. Langs de Maas is een roepende Meerkikker (onbepaald) gehoord. Het is bekend
dat er in de Oude Kanjel bij Itteren naast de inheemse Meerkikker ook Balkan-Meerkikkers aanwezig zijn (Felix e.a.
2012).
Van de Rugstreeppad zijn op 11 mei 10.000 larven gezien in de ondiepe plasjes van de kleiberging langs de
Spekstraat. Op 7 juli is een juveniele Rugstreeppad gezien, hetgeen laat zien dat er in 2016 sprake was van
succesvolle voortplanting.
De eerste meldingen van de Rugstreeppad uit het gebied stammen uit de nazomer van 2014, toen juveniele ex. zijn
gemeld. Dit betekent dat de soort zich vanaf het voorjaar van 2014 in het gebied heeft gevestigd. Hoe de soort hier
is terecht gekomen is onbekend. Mogelijk zijn dieren aangevoerd met grond of is de soort hier actief uitgezet. Wel is
bekend dat het hier om de eerste locatie van de Grensmaas gaat! Sowieso gaat het om een soort die tot voor kort
vrijwel afwezig was langs de Limburgse Maasvallei (Peters & Kurstjens, 2008; van Hoof & Geraeds, 2009).
Geconcludeerd kan worden dat amfibieën, en in het bijzonder de voor het Grensmaas gebied nieuwe soort de
Rugstreeppad, sterk hebben geprofiteerd van de herinrichting van Borgharen. Vooral de tijdelijk waterhoudende
laagten in de kleiberging parallel aan de Spekstraat blijkt een waardevol biotoop.
1.8.2
Zoogdieren (excl. vleermuizen)
Voor de herinrichting is in 2004 onderzoek gedaan naar het voorkomen van zoogdieren. Er zijn enkele algemene
soorten aangetroffen waaronder Haas (1), Steenmarter (1) en Vos (3 locaties). Tijdens onderzoek met vallen zijn
Bosmuis, Huisspitsmuis, Veldmuis en Wezel gevangen (Reitsma e.a., 2005).
In 2016 zijn de volgende losse waarnemingen verzameld: Bever (foerageerlocaties), Steenmarter (1 dood ex.) en Vos
(diverse holen). De Bever heeft geen burcht in het gebied, maar de dieren zijn afkomstig van bekende burchten uit
Hochter Bampd (B) en/of uit Bosscherveld. Vossen zijn regelmatig gezien in het gebied de afgelopen jaren. Uit de
jaren 2013-2016 zijn ook nog archiefwaarnemingen bekend van Egels (verkeersslachtoffers), direct langs de rand van
het gebied.
Op 7 oktober 2014 is een prent van een Das gefotografeerd uit het centrale deel van het gebied. Er is geen burcht in
het gebied aanwezig. De prent is afkomstig van een dier/ dieren van een burcht die ten oosten van Borgharen ligt
tegen het beboste talud van het fabrieksterrein van Sibelco Ankerpoort NV.
Geconcludeerd kan worden dat de soortenrijkdom aan zoogdieren nog laag is, maar dat er op termijn bij
verdergaande ontwikkeling van ruigte en bos (dekking, rust) meer kansen ontstaan voor deze soortgroep.
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FIGUUR 20 VOORTPLANTINGSBIOTOOP VOOR (LARVEN VAN) RUGSTREEPPAD.

1.9

Werking van natuurlijke processen

1.9.1
Spontane ontwikkeling
De vegetatie in het gebied krijgt volop de ruimte om zich spontaan te ontwikkelen. In het bosje dat is ontstaan op de
locatie van het voormalige pompstation van de waterleidingmaatschappij groeien nog diverse aangeplante
exotische struiken zoals sneeuwbes.
Natuurlijke bos- en struweelontwikkeling is vooralsnog vooral beperkt tot de vergraven randen van de
weerdverlagingen en het eiland (veel elzenopslag!) en rondom enkele wateren. Wilgenopslag is nogal schaars. Op
voormalige akkertjes ter hoogte van (kasteel) Borgharen zien we al uitgebreide struweelopslag van onder meer
vlieren en jonge (fruit)bomen. Deze hebben enkele jaren braak gelegen, in ieder geval tussen 2010 en 2012. De
kasteeltuin van Borgharen was in die tijd totaal verwilderd en vermoedelijk is veel zaad vanuit de kasteeltuin op de
braakliggende akkertjes beland.
1.9.2
Hydromorfologische processen
Door de rivierverruiming ter hoogte van Borgharen is er ter hoogte van de uitstroom van Bosscherveld opnieuw een
groot grindeiland (De Nak) ontstaan, net als op de kaarten van de 19e eeuw.
Sedimentatie van slib treedt juist op in de brede rivierverruiming van het Daalderveld: zowel in het eerste deel van de
nevengeul rondom het onvergraven eiland als ook in een brede zone achter het eiland. Het gaat daarbij om forse
pakketten tot meer dan 30-50cm.
Bij hoogwater treedt erosie op langs de hoge delen van de weerdverlagingen en de randen van het onvergraven
eiland: daarbij spoelen door afgraving blootgelegde grinden schoon. Dit zijn ook de locaties waar de stroomdalflora
domineert.
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In de kleiberging zijn deels bewust en deels door inklinking laagtes en geïsoleerde wateren aangelegd en ontstaan
waarin langdurig regenwater stagneert. Enkele wateren zijn vrijwel permanent waterhoudend, zelfs tijdens
langdurige droogte zoals de nazomer van 2016.
Vanuit de kleiberging zijn ook bewust enkele in- en uitstroomlaagtes aangelegd om overmatige (slib)sedimentatie
na inundatie tegen te gaan.
1.9.3
Begrazing
Het proces van begrazing is opgestart in juni 2012 in de delen die afgewerkt waren en is geleidelijk uitgebreid naar
het hele gebied bij de oplevering in 2015. De eerste twee jaar liepen er alleen runderen, vanaf 2014 zijn er ook
paarden bijgezet. Qua dichtheid lijkt dit vooralsnog goed uit te pakken voor de ontwikkeling van het gebied.
1.9.4
Overige processen (Kwel)
Op basis van het vegetatieonderzoek en veldinspectie zijn er geen aanwijzingen gevonden voor locaties waar kwel
optreedt.
PROCESBAROMETER
proces

ruimte voor processen

Spontane ontwikkeling
Hydro-morfodynamiek
Begrazing
Kwel

FIGUUR 21 SLIBSEDIMENTATIE IN DE STROOMGEULVERBREDING ACHTER HET ONVERGRAVEN EILAND. LINKS OP DE ACHTERGROND
NATUURGEBIED HOCHTER BAMPD AAN DE BELGISCHE ZIJDE.
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FIGUUR 22 NIEUW GROOT GRINDEILAND DE NAK TER HOOGTE VAN KASTEEL BORGHAREN.

Conclusies
1.10

Natuurwaarden

De flora van de locatie Borgharen heeft zich na herinrichting in relatief korte tijd gunstig ontwikkeld. De
soortenrijkdom is verdrievoudigd en ligt op een niveau dat normaal is voor goed ontwikkelde natuurgebieden langs
de Grensmaas. Vooral pioniersoorten van hoge grindbanken, rivierdalruigtes en zoom-mantelvegetaties zijn goed
vertegenwoordigd waaronder zeldzaamheden als Mantelanjer en Tripmadam en de voor Nederland zeer zeldzame
soorten Stijve wolfsmelk en Weideklokje.
De zone waar indicatieve flora groeit, is beperkt tot de hogere delen van de weerdverlagingen en opvallend ook
op en langs de randen van het onvergraven eiland. Grote delen van het gebied Borgharen herbergen door hun
kleiige afwerking of voedselrijke (bemeste) onvergraven bodem (nog) een soortenarme begroeiing.
Onder de fauna van het jonge natuurgebied zijn enkele opvallende soorten aangetroffen: Blauwvleugelsprinkhaan
en Rugstreeppad. De eerste soort manifesteert zich vanaf 2015 vooral op de warme, hoge grindige delen van het
onvergraven eiland en er is daar een vrij grote populatie aanwezig. Bijzonder is de vestiging van de Rugstreeppad in
de kleiberging vanaf 2014. Inmiddels is sprake van een grote populatie die zich succesvol stroomafwaarts heeft
uitgebreid: via Itteren is de soort in 2016 bij Geulle a/d Maas opgedoken.
De broedvogelbevolking wordt momenteel gedomineerd door voormalige akkervogels (Veldleeuwerik en Gele
kwikstaart) die de overstap hebben gemaakt naar extensief natuurgrasland. Ze hebben daarbij gezelschap
gekregen van de Graspieper die voorheen ontbrak. De Grauwe gors die hier ooit een bolwerk had, is niet
teruggekeerd en de kans op hervestiging lijkt klein. Bosrietzanger en Grasmus zijn de meest talrijke ruigte- en
struweelsoorten. De lijst wordt aangevuld met pioniersoorten (Bergeend, Kleine plevier) en watervogels. Ook de
eerste meer bijzondere ruigtesoorten hebben zich gevestigd (o.a. Blauwborst, Roodborsttapuit).

1.11
•

•

•
•
•

Ideeën en aanbevelingen
Aanbevolen wordt om ter hoogte van het dorp Borgharen de massale elzenopslag op de weerdverlaging
pleksgewijze te verwijderen; deze opslag houdt verband met het achterwege blijven van begrazing gedurende
de werkzaamheden. Juist deze zone is interessant voor de flora van hoge grindbanken en het beschikbare
oppervlakte is beperkt. Elders in het gebied is volop ruimte voor natuurlijke bosontwikkeling.
Het blootleggen van grind door het afvoeren van de voedselrijke toplaag zal altijd goed uitpakken voor de
verbetering van de natuurkwaliteit (flora); dit is bijvoorbeeld een optie in de onvergraven akker in het
noordelijke puntje bij de kapel van Itteren.
Het afwerken van de hogere delen van de kleiberging met grind zal eveneens leiden tot een vergroting van het
oppervlak met een hogere flora-kwaliteit.
Het verwijderen van exotisch struikgewas in het hardhoutooibosje wordt geadviseerd om hier ruimte te maken
voor natuurlijke struweelontwikkeling.
Continuering van het beheer (afmaaien) van de exoot Japanse duizendknoop, die vooral langs de noordrand
van de onvergraven akker woekert.
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•

Bij de onvergraven, voormalige agrarische percelen in het uiterste zuidpuntje van het gebied (SpekstraatMaashof), die momenteel nog zeer eentonig en voedselrijk zijn, kan overwogen worden om nog een aantal jaar
interimbeheer (maaien en afvoeren) uit te voeren. Vanuit de aangrenzende bloemrijke dijk zal zich dan een wat
schralere en minder ruige begroeiing ontwikkelen.
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FIGUUR 23 GRINDBANKEN VAN DE WEERDVERLAGING VOL VETKRUIDEN.
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