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Locatie Itteren
Gebiedsrapportage 2018

Riviertraject:
Gemeente:
Stad/dorp:
Start natuurontwikkeling:
Eigendom:
Oppervlakte:
Toegankelijkheid:

Grensmaas
Maastricht
Itteren, Voulwames
Gefaseerd tussen 2008 en 2019, rivierverruiming gereed eind 2015
Consortium Grensmaas, straks Staatsbosbeheer
109 ha (onderzoeksgebied 2018), met kleiberging en onvergraven delen
op termijn ca. 200 ha
vrij toegankelijk

Soortgroep

Periode 1996-2009

Flora

Aantal
bijzondere
soorten
22-24

waarvan
op Rode
Lijst
7-8

Periode 2016-2018
(cumulatief)
Aantal
Waarvan
bijzondere
op Rode
soorten
Lijst
39 (45)
8 (11)

Broedvogels

20-22

8-9

20-27

4-8

Dagvlinders

?

?

19 (23)

1 (2)

Libellen

?

?

10 (12)

0

Sprinkhanen

?

?

12

0

Overige
Soortgroepen

Beoordeling ontwikkeling*

Bever, Das, Hermelijn, Rugstreeppad, Wild zwijn,
Muskusboktor, Wijngaardslak

Gebiedsbeschrijving
1.1

Historische situatie

Op de Tranchotkaart van ruim 200 jaar geleden (figuur 1) is het historische landschap van het dorp Itteren en het
landgoed rondom de 14e eeuwse kasteelhoeve Ha(e)rtelstein langs de Geul goed zichtbaar. Dit omvat omvangrijke
hoogstamboomgaarden en een groot akkercomplex (Haertelsteinveld) aan de overzijde van de Geul richting het
gehucht Voulwames. De Geul stroomde vrijwel in een rechte lijn noordwaarts naar de Maas en aan de Belgische
oever zijn enkele grindeilanden zichtbaar tegenover de monding. In de weerden ten noorden van Itteren ligt
opvallend veel bouwland (Itterenveld), alleen de lagere rivieroevers (In de Weerd) zijn in gebruik als grasland.
Op de rivierkaart van 1896 zijn enkele rivierkundige ingrepen uit de voorgaande periode goed zichtbaar: de aanleg
van kribben aan de noordzijde (1862), ook richting het eiland in de Maas tegenover de monding van de Geul.
Daarmee is een deel van het eiland aan de Nederlandse oever vast komen te liggen en mondt de Geul meer
oostwaarts (stroomafwaarts) af (figuur 2). De Kanjel had tot ca. 1910 een eigen monding in de Maas, maar mondt
sindsdien uit in de Geul. Ook zijn de oevers benedenstrooms van het dorp tussen 1871 en 1884 vastgelegd. Voorts is
goed zichtbaar dat er veel reliëf in de vorm van oude (rest)geulen aanwezig is in het deelgebied In de Weerd/ In het
Weerdje. Voor een meer uitgebreide beschrijving van ingrepen in het zomerbed van de Grensmaas wordt verwezen
naar het deelgebied Zomerbed Grensmaas (Kurstjens e.a., 2008). Door de verdieping van de Maas heeft de Geul
zich op zijn laatste traject diep ingesneden door terugschrijdende erosie.
De aanleg van het Julianakanaal tussen 1925-1929 zorgde voor een onomkeerbare doorsnijding van het Maasdal:
het deel onderlangs het Bunderbos en de landgoederenzone rondom de Geul kwam buiten de directe invloed van
de rivier te liggen. Het dorp Itteren en het gehucht Voulwames kwamen geïsoleerd te liggen.
Tussen ca. 1959 en ca. 1968 heeft op relatief bescheiden schaal grindwinning plaats gevonden. In de
noordwesthoek van het gebied, vlakbij de Maasoever, is daarbij een ondiepe plas ontstaan: het grindgat of de
visvijver van Itteren. Een deel van de plas (noordoosthoek) is later aangevuld met afval.
Tijdens de grote overstromingen van 1993 en 1995 en de periode daarna is de Geul nabij de monding in de Maas
flink gaan meanderen. Er is een flinke meanderbocht ontstaan aan de zuidoostzijde, die intussen bijna wordt
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afgesneden doordat de Geul doorbreekt richting de Maas. Rondom de Geul en dan vooral nabij de monding is
ooibos ontstaan dat inmiddels ca. 25 jaar oud is.
Direct na de bovengenoemde overstromingen is in 1996 rondom Itteren een ringkade aangelegd.

1.2

Situatie kort voor herinrichting

Ongeveer twee derde van het gebied bestond rond 2004 uit bouwland. Rondom het grindgat Itteren lagen
cultuurgraslanden, net als in de oeverzone langs de Maas richting de monding van de Geul. In het Hartelsteinveld
lag een boomgaard.

FIGUUR 1. ITTEREN OP DE TRANCHOTKAART UIT 1807.
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FIGUUR 2. RIVIERKAART UIT 1896.

1.3

Planevolutie

Ter vergelijking met het definitief ontwerp (figuur 5) is het eerste ontwerp uit 1991 afgebeeld (figuur 4), via het
voorkeursalternatief uit 2003 t/m het definitief ontwerp uit 2012 (); zie planevolutie in syntheserapport. Het Groen voor
Grind ontwerp uit 1994 is nog gelijk aan het eerste ontwerp. Het Voorkeursalternatief uit 2003 is vrijwel gelijk aan het
Definitief Ontwerp.
Bij het oorspronkelijke ontwerp omvatte de stroomgeulverbreding 30 ha en de weerdverlaging 40 ha. In figuur 3 is
een dwarsdoorsnede van dit ontwerp zichtbaar. Rondom de Kanjel was een onvergraven zone gepland en rondom
Haertelstein een kleiberging van 75 ha waarin de Geul een nieuwe delta in kon vormen. Tegenover de oude
monding van de Geul zou een grindeiland behouden blijven.
In het voorkeursalternatief en het uiteindelijke ontwerp is de stroomgeulverbreding sterk uitgebreid en de zone van
weerdverlaging sterk afgeslankt. In figuur 5 is echter de detailinrichting van de stroomgeulverbreding niet goed
zichtbaar; wel in figuur 6. Daarbij valt op dat een deel van de voormalige grindplas met ooibos aan de noordzijde is
behouden en omgevormd tot een met hoogwater meestromende geul; ook is een voormalig deel van de plas
(vuilstort) omgevormd tot hoogwatervluchtplaats. Ook is er een diepere geul aangelegd in de zone van de
stroomgeulverbreding; een geul die de meanderbocht afsnijdt. Doordat op het traject van de Zuidelijke Grensmaas
9 drempels zijn aangebracht, waaronder een hoge net stroomafwaarts van de Geulmonding, staat een groot deel
van de stroomgeulverbreding van Itteren permanent onder water.
Een ander belangrijk verschil tussen het ontwerp uit 1991 en dat uit 2012 is de verlegging van de Geul ten zuiden van
hoeve Haertelstein. Ook heeft er tijdens de uitvoering van het project op de locatie van de kleiberging een tijdelijk
verwerkingsbekken gelegen langs het Julianakanaal. In de eindfase is dit ingericht als passeervak voor de
binnenvaart op het kanaal. Tussen de verwerkingsinstallaties en het gehucht Voulwames heeft een tijdelijke
geluidswal gelegen. In de kleiberging is een laagte aangelegd waarin kwel optreedt en via een slenk richting de
Geul afstroomt.
Verschillen tussen de ontwerpen houden verband met de aanleg van een dijk rondom Itteren vanaf 1996 (met een
beschermingszone), rivierkundige berekeningen, de grondbalans (klei-overschot) en budgettaire uitgangspunten.
Beddingophoging ter compensatie van te verwachten verdroging door de beddingverbreding en ter compensatie
van grindwinning in de bedding in het verleden (zie ook figuur 3) is niet meer aan de orde in de vervolgontwerpen,
mede ook door de aanleg van drempels (figuur 7).
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 een deel van de oude plas van Itteren behouden met rondom hoger gelegen
grindbanken. Ook is er een hoogwatervluchtplaats bij gekomen. Door de combinatie van een extra brede
stroomgeulverbreding en de drempel benedenstrooms van de Geulmonding, is te verwachten dat de
stroomsnelheid zodanig laag is dat de brede vlakte snel met slib zal worden aangevuld. Op termijn zal dit nieuwe
land boven het drempelniveau uitkomen en zal zich hier naar verwachting zachthoutooibos gaan vestigen.
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De herinrichting van de locatie Itteren is gestart rond 2008 met de aanleg van de werkhaven bij Haertelstein. In het
najaar van 2015 was de rivierverruiming gereed. Het westelijk deel is toen ingericht t.b.v. begrazing door het plaatsen
van rasters, klaphekjes en poorten. Tussen 2016 en 2018 is gewerkt aan de eindafwerking van de kleiberging en de
omvorming van de werkhaven naar passeervak (sept. 2017 t/m eind 2018). Al met al heeft het ruim 10 jaar geduurd.

FIGUUR 3 DWARSDOORSNEDE VAN HET OORSPRONKELIJKE GRENSMAASPLAN "TOEKOMST VOOR EEN GRINDRIVIER" UIT 1991 VOOR DE LOCATIE ITTEREN.
NAAST EEN VEEL SMALLERE STROOMGEULVERBREDING WAS BEDDINGOPHOGING EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN DAT PLAN.

FIGUUR 4 OORSPRONKELIJK ONTWERP LOCATIE ITTEREN (STROMING, 1991).
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FIGUUR 5. DEFINITIEF ONTWERP LOCATIE ITTEREN UIT 2012 (CONSORTIUM GRENSMAAS).

FIGUUR 6. DETAIL VAN EINDONTWERP (HERONTWERP) VAN DE STROOMGEULVERBREDING IN ITTEREN. ALLE DELEN MET EEN HOOGTE LAGER DAN 36M
+NAP STAAN DOOR DE DREMPEL PERMANENT ONDER WATER. RONDOM HET VOORMALIGE GRINDGAT IS WEERDVERLAGING UITGEVOERD IN PLAATS
VAN STROOMGEULVERBREDING: DELEN MET HOOGTE VAN CA. 39,50-40M + NAP.
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FIGUUR 7. OPSTUWING DOOR IN 2008 AANGEBRACHTE DREMPELS IN HET ZUIDELIJK DEEL VAN DE GRENSMAAS.

1.4
•

•

Beheer
Vanaf begin augustus 2016 is gestart met begrazing (8 runderen, waarvan 6 adulte dieren). Het gebied was toen
ca. 100 ha groot maar daarvan was ca. 60 ha permanent water, ca. 20 ha grindbanken waarvan een groot
deel regelmatig overstroomde en ca. 20 ha onvergraven natuur. De graasdruk bedroeg ca. 1 dier per 7 ha.
De graasdruk is tussen 2016 en 2018 toegenomen, maar wisselde sterk omdat er spontane uitwisseling plaats
vindt met kuddes van de nabijgelegen natuurgebieden Borgharen en Hochter Bampd. Zo zijn in de nazomer van
2018 runderen naar Borgharen geëmigreerd, en zijn paarden uit Hochter Bampd naar Itteren overgezwommen.
De dichtheid varieerde in 2018 tussen de 1 dier op 2 ha en 1 op 5 ha. In 2018 liepen er maximaal ca. 8 adulte
paarden (plus 3 veulens) en ca. 10 adulte runderen.

BEELD VAN OVERGANG VAN BREDE STROOMGEULVERBREDING NAAR SMALLE WEERDVERLAGING MET STEIL TALUD OP OVERGANG NAAR
ONVERGRAVEN GEBIED. HET BEELD GEEFT GOED AAN DAT ER NOG NAUWELIJKS STRUCTUUR IS IN DE VORM VAN RUIGTE, STRUWEEL OF BOS.
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KENMERKEND BEELD VAN DE ONDIEPE GEUL (VOORMALIGE GRINDGAT ITTEREN) MET DYNAMISCHE PIONIERS OVERGAAND IN JONG ZACHTHOUTOOIBOS.
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Resultaten
1.5

Flora

1.5.1
Situatie voor herinrichting (1975-2009)
Uit deze periode zijn gegevens beschikbaar van soortkarteringen van de Provincie Limburg (1995, 1999 en 2009), het
archief van het Natuurhistorisch Genootschap en de NDFF alsook natuuronderzoek vlak voor de start van de
ontgrinding (Reitsma e.a., 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, Korenbloem en
Spiesleeuwenbek. Bijzondere soorten waren beperkt tot oude kades en taluds, rivieroevers, wegbermen, het oude
grindgat van Itteren en de graslanden en oevers van de mondingen van de Kanjel en de Geul. Op het talud bij
Voulwames groeide Grasklokje en Wilde marjolein en langs de Geulmonding Bosbies en Rivierkruiskruid. In de
reliëfrijke graslanden rondom de Kanjel zijn Gevlekte aronskelk, Gewone vogelmelk, Goudhaver, Grasklokje,
Kamgras, Rapunzelklokje en Ruige leeuwentand gevonden. Rondom het oude grindgat zijn soorten als
Aardbeiklaver, Beemdkroon, Kattendoorn en Witte munt aangetroffen en op de droogvallende oevers
kenmerkende soorten als Bosbies, Bruin cypergras, IJle zegge, IJzerhard en Rijstgras.
Van enkele bijzonderheden zijn exacte groeiplaatsen onbekend: Veldsalie (1980) en Knolsteenbreek (1993).
Langs de ruige Maasoevers zijn in de jaren 90 soorten als Absintalsem, Bermooievaarsbek, Engelse alant, Pijlkruidkers,
Ronde ooievaarsbek, Rozetsteenkers, Scherpe fijnstraal en Zandweegbree gevonden. Na aanleg van de kade bij
Itteren in 1996 zijn daar lokaal stroomdalsoorten op verschenen waaronder Beemdkroon, Goudhaver, Rapunzelklokje
en Ruige weegbree.
De Maas is 1996 onderzocht op het voorkomen van waterplanten (Verbeek e.a., 1996). Op het traject tussen
rivierkm. 20 en 23 is toen nauwelijks Rivierfonteinkruid, maar wel lokaal veel Vlottende waterranonkel en Gele plomp
aangetroffen. Geconcludeerd kan worden dat in de periode voor de herinrichting (1996-2009) ca. 23-25 bijzondere
plantensoorten in het gebied groeiden (figuur 8).

Bijzondere plantensoorten
Itteren

50
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nieuw

40

ook in voorgaande periode

30
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FIGUUR 8. OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL INDICATIEVE PLANTENSOORTEN IN ITTEREN IN DE PERIODE 1975-1995, DE PERIODE
1996-2009, GEDURENDE HERINRICHTING (2010-2015) EN TWEE PERIODEN NA DE START VAN NATUURONTWIKKELING (2016-2017) EN 2018.
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1.5.2
Sinds herinrichting (vanaf 2010)
Tijdens de inrichting (2010-2015) van het westelijk deel van de locatie Itteren zijn er incidenteel al waarnemingen
verricht. Gedurende deze periode zijn 17-18 bijzondere soorten gemeld. De belangrijkste nieuw aangetroffen soorten
zijn: Esdoornganzenvoet (2011), Klein glaskruid (2011), Kleine rupsklaver (2014),Peperkers (2015) en Veldwarkruid
(2014).
Gedurende de eerste twee jaar vanaf de start van de natuurontwikkeling in 2016 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 27 soorten. Het uitgebreide onderzoek in 2018 (verspreid over 4 bezoeken namelijk 18 april, 10 mei, 14 juni
en 10 augustus) laat zien dat het aantal bijzondere soorten nog verder is toegenomen tot maar liefst 39. Samen met
soorten uit de periode 2016-2017, die in 2016 niet meer zijn terug gevonden, komt het totaal uit op 45. Daarmee
scoort de floristische rijkdom van Itteren redelijk tot vrij hoog.
De soortenrijkdom wordt achtereenvolgens per ecotoop besproken en geïllustreerd aan de hand van
verspreidingskaartjes.
Waterplanten in de vorm van Rivierfonteinkruid waren in de Maas afwezig (door hoge voorjaarsstand), maar aan de
luwe westzijde van de ondiepe plas/slibvlakte van de stroomgeulverbreding en in het voormalig grindgat van Itteren
wel goed vertegenwoordigd. In de plas staan ook nog algemene soorten als Kleine egelskop, Pijlkruid, Gekroesd en
Tenger fonteinkruid. Het beeld van Rivierfonteinkruid is niet geheel compleet omdat de ondiepe slibvlakte alleen
langs de rand is geïnventariseerd. Ter hoogte van de uitstroom van de slibvlakte in de Maas zijn ook enkele
groeiplaatsen van Doorgroeid fonteinkruid aangetroffen evenals Gele plomp. Soorten die indicatief zijn voor kwel
zijn op enkele plaatsen langs de Kanjel vlakbij de monding in de Geul gevonden (figuur 9).
Vertegenwoordigers uit de groep van dynamische pioniers (Rijstgras en Bruin cypergras) zijn in Itteren massaal
aanwezig langs de oevers van de voormalige grindplas Itteren (figuur 10), waar sprake is van enigszins gedempte
rivierdynamiek (geleidelijke droogval van de plas gedurende de warme zomer). Ze groeien daar in het gezelschap
van de sterk opkomende exoot Schijngenadekruid. Witte waterkers komt lokaal voor langs de Kanjel en indiceert hier
het optreden van lokale kwel. De zeldzame Polei, die in 2017 langs de rand van een grindbank op de zuidoever van
de Itterense plas groeide, kon in 2018 niet meer worden terug gevonden, mogelijk door de extreme droogte van
2018. Opvallende nieuwkomer in het Maasdal is de Welriekende ganzenvoet. De soort was in 2018 zo algemeen dat
de verspreiding langs de oevers van de Maas en de plas niet compleet in kaart kon worden gebracht. De droge
zomer heeft deze van oorsprong Mexicaanse soort in de kaart gespeeld.
Pioniers van hoger gelegen droge zand- en grindbanken zijn in Itteren maar mondjesmaat aanwezig (figuur 11).
Alleen Wit vetkruid is vrij algemeen aanwezig, Muurleeuwenbek, IJzerhard en Zacht vetkruid zijn relatief schaars. Op
een locatie van de hoogwatervluchtplaats met grote grindkeien komen Berm- en Ronde ooievaarsbek voor. Van
Echt duizendguldenkruid is een exemplaar op het smalle talud van de weerdverlaging aangetroffen. Net als de
voorgaande groep komen soorten van droog grasland nauwelijks voor in Itteren. Alleen zeer lokaal zijn enkele
Grasklokjes op de grindbanken gevonden. Opvallend is bijvoorbeeld het (nog) ontbreken van Harige ratelaar, die in
het nabijgelegen Borgharen wel veel voorkomt.
Kenmerkende soorten van meer vochtig grasland zijn lokaal aangetroffen langs de rand van de weerdverlaging
(Rode ogentroost, talrijk/ niet ingemeten; ook is daar in 2017 een Engelse alant gevonden). In het onvergraven deel
(grazig talud) waarin de Kanjel stroomt is één exemplaar van de Gulden sleutelbloem gevonden, samen met enkele
planten Kruipend zenegroen.
Vertegenwoordigers uit de categorie rivierdalruigte, mantels en zomen zijn in Itteren vrij goed vertegenwoordigd. De
verspreiding van Wilde marjolein en in minderde mate de Witte munt (figuur 12) laat goed de ligging van hogere
grindbanken zien. Soorten als Kleine kaardenbol en Peperkers staan natter en voedselrijker in oeverruigten dichter
langs de Maas en langs de Geul. Langs de Geuloever is nog één grote groeiplaats van Rivierkruiskruid aangetroffen.
De soort komt hier van oudsher voor langs de benedenloop in de ondergroei van ooibos (Peters e.a., 1999). Andere
groeiplaatsen zijn mogelijk verdwenen omdat exoten als Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop hier de
ondergroei volledig domineren. Veel soorten zijn nog maar in klein aantal gevonden zoals Dubbelkelk, Gevlekte
scheerling, Donderkruid, Gewone agrimonie, Ruig hertshooi en Stinkende ballote. Net als in Borgharen en Herbricht
zijn er ook in Itteren enkele exemplaren van de Lange ereprijs aangetroffen.
Zowel langs de monding van de Geul als langs de noordoever van het voormalig grindgat is zachthoutooibos
aanwezig. Op beide locaties is dit bos ruim 20 jaar oud; veel bomen zijn gekiemd in het natte voorjaar van 1995 na
het tweede recordhoogwater van de Maas in korte tijd. Langs de dynamische Geulmonding, die zich momenteel
actief in zuidoostelijke richting aan het verplaatsen is, groeien een aantal kenmerkende plantensoorten uit de
ondergroei van hardhoutooibos: Boskortsteel (algemeen) en Gevlekte aronskelk, Groot glaskruid en
Vingerhelmbloem (zeldzaam) (figuur 13). Ook Grootbloemmuur is hier nog gevonden. Groot glaskruid groeide
overigens op een afkalvende steiloever van de Geul en de stip in figuur 13 laat zien hoeveel de Geul al in korte tijd is
opgeschoven. Een populier met enkele Maretakken langs de Geul is afgestorven, maar wat meer bovenstrooms
langs de Kanjel in het landbouwgebied groeien nog wel enkele levende exemplaren.
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FIGUUR 9 VERSPREIDINGSKAART VAN KWEL- EN WATERPLANTEN IN 2018.

RIVIERFONTEINKRUID, DROOGGEVALLEN IN DE WARME ZOMER VAN 2018.
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FIGUUR 10. VERSPREIDINGSKAART VAN INDICATIEVE DYNAMISCHE PIONIERS IN 2018 EN POLEI IN 2017.

RIJSTGRAS STAAT MASSAAL LANGS DE OEVERS VAN HET VOORMALIGE GRINDGAT.
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FIGUUR 11. VERSPREIDINGSKAART VAN DROGE PIONIERS EN INDICATIEVE SOORTEN VAN DROOG GRASLAND IN 2018.

MUURLEEUWENBEK OP DROGE GRINDBANK.
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FIGUUR 12. VERSPREIDINGSKAART VAN INDICATIEVE PLANTENSOORTEN VAN ZOOM-MANTELBEGROEIINGEN IN 2018.

HOGE GRINDBANKEN ZIJN SCHAARS IN ITTEREN. KLAPROZEN MET HOCHTER BAMPD OP DE ACHTERGROND.
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DONDERKRUID (LINKS) EN KLEINE KAARDENBOL (RECHTS)

RUIG HERTSHOOI EN WILDE MARJOLEIN (LINKS), LANGE EREPRIJS (RECHTS).
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FIGUUR 13. VERSPREIDINGSKAART VAN INDICATIEVE SOORTEN VAN HARDHOUTOOIBOS IN 2018.

GROOT GLASKRUID OP STEILOEVER LANGS DE GEUL.
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TABEL 1. OVERZICHT VAN INDICATIEVE PLANTENSOORTEN IN ITTEREN.
? = ONDER EERSTE TWEE PERIODEN VERWIJST DIT NAAR ONZEKERHEID VAN STANDPLAATS (KM-HOK NIVEAU). IN VERBAND MET VERGELIJKBAARHEID MET
EERDERE MAAS IN BEELD ONDERZOEK IS DE RODE LIJST VAN 2000 GEHANTEERD I.P.V. DE NIEUWE LIJST UIT 2012. EEN EXTRA SOORT VAN DE NIEUWE LIJST
IS PAARDENBLOEMSTREEPZAAD.

Soort
Aardbeiklaver
Absintalsem RL KW
Beemdkroon RL GE
Bermooievaarsbek
Bieslook
Bosbies
Boskortsteel
Bruin cypergras
Donderkruid
Driedistel RL KW
Dubbelkelk
Echt duizendguldenkruid
Eivormige waterbies RL GE
Engelse alant
Esdoornganzenvoet
Gevlekte aronskelk
Gevlekte scheerling
Gewone agrimonie RL GE
Goudhaver RL GE
Groot glaskruid
Grote leeuwenklauw RL BE
Gulden sleutelbloem RL KW
IJle zegge
IJzerhard
Kattendoorn RL GE
Kleine kaardenbol
Kleine rupsklaver RL GE
Klein glaskruid
Knolsteenbreek RL BE
Korenbloem RL GE
Kruipend zenegroen
Kruisbladwalstro RL KW
Lange ereprijs
Maretak
Muurleeuwenbek
Peperkers
Pijlkruidkers
Polei RL EB
Postelein
Rapunzelklokje RL KW
Rijstgras RL KW
Rivierfonteinkruid
Rivierkruiskruid
Rode ogentroost RL GE
Ronde ooievaarsbek
Rozetsteenkers
Ruige leeuwentand RL KW
Ruige rupsklaver
Ruige weegbree RL KW
Ruig hertshooi RL KW
Scherpe fijnstraal
Smalle aster
Spiesleeuwenbek RL KW
Stinkende ballote
Veldsalie RL KW
Veldwarkruid

1975-1995
*
*

1996-2009

2010-2015

2016-2017

2018

*
*
*

*

(*) kade
*

*
*

*

(*) kade
*
*
*
*
*
*

*

*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
?

*
*
*
(*) kade
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*

*
*
*
*

*

*

*
*

*

*

*

?
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
(*) kade
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

(*) kade
*
*

*

*
*

(*) kade
*
*
*
*
*
*

*
(?) kade

(*) kade

*

*

*

*

*
? (km-hok)
? (km-hok)

*
*
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(*) kade
*
*
*

Vingerhelmbloem
Vlottende waterranonkel RL BE
Welriekende ganzenvoet
Wilde hokjespeul
Wilde marjolein
Witte munt RL BE
Witte waterkers
Wit vetkruid
Zacht vetkruid
Zandweegbree
Zomerfijnstraal
Totaal

*
*
*
*
*
*

*
*
34-35
(14 RL)

*

*

*
?

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

?
22-24
(7-8 RL)

*
17-18
(3 RL)

*
27
(6 RL)

*
39
(8 RL)

GULDEN SLEUTELBLOEM OP OOSTELIJK TALUD LANGS DE KANJEL.

HET ZELDZAME RIVIERKRUISKRUID STAAT NOG OP EEN PLAATS LANGS DE GEUL.
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1.6

Broedvogels

1.6.1
Situatie voor natuurontwikkeling (tot 2010)
Zowel in 1994 als in 2009 is het gebied door de Provincie Limburg geïnventariseerd. Bovendien is het gebied, Tussen
1995 en 1998 is de locatie Itteren geteld op bijzondere soorten in het kader van het project Zuidelijk Maasdal (19952004). Tussen 2000 en 2004 heeft de Provincie Limburg nog een gebiedje van bijna 40 ha rondom de Itterense plas
geïnventariseerd.
Het open agrarische gebied herbergde in 1994 een rijke akkervogelgemeenschap met hoge dichtheden aan Gele
kwikstaart, Grauwe gors (!), Patrijs en Veldleeuwerik. Ook Kwartel en Wulp waren elk met een territorium
vertegenwoordigd (zie tabel 2). Langs de steile ruig begroeide Maasoevers waren Bosrietzanger en Grasmus talrijk,
vooral in 2009. Rondom de verwilderde oevers van de Itterense Plas waren in 2009 opvallend veel territoria van
Blauwborst, Kleine karekiet, Rietgors en Sprinkhaanzanger. In 2009 waren de Grauwe gors en de Patrijs geheel
verdwenen. De Grauwe gors is na 2008 uit het hele Maasdal verdwenen en is zo goed als uitgestorven in Nederland.
1.6.2
Sinds natuurontwikkeling (vanaf 2010)
Tussen 2010 en 2015 waren de werkzaamheden in volle uitvoering en heeft geen broedvogelonderzoek
plaatsgevonden. Vanaf 2016 is het westelijk deel van de locatie Itteren onderzocht: in 2016 door Hans
Schouwenburg en in 2017/2018 door Raymond Daemen. De begrenzing van dit telgebied staat in figuur 14.
Deze broedvogelkartering geeft een goede indruk van de ontwikkelingen gedurende de pionierfase van het
gebied. De soortenrijkdom is toegenomen en dat heeft vooral te maken met de vestiging van allerlei watervogels
zoals Grauwe Gans, Krakeend, Kuifeend, Oeverloper, Slobeend en Zwarte Zwaan. Soorten van ruigte laten
gedurende de jaren 2016-2018 een gestage opmars zien (Bosrietzanger, Grasmus). Daarnaast handhaven de
voormalige akkervogels zich redelijk in het nieuwe grazige natuurgebied (Gele kwikstaart en Veldleeuwerik). De
verwachting is dat zich door de ontwikkeling van struiken geleidelijk meer struweelvogels gaan vestigen ten koste
van de voormalige akkervogels.
TABEL 2. TERRITORIA VAN BIJZONDERE BROEDVOGELS IN ITTEREN (WESTELIJK DEEL) IN VIER JAREN: 1994, 2009, 2016, 2017
EN 2019. BRON: PROVINCIE LIMBURG (1994, 2009) EN TELLERS H. SCHOUWENBURG EN R. DAEMEN (2016-2018).

Soort
Bergeend
Blauwborst
Bosrietzanger
Fuut
Geelgors
Gele kwikstaart
Grasmus
Graspieper
Grauwe gans
Grauwe gors
Groene specht
Grote bonte specht
Holenduif
IJsvogel
Kievit
Kleine karekiet
Kleine plevier
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Krakeend
Kramsvogel
Kuifeend
Kwartel
Nachtegaal
Nijlgans
Oeverloper
Oeverzwaluw
Patrijs
Putter
Rietgors
Roodborsttapuit
Scholekster
Slobeend
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Veldleeuwerik
Wulp
Zomertaling
Zwarte zwaan
Totaal aantal soorten

1994
2
33
31
18
7

2009
8
69
1
6
14
31
2

2016
2
3
Ng
2
3
12
1

17
1

2017
2
2
40
4
1
6
21
2
5

2018

2
1
6
6
4
3
1
2

1
1
10
3
4
1
1

1
49
2
8
25
2
7

1
2

3
1
Ng
3
6
Ng

1
5
1
3
2
4

3
2
2
1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

1

77
8
3

8
1

2

35
1

3
2
14

1
5
1

3
1
1
1
1

3
2

1
10

2
1
11

1
20

1
27

23

2
1
1

1
20

22
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FIGUUR 14. BEGRENZING VAN TELGEBIED BIJZONDERE
BROEDVOGELS IN ITTEREN (2016-2018).

MUSKUSBOKTOR (AROMIA MOSCHATA) IS OP 14 JUNI 2018
WAARGENOMEN IN ITTEREN. DE LARVEN VAN DEZE SOORT LEVEN
ONDER MEER IN (ZIEKE) WILGEN OF ANDERE SOORTEN UIT HET
ZACHTHOUTOOIBOS.

1.7

Insecten

1.7.1
Insecten
Tijdens alle veldbezoeken voor flora in Itteren zijn dagvlinders, libellen en bijzondere sprinkhanen genoteerd. In totaal
zijn vier bezoeken gebracht bij gunstige weersomstandigheden verspreid over het seizoen: 18 april, 10 mei, 14 juni en
10 augustus 2018. De waarnemingen zijn aangevuld met losse waarnemingen uit 2018 van derden (uit NDFF).
Daarmee is van Itteren een behoorlijk compleet beeld verkregen van de drie insectengroepen.
1.7.2
Libellen
In 2018 zijn 10 soorten gezien (tabel 3), waarmee het gebied in vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden
langs de Maas laag scoort. Bedreigde soorten zijn niet waargenomen. In 2016-2017 zijn in aanvulling op het
onderzoek in 2018 nog twee extra soorten gemeld: Blauwe glazenmaker en Watersnuffel. De beschikbaarheid van
geschikte libellenbiotopen in Itteren is beperkt. Afgezien van de Maas en de beken (Geul, Kanjel) liggen er geen
geïsoleerde wateren. De kleiberging is in 2018 niet onderzocht, daar liggen wel enkele tijdelijke wateren. In 2015 zijn
in de kleiberging nabij het dorp Itteren in tijdelijke plasjes enkele voor dit biotoop kenmerkende soorten gezien:
Bruine winterjuffer, Tengere grasjuffer en Zuidelijke oeverlibel. Soorten die in 2016 ook bij Borgharen zijn vastgesteld.
Drie soortgroepen worden hier toegelicht: rheofiele, limnofiele en pioniersoorten. Van de rheofiele (stroomminnende)
libellen zijn twee soorten gezien: Blauwe breedscheenjuffer (zeer klein aantal) en Weidebeekjuffer (grote populatie in
de Geul en in mindere mate ook in de Kanjel). 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 13-16 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, Liefveld e.a. 2017).
Onder de limnofiele soorten, die kenmerkend zijn voor laagdynamisch moeras/ goed ontwikkelde geïsoleerde
wateren, is een soort in zeer laag aantal gezien: Vuurlibel. Er zijn in 2018 geen aanwijzingen voor lokale voortplanting
gevonden, dus waarschijnlijk gaat het om zwervers van elders.
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Pioniersoorten van tijdelijke dynamische wateren in het rivierengebied waren in Itteren in 2018 alleen
vertegenwoordigd door Zwervende heidelibel, waarvan er een exemplaar is gezien. Mogelijk is de soort afkomstig uit
de kleiberging. In 2017 zijn grotere aantallen gemeld. Ook in het nabijgelegen Borgharen komt de soort voor.
Geconcludeerd kan worden dat de libellenfauna van Itteren nog in ontwikkeling is met vooral kansen voor
pioniersoorten in de kleiberging en een uitdaging om het biotoop voor rheofiele soorten in de Maas te verbeteren.
Tabel 3. Libellen in Itteren gedurende twee tijdsperioden: 201 6-2017 en in
2018. Aantalscode: * = 1-2, ** 3-9 en ***: 9-49. Aanwijzingen voor lokale
voortplanting: e = ei -afzet, t= tandem.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Blauwe breedscheenjuffer
Blauwe glazenmaker
Bruinrode heidelibel
Gewone oeverlibel
Grote keizerlibel
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Platbuik
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zwervende heidelibel
Totaal

Platycnemis pennipes
Aeshna cyanea
Sympetrum striolatum
Orthetrum cancellatum
Anax imperator
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Libellula depressa
Crocothemis eryhtraea
Enallagma cyathigerum
Calopteryx splendens
Sympetrum fonscolombii

1.7.3

2016-2017
n=30

2018
n = 27
*

*
*t
*
**
*
**
***
**
8

*
***t
*
***t
*
*
*
***
*
10

Dagvlinders

In 2018 zijn in totaal 19 soorten gezien (tabel 4), waarmee het gebied in vergelijking met andere
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas matig scoort. In 2016-2017 zijn in aanvulling op het onderzoek in 2018
nog vier extra soorten gezien: Bruin blauwtje (1 op 16 aug. 2017), Bruin zandoogje (1 op 4 juli 2016) bij de
Geulmonding nabij Voulwames, Kaasjeskruiddikkopje (1 op 4 juli 2017) en Oranje luzernevlinder (drie waarnemingen
van 1 ex. in juli/ augustus 2017). Er zijn daarmee in totaal twee bedreigde soorten waargenomen (Bruin blauwtje en
Groot dikkopje). Omdat de natuurontwikkeling van Itteren nog in de beginfase verkeert, is het niet vreemd dat de
soortenrijkdom nog vrij beperkt is. Het kolonisatieproces van het gebied is nog in volle gang en in 2018 goed
zichtbaar door de eerste melding van soorten als Bont zandoogje, Boomblauwtje, Groot dikkopje en Landkaartje.
Twee soortgroepen worden hier toegelicht: grasland- en zoom-mantelsoorten. Graslandvlinders zijn in Itteren nog
schaars en in 2018 vertegenwoordigd door Gele luzernevlinder, Koninginnenpage, Icarusblauwtje en Kleine
vuurvlinder. Door de zeer kleine aantallen lijkt er nog geen sprake van een lokale populatie, maar eerder van
zwervers van elders. Van Koninginnepage zijn echter zowel in 2017 als in 2018 rupsen gevonden. De hoge grindbank
ten zuiden van de voormalige plas van Itteren is momenteel de belangrijkste plek voor graslandvlinders. Het is
interessant om te zien hoe lang het duurt voordat er zich van deze en andere graslandssoorten (bijv. Bruin
zandoogje) populaties gaan vestigen.
Zoomsoorten, die bestaan bij de gratie van goed ontwikkelde structuur, bij voorkeur op de overgang van grasland
naar struweel en ooibos, zijn in klein aantal aanwezig rondom de monding van de Geul: het gaat daarbij om Groot
dikkopje (1 ex. op 14 juni 2018), Landkaartje en Oranjetip. Mogelijk dat soorten als Boswitje en Eikenpage zich ook
gaan vestigen in dit deel van Itteren.
Bijzonder zijn de waarnemingen van Kaasjeskruiddikkopje en Staartblauwtje. Het Kaasjeskruiddikkopje is
gefotografeerd op een hoge grindbank langs de rand van de hoogwatervluchtplaats. Het gaat om een mannetje
van de tweede generatie. De voedselplant van de rupsen; hier vooral Groot kaasjeskruid Malva sylvestris, komt zeer
lokaal voor op de grindbanken van Itteren; geschikt habitat lijkt hier dus voorhanden. Sinds 2009 is het
Kaasjeskruiddikkopje na ruim een eeuw afwezigheid weer present met enkele populaties in Zuid-Limburg, waaronder
ook diverse in en rondom Maastricht nabij het Grensmaasgebied (o.a. Bosscherweg nabij het Bosscherveld en de
voormalige vuilstort langs de Zuid-Willemsvaart). Ook zijn er al diverse waarnemingen gedaan in natuurgebieden
langs de Bovenmaas: Kleine Weerd, Pietersplas en Eijsder Beemden (Reumkens, 2010). Daar groeit ook regelmatig
Vijfdelig kaasjeskruid.
Het Staartblauwtje is eveneens bezig met een opmars vanuit Midden-Europa, mede dankzij de klimaatopwarming. In
2011 zijn de eerste exemplaren gezien in Maastricht (Adams & Vossen, 2012), na de laatste waarneming in 1933 in
Nederland. Inmiddels is de soort op veel locaties in Zuidoost-Nederland gezien, vooral in 2017 en 2018, met
aanwijzingen van lokale voortplanting. De soort heeft verschillende vlinderbloemigen als waardplant waaronder
soorten als Gewone rolklaver, Moerasrolklaver en Rode klaver die in het Maasdal groeien op begraasde vochtige
locaties.
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Tabel 4. Dagvlinders van Itteren gedurende twee tijdsperioden. Legenda: *
= 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49 en **** = >50.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Atalanta
Boomblauwtje
Bont zandoogje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Groot dikkopje
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Kaasjeskruiddikkopje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
Oranjetip
Staartblauwtje
Totaal

Vanessa atalanta
Celastrina argiolus
Pararge aegeria
Aricia agestis
Maniola jurtina
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Vanessa cardui
Polygonia c-album
Colias hyale
Ochlodes sylvanus
Pieris brassicae
Polyommatus icarus
Carcharodus alceae
Pieris napi
Pieris rapae
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Papilio machaon
Araschnia levana
Colias croceus
Anthocharis cardamines
Cupido argiades

2016-2017
n=142
**
*
*
*
***
*
*
*
*
*
*
**
**
**
*
**
*
*
18

2018
n=114
*
*
*
**
****
**
**
*
*
*
*
*
**
*
*
**
**
*
*
19

STAARTBLAUWTJE IN ITTEREN OP 12 AUGUSTUS 2018 (FOTO PIM LEMMERS).

1.7.4
Sprinkhanen
In de periode 2016-2018 zijn in totaal 10 soorten gezien (tabel 5), waarmee het gebied in vergelijking met andere
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas vrij goed scoort. In 2015 zijn op de dijk bij Itteren ook nog Bruine en
Gouden sprinkhaan waargenomen. Er komen geen bedreigde soorten voor.
Drie soortgroepen worden hier toegelicht. Vochtminnende soorten zijn nog vrijwel geheel afwezig m.u.v.
Zeggendoorntje. Mogelijk vestigen zich op termijn nog soorten als Kust- en Moerassprinkhaan en Gewoon spitskopje.
Klimaatsoorten zijn goed vertegenwoordigd o.a. door Sikkelsprinkhaan en Zuidelijk spitskopje, maar ze zijn nog
schaars.
Het meest bijzonder is de aanwezigheid van een flinke populatie Blauwvleugelsprinkhanen, een kenmerkende
pioniersoort, verspreid over de grindbanken en hoogwatervluchtplaats rondom de voormalige plas van Itteren. In
Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Locatie Itteren
pagina 23

totaal zijn minimaal 30 exemplaren op één dag (10 augustus) gezien in 2018. In 2013 is het eerste exemplaar gemeld
van de kleiberging.
Tabel 5. Sprinkhanen van Itteren in de periode 2016 -2018.
Legenda: * = 1-2, ** = 3-9 en *** = 10-49.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

2016

Blauwvleugelsprinkhaan
Bramensprinkhaan
Bruine sprinkhaan
Gouden sprinkhaan
Greppelsprinkhaan
Grote groene sabelsprinkhaan
Kalkdoorntje
Krasser
Ratelaar
Sikkelsprinkhaan
Zeggendoorntje
Zuidelijk spitskopje
Totaal

Oedipoda caerulescens
Pholidoptera griseoaptera
Chorthippus brunneus
Chrysochraon dispar
Roeseliana roeselii
Tettigonia viridissima
Tetrix tenuicornis
Pseudochorthippus parallelus
Chortippus biguttulus
Phaneroptera falcata
Tetrix subulata
Conocephalus fuscus

***
*
(**)
(**)
*
*
*
***
**
*
**
**
10-12

BLAUWVLEUGELSPRINKHAAN VALT PAS OP ALS HIJ OPVLIEGT…

1.8

Overige soortgroepen

1.8.1
Amfibieën en reptielen
Voor de start van de herinrichting in Itteren, uit de periode 1990-2001, zijn drie soorten bekend: Bastaard- en
Meerkikker en Bruine kikker (Peters & Hoogerwerf, 2003); de waarnemingen concentreerden zich rondom de
Itterense plas, de oude Kanjel en de monding van de Geul. Voortplanting van de drie soorten kikkers is aannemelijk.
Het voorkomen van Gewone pad is niet bekend uit het deelgebied Itteren. Langs de rand van het gebied (talud/
oprit Julianakanaal bij Voulwames) is een Hazelworm waargenomen (1 juli 2001)(Peters & Hoogerwerf, 2003).
Dit beeld is bevestigd in 2004; toen is langs de oever van de Grensmaas een groot aantal (ca. 50ex.) van de
Bastaardkikker gezien alsmede 1 adulte Bruine kikker (Reitsma e.a., 2005). In 2006 zijn rondom de plas van Itteren ca.
25 Bruine kikkers waargenomen (NDFF), hetgeen wijst op lokale voortplanting.
In 2018 zijn twee soorten waargenomen: Meerkikker en Rugstreeppad. Meerkikkers zijn vooral gehoord (grote koren
van ca. 50 ex.) rondom de geul door de voormalige plas van Itteren en langs de Oude Kanjel. Het is bekend dat er
in de Oude Kanjel bij Itteren naast de inheemse Meerkikker ook Balkan-Meerkikkers aanwezig zijn (Felix e.a. 2012).
Voor andere soorten amfibieën zoals Bruine kikker, Gewone pad en salamanders ontbreken geschikte
voortplantingswateren in het gebied. Van de Rugstreeppad zijn op 18 april 2018 al vijf ei-snoeren gevonden in een
ondiep regenplasje van de kleiberging direct ten oosten van de Geul. Andere delen van de kleiberging zijn toen
overigens niet onderzocht. De eerste meldingen van de Rugstreeppad uit het gebied (kleiberging) stammen uit de
nazomer van 2015 (ca. 50 roepende mannen). De soort heeft zich hier waarschijnlijk vanuit Borgharen gevestigd
waar de soort in 2014 voor het eerst is gemeld. In 2016 zijn in het deelgebied van de kleiberging meer dan 250
roepende mannen geteld.
Geconcludeerd kan worden dat amfibieën m.u.v. de Rugstreeppad, nog nauwelijks hebben geprofiteerd van de
herinrichting van Itteren. Vooral de tijdelijk waterhoudende laagten in de kleiberging tussen de Geul en het kanaal
blijken een waardevol biotoop voor de zeldzame Rugstreeppad.
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EISNOER VAN DE RUGSTREEPPAD IN TIJDELIJK PLASJE AAN DE RAND VAN DE KLEIBERGING.
1.8.2
Zoogdieren (excl. vleermuizen)
Voor de herinrichting is in 2004 onderzoek gedaan naar het voorkomen van zoogdieren. Toen is de aanwezigheid
vastgesteld van enkele algemene soorten zoals Aard- en Veldmuis, Egel, Steenmarter, Vos, Haas, Konijn en Woelrat.
Konijn is alleen in de uiterste zuidoostpunt waargenomen (nabij Itteren) en de Woelrat vooral langs de Geul. Tijdens
vallen-onderzoek zijn Bosmuis en Rosse woelmuis gevangen (Reitsma e.a., 2005).
In 2018 zijn de volgende losse waarnemingen verzameld: Bever (2 grote burchten van twee verschillende families en
veel andere sporen waaronder dammen in de Kanjel, wissels, geurmerken en foerageerlocaties), Das (twee
mestputjes aan de oostzijde van de Geul), Ree (maximaal 5 ex., aan de oostzijde van de Geulmonding), Vos (levend
ex., uitwerpselen en holen) en Wild zwijn (verse wroetsporen en een relatief recent gestorven exemplaar in de
Geulmonding op 18 april 2018). De Das heeft geen burcht in het onderzoeksgebied, maar wel in een bosje aan de
zuidoostzijde van het toekomstige natuurgebied.
Uit de jaren 2016-2017 zijn ook nog archiefwaarnemingen bekend van Beverrat (enkele ex.) en Hermelijn (1 ex. op 6
mei 2016). Van het Wild zwijn zijn drie waarnemingen bekend: 6 ex. (16 aug. 2018, 14 ex. 23 sept. 2016 en 3 ex. op 1
jan. 2016). De groep van 14 ex. zwom van Hochter Bampd (B) naar Itteren over de Maas!
Geconcludeerd kan worden dat de soortenrijkdom aan zoogdieren al redelijk gevarieerd is, vooral dankzij de
onvergraven delen zoals de rustige, bosrijke Geulmonding en de bosjes in de zuidoosthoek (Op den Bos tussen het
dorp Itteren en het kanaal).

DOOD ZWIJN NABIJ DE MONDING VAN DE GEUL (18 APRIL 2018).
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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. Natuurlijke bos- en
struweelontwikkeling is vooralsnog vooral beperkt tot de vergraven randen van de weerdverlagingen (o.a. Zwarte
els) en voormalige akkers in het onvergraven deel tussen de Kanjel en de Geul (vooral essen en vlieren). Ook zijn er
rondom de hoogwatervluchtplaats (vooral westzijde) massaal wilgen gekiemd.
1.9.2
Hydromorfologische processen
Door de rivierverruiming in combinatie met de grindsuppletie aan Vlaamse zijde is ter hoogte van de monding van
de Geul weer een eiland ontstaan net als op de kaarten van de 19e eeuw. Ook het mondingsgebied van de Geul is
erg dynamisch en de loop heeft zich de afgelopen jaren in zuidoostelijke richting verlegd. Het grove sediment wordt
bij laagwater in de Maas afgezet en bij hogere waterstanden opgepakt en afgevoerd. Over grote lengten zijn er
langs de Geul vrij eroderende oevers aanwezig, met hoge steilwanden. Erosie speelt in de rest van het gebied
vooralsnog een beperkte rol, maar er heeft zich de afgelopen jaren ook nog geen hoogwater van enige betekenis
voorgedaan.
In de brede, onder water staande stroomgeulverbreding, treedt forse slibsedimentatie op. De verwachting is dat dit
deel, met uitzondering van de diepere stroomgeul die de meanderbocht afsnijdt, binnen enkele jaren zodanig
opgehoogd is dat er massaal verlanding en ooibosvorming gaat plaats vinden.

HIER KOMT DE DYNAMISCHE GEUL ZO DICHT BIJ DE MAAS DAT EEN DOORBRAAK OP KORTE TERMIJN IS TE VERWACHTEN.

VRIJ ERODERENDE STEILOEVER BIJ DE MONDING VAN DE GEUL IN DE MAAS MET GRINDDELTA OP DE VOORGROND.
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1.9.3
Begrazing
Het proces van begrazing is opgestart in de zomer van 2016. Het eerste jaar liepen er alleen runderen, vanaf 2017 zijn
er ook drie paarden bijgezet. Door uitwisseling met paardenkuddes van Borgharen en Hochter Bampd varieert de
graasdruk behoorlijk. Qua dichtheid lijkt dit vooralsnog goed uit te pakken voor de ontwikkeling van het gebied. Het
eiland tussen de voormalige grindplas Itteren en de slibvlakte is bij hogere afvoeren (ca. >200m3/s) via land
onbereikbaar voor de grazers; hoewel de grazers wel door de geul kunnen zwemmen. Het gevolg is dat dit deel
alleen tussen voorjaar en nazomer begraasd wordt. Naar verwachting zal bosontwikkeling hier een snelle vlucht
gaan nemen.
Bevers hebben lokaal veel effect op het aanwezige ooibos, vooral langs de monding van de Geul pakken ze veel
grote bomen aan en voegt dat veel dood hout toe aan het beek- en riviersysteem.

KUDDE KONIKS OP DE DROOGGEVALLEN INSTROOMGEUL DOOR DE VOORMALIGE PLAS VAN ITTEREN.
1.9.4
Overige processen (Kwel)
Op basis van het vegetatieonderzoek en veldinspectie zijn er lokaal aanwijzingen gevonden voor locaties waar
(periodiek) kwel optreedt o.a. langs de Kanjel (groeiplaatsen van Bosbies en Witte waterkers). Ook op een traject
van het talud van de weerdverlaging, globaal daar waar de Kanjel in het begraasde natuurgebied ligt, treedt soms
kwel uit getuige de uitgebreide begroeiing met Moerasspirea en de zichtbare kwelplekken.
PROCESBAROMETER
proces

ruimte voor processen

Spontane ontwikkeling
Hydro-morfodynamiek
Begrazing
Kwel

KWELZONE MET MOERASSPIREA ONDERLANGS HET TALUD VAN DE WEERDVERLAGING.
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Conclusies
1.10

Natuurwaarden

De flora van de locatie Itteren heeft zich na herinrichting redelijk ontwikkeld. De soortenrijkdom is verdubbeld maar
ligt nog onder een niveau dat normaal is voor goed ontwikkelde natuurgebieden langs de Grensmaas. Veel soorten
zijn nog maar vertegenwoordigd door een of enkele exemplaren. Vooral dynamische pioniers en soorten van
rivierdalruigtes en zoom-mantelvegetaties zijn goed vertegenwoordigd waaronder Bruin cypergras, Rijstgras en
Kleine kaardenbol. Enkele zeldzaamheden die er in de periode 206-2018 groeiden zijn Driedistel, Lange ereprijs, Polei
en Rivierkruiskruid. Vertegenwoordigers van droge zand- en grindbanken en graslanden zijn helaas nog schaars of
afwezig, doordat dit type habitat bij de inrichting nauwelijks is ontwikkeld. Het ooibos rondom de monding van de
Geul is op zich goed ontwikkeld, met ook enkele indicatieve soorten in de ondergroei, maar deze worden vrijwel
volledig overwoekert door exoten als Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw.
Onder de fauna van het jonge natuurgebied zijn enkele opvallende soorten aangetroffen: Bever, Wild zwijn,
Blauwvleugelsprinkhaan en Rugstreeppad. Binnen het gebied leven twee beverfamilies. Wild zwijnen leven in de
beboste Geulmonding en het eiland. Ze behoren tot een deelpopulatie die het zwaartepunt van haar leefgebied in
het tegenover gelegen Hochter Bampd in België heeft. Van de Blauwvleugelsprinkhaan is er een flinke populatie
aanwezig, met in het warme jaar 2018 minimaal 30 ex. Rugstreeppadden houden zich vooral op in de tijdelijke
pionierwateren in de kleiberging en het is afwachten of de populatie zich daar kan handhaven bij verdere
vegetatie-ontwikkeling.
De broedvogelbevolking wordt momenteel gedomineerd door algemene water- en ruigtevogels zoals
Bosrietzanger, Grasmus en Kleine karekiet. Ook de Veldleeuwerik is nog goed vertegenwoordigd; de soort heeft de
overstap gemaakt van akker naar extensief begraasde natuur en hoge grindbank. De Grauwe gors die hier ooit een
bolwerk had, is niet teruggekeerd en de kans op hervestiging lijkt klein. Op beperkte schaal komen pioniersoorten
voor waaronder Kleine plevier (grindbanken)en IJsvogel (steiloever Geul). Ook de eerste meer bijzondere
ruigtesoorten hebben zich gevestigd (o.a. Roodborsttapuit en Sprinkhaanzanger).

1.11
•

•
•

Ideeën en aanbevelingen
De huidige drempel in de Maas benedenstrooms van de Geulmonding heeft momenteel grote invloed op het
landschap van een deel van de locatie Itteren; mede hierdoor staat een groot deel van de
stroomgeulverbreding vrijwel jaarrond onder water; het op termijn verwijderen (of sterk verlagen) van deze
drempel kan zorgen voor een betere balans in de land-waterverhouding; anderzijds zal er naar verwachting
snel verlanding met zeer voedselrijk slib gaan plaatsvinden hetgeen zal leiden tot uitgebreide
ooibosontwikkeling. Deze plas/ slibvlakte zal voor de (rivier)beheerder een belangrijk aandachtspunt zijn qua
beheer in de nabije toekomst.
Uitbreiding van het gebied met geplande onvergraven natuur rondom de Kanjel. Deze uitbreiding is vooral
belangrijk om een goede balans te krijgen tussen hogere droge delen en lagere, natte dynamische delen.
Aanpak van exoten langs de Geulmonding; speciaal voor Reuzenbereklauw vormt dit gebied de bron (van
ellende) voor alle stroomafwaartse natuurgebieden langs de Grensmaas.

BEELD VAN AKKERS (TOEKOMSTIGE NATUUR) RONDOM DE KANJEL MET OP DE ACHTERGROND HET DORP ITTEREN.
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