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HOCHTER BAMPD & 

HERBRICHT 
GEBIEDSRAPPORTAGE 2019 

 
Riviertraject:  Grensmaas 

Provincie:  Limburg (B)   

Gemeente:  Lanaken, kleine deel Maasmechelen 

Dorpen:  Smeermaas, Neerharen, Herbricht, Uikhoven 

Start natuurontwikkeling:  Hochter Bampd: eind 1992, herinrichting 2009 

 Herbricht: 2009-2010     

Eigendom:  Vlaamse Waterweg (77,1 ha), Limburgs Landschap (1,4ha)  

Beheer:  Limburg Landschap vzw (B) 

Oppervlakte:  78,5 ha (Hochter Bampd: ca. 60 ha, Herbricht: ca. 18,5 ha   

Toegankelijkheid:   Vrij toegankelijk behalve reigerkolonie gedurende 

broedseizoen    

 

Tabel Hochter Bampd (exclusief hoge oever Smeermaas):  
 

Soortgroep Voor herinrichting 2009 

(periode 2005-2007)  

Na herinrichting in 2019   Beoordeling ontwikkeling  

 
Aantal bijzondere 

soorten 

Aantal 

bijzondere 

soorten  

  

Cumulatief 

2010-2019 

Flora 33 67 88  
Dagvlinders 12 24 29 

 
Libellen 14 29    
Sprinkhanen 12 (in 1993-1994) ? 16  
Overige groepen    Bever, Das, Wild zwijn, Levendbarende hagedis, 

Blauwvleugelsprinkhaan, Spaanse Vlag     

  

Tabel Herbricht:  

 

Soortgroep Voor herinrichting 2010   Na herinrichting in 2017   Beoordeling ontwikkeling  

 

Aantal 

bijzondere 

soorten 

 Aantal 

bijzondere 

soorten  

  

Cumulatief 

2011-2019 

Flora ?  36 52  
Overige groepen     Blauwvleugelsprinkhaan, Boomkrekel, 

Kaasjeskruiddikkopje 

  

GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

Het Vlaamse natuurgebied Hochter Bampd ligt ingeklemd tussen de Zuid-

Willemsvaart en de Grensmaas. Voor de aanleg van de Zuid -Willemsvaart in 1810-

1815 bestond het gebied uit de beemden (graslanden) van het nabijgelegen kasteel 

Hocht. Dit kasteel werd rond 1185 als abdijhoeve gesticht en de monniken hebben 

tot in de 15e eeuw op succesvolle wijze de Maasbedding via waterwerken (kribben, 

strekdammen) oostwaarts verlegd om hun eigendommen te vergroten (zie figuur 1). 
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Bij de laatste verlegging (begin 15e eeuw) ontstonden de beemden van Hochter 

Bampd. De Zuid-Willemsvaart is deels aangelegd in een oude Maasloop.  

Tussen 1950 en 1966 is een groot deel van het gebied ontgrind door de Nederlandse 

firma Van Roosmalen. De sorteerinstallaties stonden aan de noordwestzijde van het 

gebied (Biezegreend). De groeve werd deels aangevuld maar er bleven diepe 

(Wissenplas) en ondiepe plassen (De Bies) achter. Het terrein werd in 1975 verkocht 

aan Nederlandse provincie Limburg. Vervolgens heeft de vegetatie zich langs de 

oevers van de plassen grotendeels spontaan kunnen ontwikkelen en ontstond 

ooibos. Langs de Maas en tussen de kanaaldijk en Wissenplas werd tot eind 1992 

lokaal nog landbouw bedreven (bietenakker en weiland)  en populieren aangeplant. 

Ten zuiden van het terrein is in de jaren ’60 een hoogwatervrij gelegen akker langs 

het kanaal beplant met loofbomen, het tegenwoordige Hoge Bos.  

Eind 1992 is het beheer van het gebied overgedragen aan Stichting Ark die er in 

samenwerking met Limburgs Landschap vzw een voorbeeldproject voor 

natuurontwikkeling langs de Grensmaas is gestart.    

 

Herbricht  

Eind 2010 is een gebied rondom Herbricht heringericht en toegevoegd aan het 

bestaande gebied Hochter Bampd. Herbricht is afgeleid van de naam Herbergh 

(Ferraris-kaart 1777). Dat had ongetwijfeld te maken met het feit dat hier een 

voetveer lag naar Voulwames aan de Nederlandse zijde van de rivier. Tussen het 

gehucht en de monding van de Geul lag een groot grindeiland. Tussen het dorp en 

de rivier lagen graslanden, hogerop in het dal ook bouwland  (Herbricht Veld). Door 

enkele rivierkundige ingrepen rondom dit eiland (aanleg kribben in 1862) is op de 

kaarten rond 1900 zichtbaar dat het eiland is verdwenen: het noordelijk deel maakt 

onderdeel uit van de Vlaamse oever en het zuidelijk deel ging onderdeel u itmaken 

van de weerd van Itteren.    

Op de luchtfoto van 1971 (figuur 3) is goed te zien dat het gebied tussen de Zuid-

Willemsvaart en de Maas ten westen van Herbricht volop in ontgrinding was. 

Nadien is het hele gebied weer aangevuld.  Ten zuidoosten van het dorp is een grote  

populierenplantage aanwezig die in het kader van het inrichtingsproject is gekapt.  

De gronden van het huidige natuurgebied waren daarnaast in gebruik als weiland. 

De steile hoge oevers van de Maas bestonden uit onbegraasde ruigten.    
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FIGUUR 1. TRANCHOTKAART VAN CA. 1805 MET IN DE ZUIDWESTHOEK KASTEEL HOCHT EN DE BEEMDEN (P = PATURAGE) 

RICHTING DE MAAS, HET HUIDIGE NATUURGEBIED HOCHTER BAMPD. VIER DOOR MENSENHAND BEÏNVLOEDE OOSTWAARTSE 

RIVIERVERLEGGINGEN ZIJN AANGEGEVEN (OVERGENOMEN UIT EDUCATIE LIMBURGS LANDSCHAP VZW 1999). 

 

 
FIGUUR 2. KAART VAN 1841 (BRON GEOPUNT VLAANDEREN).  
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FIGUUR 3. LUCHTFOTO VAN LOCATIE HERBRICHT IN 1971.  

 

INRICHTING  

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de inrichtingsmaatregelen gedurende de 

periode 1992-2008 wordt verwezen naar Van Looy e.a., 2009.  

 

De volgende inrichtingsmaatregelen hebben in 2009-2010 in het deelgebied Hochter 

Bampd plaatsgevonden: 

• Inrichting zuidelijk deel: het grote akkerperceel tussen Hochter Bampd en 

Smeermaas werd afgegraven tot op het grind en de vrijgekomen dekgrond werd 

tegen de kanaaldijk aangezet.  

• Verlaging hoge Maasdam: de Maasoever werd vanaf het rivierbed geleidelijk 

afgegraven tot het niveau van het Wissenbos en de oever van de Wissenplas over 

de volledige lengte van Hochter Bampd. Als resultaat is een brede grindoever 

over het volledige natuurterrein aanwezig.  

• Opvulling noordelijk deel van de Wissenplas: het materiaal uit de oeververlaging 

werd in de noordwestelijke hoek van de Wissenplas aangebracht, zodat de 

Wissenplas nu een frequent overstromende nevengeul wordt in het riviersysteem, 

die mooi geleidelijk meestroomt.  

 

Het gebied Herbricht is in 2009-2010 als volgt ingericht:   

• Verbreding van het rivierbed waarbij vrijkomend grind in het rivierbed is 

gebracht (grindsuppletie bij drempel en tegenover de monding van de Geul)   

• Verleggen van de Geulerweg t.b.v. oeverafschuining en verruiming 

begrazingscorridor 

• Klein deel van gebied is opgehoogd als hoogwatervluchtplaats met de 

vrijkomende dekgrond  

• Verwijderen harde oeverbescherming (breuksteen/ betonplaten) van de oevers 

op meeste trajecten  

 

BEHEER 

 

• Begrazingsbeheer door kuddes paarden en runderen samen met deelgebied 
Herbricht en de hoge Maasoever ter hoogte van Smeermaas.  

• In het deelgebied Biezegreend is periodiek (o.a. in 2008) en lokaal bos en 
struweel verwijderd.  

• Ook is lokaal ingegrepen in de bosontwikkel ing in de zone tussen de kanaaldijk 
en de Wissenplas 



Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Hochter Bampd & Herbricht 2019                                       pagina  6                                                     

• Het zuidelijk verlengde en het noordelijk verlengde van de Wissenplas wordt in 
het najaar machinaal opengemaakt omwille van afspraken met De Vlaamse 
Waterweg en om het opruimen van zwerfvuil na hoogwater  te vergemakkelijken. 

• Periodiek wordt er opslag van elzen en vlinderstruiken gekapt op de Maasoevers 
en Maasdijken om verruiging tegen te gaan. Ook op plekken waar het vee een 
lange tijd niet gegraasd heeft, of in smalle zones, wordt plaatselijk houtige opslag 
gekapt. 

• In Herbricht is in 2015 en opnieuw in 2017 opslag van struweel en jong ooibos 
geklepeld 

• Exoten zoals Reuzenberenklauw en Vlinderstruik worden bestreden.  

• In het kader van het biodiversiteitsproject Wilde Bijen langs de Grensmaas zijn 
in 2018 enkele maatregelen genomen langs de Geulerweg waaronder het 
herprofileren van een steilwand en het verwijderen van alle bos- en struikopslag.  

BIEZEGREEND IN 2006: DE PLAATS WAAR 

VROEGER DE GRINDVERWERKING 

PLAATSVOND. NU EEN MOOI RUIG 

GRASLAND MET PRACHTIGE ZOOM- EN 

MANTELVEGETATIES RICHTING HET OUDE 

OOIBOS.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEELD VAN BIEZEGREEND IN 2019. 
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RESULTATEN 

  
1.1 FLORA  

 

Situatie voor herinrichting  

 

Deelgebied Hochter Bampd 

Voor een uitgebreide beschrijving van de rijkdom aan bijzondere soorten voor de 

start van het natuurontwikkelingsproject in 1992 en de eerste resultaten gedurende 

de periode 1993-1996 wordt verwezen naar Van Looy e.a., 2009. De soortenrijdom 

groeide van ca. 27 in 1992 (0-situatie) naar 55 in 1993-1996 (tabel 1). Dankzij de 

forse zanddynamiek tijdens de twee grote overstromingen van 1993 en 1995 doken 

veel nieuwe soorten op waaronder veel bijzondere pioniers. Uit de periode 1997 -

2004 zijn overigens nauwelijks florawaarnemingen bekend.  

Bij het uitgebreide Maas in Beeld-onderzoek in 2005-2007 (Kurstjens e.a., 2008) zijn 

in totaal 31-33 bijzondere soorten waargenomen (tabel 1). Dit is een behoorlijke 

achteruitgang die vooral te maken heeft met het verdwijnen van pioniers en enkele 

stroomdalplanten ten gevolge van voortschrijdende vegetatiesuccessie op de 

zandige, maar voedselrijke Maasdam (sterke verruiging) en lokaal ook op de 

Biezegreend. Tegenover dit verlies aan soorten staat winst van andere soorten, 

vooral in de ondergroei van het ooibos. Groot heksenkruid en Maarts viooltje zijn 

sterk toegenomen en nieuw zijn soorten als Boszegge, Hondstarwegras, 

Muskuskruid en Verspreidbladig goudveil. In een deel van het ooibos is sprake van 

een goed ontwikkelde kwelvegetatie die verband houdt met kwel vanuit de 

nabijgelegen Zuid-Willemsvaart. Dat verklaart ook het grote aandeel essen in de 

boomlaag.  

 

Deelgebied Herbricht  

Van dit deelgebied zijn er slechts beperkte waarnemingen van voor de 

natuurontwikkeling. Vooral de oevers tussen Hochter Bampd en Herbricht kenden 

wel wat meldingen van bijzondere soorten zoals Veldsalie en Wondklaver. In de 

bocht die ondertussen vergraven is, lag tussen de populierenaanplant en de 

Maasoever tot begin 2004 een hooiland met Gewone vogelmelk en Gulden 

boterbloem.   

 

Na herinrichting (vanaf 2010) 

 

Deelgebied Hochter Bampd 

Door het INBO en door vrijwilligers is het deels nieuw ingerichte gebied regelma tig 

bezocht. Daarmee is een goed en compleet beeld van de soortenrijkdom gedurende 

de periode 2010-2018. Eind 2009 zijn overigens al enkele indicatieve soorten gemeld 

van de hoge grindbanken van het kersvers ingerichte terrein: Bilzekruid en Kleine 

steentijm. In 2010 zijn de heringerichte oevers bekeken door het INBO (Van Looy 

& Vercruysse, 2010). Dit leverde o.a. vondsten van Muurleeuwenbek (talrijk), 

Mottenkruid, Ruige rupsklaver en Zandweegbree op.  

In de periode 2010-2018 zijn cumulatief 73 indicatieve soorten waargenomen. Dit 

laat zien dat er grote winst (ruime verdubbeling) is geboekt door de herinrichting. 

Nieuw aangetroffen soorten zijn o.a. Aardbeiklaver, Blaassilene, Boskortsteel, Bruin 

cypergras, Dubbelkelk, Engelse alant, Harige ratelaar, Kattendoorn, Kleine 

pimpernel, Kogelbies, Maretak, Peperkers, Rijstgras, Sikkelklaver, Slanke 

mantelanjer, Veldsalie en Welriekende ganzenvoet.       

Het uitgebreide Maas in Beeld-onderzoek in 2019 (gebaseerd op 6 bezoeken 

namelijk op 20 maart, 17 april, 3 en 20 juni en 16 en 23 augustus) heeft 65 

indicatieve soorten opgeleverd (tabel 1) waaronder 15 nieuwe: Bont kroonkruid, 

Brede ereprijs, Duifkruid, Echt duizendguldenkruid, Fijne en Ronde ooievaarsbek, 



Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Hochter Bampd & Herbricht 2019                                       pagina  8                                                     

Groot glaskruid, Grote leeuwenklauw, Kleine rate laar, Kruisbladwalstro, Lange 

ereprijs, Ruig hertshooi, Slangenlook, Stinkend streepzaad en Vingerhelmbloem . Uit 

het voorgaande decennium konden 20 soorten niet terug worden gevonden 

waaronder dynamische pioniers (Fraai duizendguldenkruid, Slijkgroen), dro ge 

pioniers (Absintalsem, Bilzekruid, Klein glaskruid, Mottenkruid, Muurleeuwenbek, 

Rozetsteenkers, Ruige anjer, Spiesleeuwenbek, Tripmadam en Zandweegbree ), 

stroomdalflora (Ruige leeuwentand, Ruige weegbree) en zoom-mantelsoorten 

(Bokkenorchis, Donderkruid, Ruig klokje). Met in totaal 88 indicatieve soorten voor 

de periode 2010-2019 scoort de floristische rijkdom van Hochter Bampd erg hoog.     

 

De soortenrijkdom van 2019 wordt achtereenvolgens per ecotoop besproken en 

geïllustreerd aan de hand van verspreidingskaartjes. Ook wordt telkens een 

vergelijking gemaakt met de situatie in 2006.     

Waterplanten (o.a. Rivierfonteinkruid en Doorgroeid fonteinkruid) hadden een 

goed jaar in 2019 (figuur 4). In de Maasbedding groeit Rivierfonteinkruid in de 

oeverzone over een breedte van 2-8m samen met o.a. Gele plomp, Kleine egelskop, 

Mattenbies, Zwanenbloem en smalbladige fonteinkruiden als Gekroesd, Schede- en 

Tenger. In 2018 en 2019 zijn ook zeldzaamheden als Groot nimfkruid, Klein en 

Puntig fonteinkruid gemeld. Ook in de geïsoleerde ondiepe plas ten noorden van de 

Wissenplas groeit lokaal Rivierfonteinkruid. Het krijgt hier gezelschap van 

Kikkerbeet, Pijlkruid en een uitzonderlijk grote populatie Smalle waterweegbree . 

Langs de Wissenplas groeit Rivierfonteinkruid verspreid langs de open zuid- en 

oostoever in een lagere bedekking dan langs de Maas.  Tijdens het Maas in Beeld 

onderzoek in 2006 groeide er geen Rivierfonteinkruid in de Wissenplas. Voor 

waterplanten in de Maas was 2006 een slecht jaar door  de hoge zomerwaterstanden.   

Soorten die indicatief zijn voor kwel en broekbos zijn relatief goed 

vertegenwoordigd in Hochter Bampd. In 2007 is ontdekt dat er lokaal kwel vanuit 

het kanaal opwelt in het noordelijk deel van het ooibos omdat daar soorten al s 

Bittere veldkers en Verspreidbladig goudveil groeiden. Door de vroege start van het 

voorjaar in 2019 was de begroeiing van ruigtekruiden in dit deel al vergevorderd en 

konden deze soorten en hun verspreiding/ abundantie niet meer goed worden 

geïnventariseerd. Bosmuur en Verspreidbladig goudveil zijn nog wel aangetroffen.  

Groot heksenkruid was te talrijk om in te meten en heeft zich in vergelijking met de 

inventarisatie in 2006 sterk uitgebreid, mede dankzij de verspreiding van zaden door 

de grote grazers. Vanuit de Wissenplas stroomt aan de noordoostzijde wat water 

richting de Maas en daar groeit wat Bosbies langs een elzenbroekbosje.  

Uit de groep van dynamische pioniers zijn Bruin cypergras, Rijstgras en Witte 

waterkers goed vertegenwoordigd (figuur 5). Ze groeien lokaal langs de open, 

bosarme zuid, oost- en noordzijde van de Wissenplas en langs de droogvallende 

delen van het geïsoleerde plasje ten noorden van de Wissenplas. Aan de noordzijde 

van de Wissenplas is ook de exoot Schijngenadekruid in 2019 massaal aangetroffen. 

In 2006 waren al deze soorten afwezig in Hochter Bampd.    

Pioniers van hoger gelegen droge zand- en grindbanken zijn goed 

vertegenwoordigd in het zuidelijk deel van de weerdverlaging (o.a. door 

Kandelaartje, IJzerhard, Wit en Zacht vetkruid en lokaal ook Blaassilene, Bont 

kroonkruid, Echt duizendguldenkruid, Kleine steentijm, Slanke mantelanjer en 

Viltganzerik). Het noordelijk deel is duidelijk armer aan indicatieve soorten en lijkt 

minder grindig en meer lemig en voedselrijker te zijn afgewerkt. Het zuidelijk deel 

van de verlaagde Maasdam (ter hoogte van de Wissenplas) herbergt soorten als 

Bermooievaarsbek, Fijne en Ronde ooievaarsbek (figuur 6a). In de voorgaande 

periode (2010-2018) zijn nog eens acht andere vertegenwoordigers uit deze groep 

gevonden, mogelijk zijn deze door vegetatiesuccessie verdwenen.  Vaak gaat het om 

zeldzame soorten met slechts één groeiplaats gedurende één jaar.  

In 2006 waren veel soorten uit deze groep nog afwezig; zo ontbraken Wit en Zacht 

vetkruid. In en rondom de Biezegreend groeiden IJzerhard en wat Kandelaartje en 

Bermooievaarsbek (figuur 6b).   
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FIGUUR 4. VERSPREIDING VAN WATERPLANTEN IN HOCHTER BAMPD EN HERBRICHT IN 2019 RESP. 2017. IN 2006 

ONTBRAKEN DEZE WATERPLANTEN VOLLEDIG IN HOCHTER BAMPD.   

 

 
FIGUUR 5. VERSPREIDING VAN DYNAMISCHE PIONIERS IN HOCHTER BAMPD IN 2019. IN 2006 ONTBRAKEN DEZE 

WATERPLANTEN VOLLEDIG IN HOCHTER BAMPD.  IN HERBRICHT WAS  ER IN 2017 ZOWEL VAN RIJSTGRAS ALS WITTE 

WATERKERS ÉÉN GROEIPLAATS. 
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FIGUUR 6A. VERSPREIDING VAN DROGE PIONIERS IN HOCHTER BAMPD IN 2019. TER VERGELIJKING IN FIGUUR 6B DE 

VERSPREIDING VAN DRIE VAN DEZE SOORTEN IN 2006-2007, NIET AFGEBEELDE SOORTEN ONTBRAKEN TOEN.  

 

De verspreiding van soorten van droog (stroomdal)grasland is weergegeven in 

figuur 7a. Talrijk aanwezig zijn Harige ratelaar en Rapunzelklokje. Harige ratelaar is 

waarschijnlijk afkomstig van een bovenstrooms gelegen bronpopulatie nabij de stuw 

van Borgharen in Nederland. Ook in het tegenover gelegen gebied Borgharen doet 

de soort het erg goed (Kurstjens & Peters, 2017). Rapunze lklokje is net als in 2006 

nog steeds algemeen op de Biezegreend (figuur 7b), maar heeft zich ook gevestigd 

op de Maasdam (noordelijk deel ter hoogte van ooibos) en op het noordelijk deel 

van de weerdverlaging. De soort lijkt daar indicatief voor het deel dat met wat meer 

lemige bodem is afgewerkt. Andere vertegenwoordigers uit deze groep hebben een 

meer beperkte verspreiding of het gaat om solitaire exemplaren/ groeiplaatsen 

(Beemdkroon, Brede ereprijs, Duifkruid, Grasklokje, Kattendoorn, Kleine 

pimpernel, Kleine ratelaar, Sikkelklaver en Veldsalie). Een deel van deze soorten is 

waarschijnlijk afkomstig van bovenstroomse groeiplaatsen op de hoge Maasoever ter 

hoogte van Smeermaas.     

Kenmerkende soorten van meer vochtig grasland zijn lokaal aangetroffen op en 

langs de rand van de dekgrondberging en op de weerdverlaging o.a. Aardbeiklaver, 

Gulden sleutelbloem en Kruipend zenegroen (figuur 8). Beide laatste soorten zijn 

qua abundantie en verspreiding flink toegenomen t.o.v. 2006. Engelse alant staat 

sinds 2018 op twee locaties op een grindbank langs de bedding van de Grensmaas . 

Rode ogentroost was in 2019 veel te talrijk om in te meten maar groeide verspreid 

over alle open delen van het gebied. In vergelijking met 2006 is de soort vooral op 

de Maasdam en in het nieuwe zuidelijke deel sterk toegenomen qua verspreiding.    
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FIGUUR 7A. VERSPREIDING VAN DROGE PIONIERS IN HOCHTER BAMPD IN 2019. TER VERGELIJKING IN FIGUUR 7B DE 

VERSPREIDING VAN TWEE VAN DEZE SOORTEN IN 2006, NIET AFGEBEELDE SOORTEN ONTBRAKEN TOEN.  

 

Planten uit de categorie rivierdalruigte, mantels en zomen  zijn in Hochter Bampd 

goed vertegenwoordigd. Enkele soorten zijn inmiddels zo talrijk dat ze niet meer 

zijn gekarteerd (Gewone agrimonie, Wilde marjolein). In 2006 was het voorkomen 

van beide soorten nog geconcentreerd rondom de Biezegreend ( figuur 9b). Kleine 

kaardenbol heeft zich langs randen van ooibossen ook uitgebreid, behalve langs de 

Maasdam waar het voorheen veel in de ruige Maasoever groeide. Peperkers heeft 

zich juist algemeen gevestigd langs de verlaagde Maasdam. Hartgespan heeft zich 

daar lokaal een beetje uitgebreid. Witte munt is sinds 2006 door het hele terrein 

verspreid. Borstelkrans is een opvallende en talrijke nieuwkomer in de zuidelijke 

weerdverlaging (figuur 9a). Andere soorten hebben zich in klein aantal gevestigd  

zoals Hondstarwegras, Kruisbladwalstro, Ruig hertshooi, Slangenlook en Stinkende 

ballote. Bijzonder is ook de vestiging van Lange ereprijs op de zuide lijke 

weerdverlaging. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de overkant (Borgharen) waar 

in 2016 maar liefst zeven groeiplaatsen aanwezig waren (Kurstjens & Peters, 2017). 

Enkele soorten die in de voorgaande periode wel aanwezig waren, konden ondanks 

gerichte zoektocht niet worden gevonden (o.a. Donderkruid  en Ruig klokje).       

Hochter Bampd herbergt het oudste en best ontwikkelde ooibos langs de 

Grensmaas (figuur 10a). De oudste delen zijn ruim 50 jaar oud en beginnen erg 

structuurrijk te worden (veel staand en liggend dood hout). Dat is ook goed 

merkbaar in de ondergroei waarin zich steeds meer kenmerkende soorten vestigen 

(Boskortsteel, Groot glaskruid en Vingerhelmbloem) en uitbreiden (Daslook, 

Gevlekte aronskelk, Maarts Viooltje , zie figuur 10b ter vergelijking). Hoewel 

Boskortsteel zeker ook in de ondergroei van ooibos staat, zien we dat deze soort 

zich in het Zuidelijk Maasdal, en hier in Hochter Bampd, ook sterk als zoom -
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mantelsoort en zelfs als droog graslandsoort manifesteert.  Op verschillende locaties 

zijn er in oude populieren, maar ook in wilg en eik Maretakken terecht gekomen.  

  

 
FIGUUR 8A. VERSPREIDING VAN INDICATIEVE SOORTEN VAN VOCHTIG GRASLAND IN HOCHTER BAMPD IN 2019. TER 

VERGELIJKING IN FIGUUR 8B DE VERSPREIDING VAN TWEE VAN DEZE SOORTEN IN 2007, NIET AFGEBEELDE SOORTEN 

ONTBRAKEN TOEN. 

   

 

 
ENGELSE ALANT 
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FIGUUR 9A. VERSPREIDING VAN INDICATIEVE SOORTEN VAN RUIGTEN EN ZOMEN IN HOCHTER BAMPD IN 2019. TER 

VERGELIJKING IN FIGUUR 9B DE VERSPREIDING VAN DEZE SOORTEN IN 2006-2007. 

 

 
BORSTELKRANS   
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FIGUUR 10A. VERSPREIDING VAN INDICATIEVE SOORTEN VAN RUIGTEN EN ZOMEN IN HOCHTER BAMPD IN 2019. TER 

VERGELIJKING IN FIGUUR 9B DE VERSPREIDING VAN DEZE SOORTEN IN 2007. BOSKORTSTEEL, GROOT GLASKRUID EN 

VOORJAARSHELMBLOEM ONTBRAKEN TOEN.  

 

 
DASLOOK HEEFT ZICH UITGEBREID.  
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TABEL 1. OVERZICHT VAN INDICATIEVE SOORTEN IN HOCHTER BAMPD GEDURENDE VIJF PERIODEN VANAF 1970. *? NIET 

GEMELD IN DEZE PERIODE, MAAR WAARSCHIJNLIJK WEL AANWEZIG.     

Soort 1970-

1992 

1993-

1996 

2005-

2007 

2010-

2018 

2019 

Aardbeiklaver    * * 

Absintalsem    *  

Beemdkroon * * * *? * 

Bermooievaarsbek * * * *? * 

Bilzekruid    * (2009)  

Bittere veldkers * * * * *? 

Blaassilene    * * 

Bokkenorchis    *  

Bont kroonkruid     * 

Borstelkrans * * * * * 

Bosbies    * * 

Boskortsteel    * * 

Boszegge   *   

Brede ereprijs   *  * 

Bruin cypergras  *  * * 

Daslook * * * *? * 

Donderkruid * * * *  

Dubbelkelk * *  * * 

Duifkruid     * 

Echt duizendguldenkruid * *   * 

Eekhoorngras   *   

Engelse alant    * * 

Fijne ooievaarsbek     * 

Fraai duizendguldenkruid    *  

Gele maskerbloem    *  

Gevlekte aronskelk * * * * * 

Gevlekte scheerling * *    

Gewone agrimonie * * * * * 

Graslathyrus *     

Grijskruid  *    

Groot  glaskruid  *   * 

Groot heksenkruid  * * * * 

Groot springzaad * * *   

Grote leeuwenklauw * *   * 

Grote muggenorchis  *    

Gulden sleutelbloem  * * *? * 

Harige ratelaar    * * 

Hartgespan * * * * * 

Hondstarwegras   * * * 

IJle zegge  * * * * 

IJzerhard * * * * * 

Kandelaartje * * * * * 

Kattendoorn    * * 

Kleine kaardenbol  * * * * 

Kleine pimpernel    * * 

Kleine ratelaar  *   * 

Kleine steentijm    * * 

Klein glaskruid    *  

Kogelbies    * * 

Korenbloem * *  *  

Knolsteenbreek * *    

Kranssalie  *    

Kruipend zenegroen * * * *? * 

Kruisbladwalstro * *   * 
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Deelgebied Herbricht (tabel 2) 

Net als Hochter Bampd is dit deelgebied na herinrichting zowel door het INBO als 

door vrijwilligers regelmatig bezocht. Daarmee is een goed en compleet beeld van 

de rijkdom van indicatieve soorten gedurende de periode 2011-2016 (minimaal 34 

soorten). In 2017 is het gebied middels drie bezoeken compleet onderzocht (1 juni, 

6 juli en 4 sept. 2017). Alleen voorjaarssoorten zoals Kandelaartje zijn mogelijk 

Lange ereprijs     * 

Maarts viooltje  * * * * 

Maretak    * * 

Mierik  *    

Mottenkruid *   *  

Muskuskruid   *   

Muurleeuwenbek  *  *  

Peperkers    * * 

Pijlkruidkers  *    

Rapunzelklokje * * * * * 

Rijstgras    * * 

Rivierfonteinkruid   *? * * 

Rode ogentroost * * * * * 

Ronde ooievaarsbek     * 

Rozetsteenkers  *  *  

Ruige anjer   *  *  

Ruige leeuwentand    *  

Ruige rupsklaver  *  *  

Ruige weegbree  *  *  

Ruig hertshooi     * 

Ruig klokje    *  

Sikkelklaver    * * 

Slangenlook     * 

Slanke mantelanjer    * * 

Slijkgroen    *  

Smalle aster * * * ? * 

Spaanse zuring * *    

Spiesleeuwenbek    *  

Springzaadveldkers  * * * * 

Steenanjer    *  

Stengelomvattend havikskruid    *  

Stinkende ballote  * * * * 

Stinkende kamille    *  

Stinkend streepzaad     * 

Tripmadam    *  

Veldsalie * *  * * 

Veldwarkruid  *    

Verspreidbladig goudveil   * * * 

Viltganzerik * *  * * 

Vingerhelmbloem     * 

Welriekende ganzenvoet    * * 

Wilde marjolein * * *  * * 

Wit vetkruid * *  * * 

Witte munt  * * * * * 

Witte waterkers  *  * * 

Wondklaver  *    

Zacht vetkruid  *  * * 

Zandweegbree  *  *  

Zomerfijnstraal  * * *  *? * 

Totaal  32 55 33 73 65 
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gemist. Nieuwe soorten t.o.v. de voorgaande periode zijn: Borstelkrans, 

Boskortsteel, Goudhaver, Gulden sleute lbloem, Kleine pimpernel, Kleine ratelaar, 

Pijlkruidkers, Slanke mantelanjer, Stinkende ballote, Vlottende waterranonkel, Wild 

kattenkruid, Witte munt en Witte waterkers. Uit de voorgaande periode konden 11 

soorten niet terug worden gevonden waaronder droge pioniers (Absintalsem, 

Kandelaartje, Ruige rupsklaver, Tripmadam en Wilde hokjespeul), Engelse alant, 

Ruige leeuwentand en zoom-mantelsoorten (Hondstarwegras en Ruig hertshooi).  

In 2019 zijn er nog eens vijf nieuwe soorten aangetroffen (Donderkruid, Gevlekte 

scheerling, Melige toorts, Postelein en Ruige weegbree). In totaal zijn er de 

afgelopen 9 jaar cumulatief 53 indicatieve soorten waargenomen. Dit laat zien dat 

veel soorten geprofiteerd hebben van de herinrichting.  Er komen ook enkele 

soorten voor die niet (meer) in het deelgebied Hochter Bampd groeien zoals 

Goudhaver, Muurleeuwenbek, Pijlkruidkers, Veldwarkruid, Wild kattenkruid en 

Wondklaver.    

De soortenrijkdom van 2017 wordt achtereenvolgens kort per ecotoop besproken en 

geïllustreerd aan de hand van verspreidingskaartjes.  

Het beeld van de waterplanten in de Maas is goed vergelijkbaar met dat ter hoogte 

van Hochter Bampd: regelmatig Rivierfonteinkruid met enkele pollen Doorgroeid 

fonteinkruid en af en toe Gele plomp.  

Soorten die indicatief zijn voor kwel en/of broekbos zijn in Herbricht vrijwel 

afwezig op enkele vondsten van IJ le zegge en Witte waterkers na. Dat geldt ook 

voor indicatieve soorten onder de dynamische pioniers. Langs een slikkige laagte 

in de Maasbedding groeit wat Rijstgras. Verder ontbreekt geschikt leefgebied voor 

deze soortgroep.   

Pioniers van hoger gelegen droge zand- en grindbanken zijn goed 

vertegenwoordigd in het gebied (vooral Bermooievaarsbek, IJzerhard, Wit en Zacht 

vetkruid en Wondklaver in het zuidelijk deel ; zie figuur 11). Mogelijk houdt het 

voorkomen van deze kalkminnende soort verband met de wijze waarop hier een 

voormalige grindplas is opgevuld/ afgewerkt. Er dagzoomt hier kalk aan de Maas. 

Dit komt omdat de Geulerweg hier is teruggelegd op de locatie van die oude 

grindwinning. Lokaal komen ook Blaassilene, Kleine steentijm, Slanke mantelanjer, 

Pijlkruidkers en Ronde ooievaarsbek voor.      

De verspreiding van soorten van droog (stroomdal)grasland  is weergegeven in 

figuur 11. Talrijk aanwezig zijn Goudhaver (langs berm Geulerweg in zuidelijk deel) 

en Harige ratelaar (zuidelijk deel). Rapunzelklokje is opvallend afwezig. Van andere 

vertegenwoordigers uit deze groep zijn één of enkele groeiplaatsen aangetroffen 

(Beemdkroon, Grasklokje, Kleine pimpernel, Kleine ratelaar en Ruige weegbree).  

Kenmerkende soorten van meer vochtig grasland zijn beperkt aanwezig en vaak 

nog in klein aantal (Aardbeiklaver en Gulden sleutelbloem). Zelfs Rode ogentroost 

is nog niet talrijk .  

Planten uit de categorie rivierdalruigte, mantels en zomen  zijn ook in Herbricht 

vrij goed vertegenwoordigd, maar bijv. Gewone agrimonie is nog geheel afwezig!  

Wilde marjolein en Witte munt zijn verspreid over het hele terrein gevonden. Net 

als in Hochter Bampd is er ook hier een groeiplaats van de zeldzame Lange ereprijs. 

Op de steile Maasoever tussen Herbricht en Uikhoven is Wild kattenkruid 

gevonden. Veel andere indicatieve soorten zijn in klein aantal aanwezig. Op het 

smalle traject tussen Herbricht en Uikhoven groeit veel Reuzenberenklauw. De 

Geul(monding) fungeert als grote zaadbron voor deze exoot. Bovenstrooms ervan is 

de soort slechts beperkt aangetroffen.   

Soorten (uit de ondergroei) van ooibos ontbreken in Herbricht, niet in de laatste 

plaats omdat de groei van dit ecotoop in verband met doorstroming actief wordt 

tegengegaan door klepelbeheer.    
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TABEL 2. OVERZICHT VAN INDICATIEVE SOORTEN IN HERBRICHT GEDURENDE VIJF PERIODEN VANAF 1970. *? NIET GEMELD 

IN DEZE PERIODE, MAAR WAARSCHIJNLIJK WEL AANWEZIG.     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soort Voor 

2010 

2011-

2016 

2017 2018-

2019 Aardbeiklaver  * *  

Absintalsem  *   

Beemdkroon * * *  

Bermooievaarsbek * * * * 

Blaassilene  * * * 

Borstelkrans   * * 

Boskortsteel   *  

Donderkruid    * 

Engelse alant  *   

Gevlekte scheerling    * 

Goudhaver   *  

Gulden sleutelbloem   *  

Harige ratelaar  * * * 

Hondstarwegras  *   

IJle zegge  *   

IJzerhard * * * * 

Kandelaartje  *   

Kleine kaardenbol  * *  

Kleine pimpernel   *  

Kleine ratelaar   *  

Kleine steentijm  * *  

Klein glaskruid  *?   

Knolsteenbreek *    

Kruisbladwalstro  * *  

Lange ereprijs  * *  

Melige toorts    * 

Muurleeuwenbek * * *  

Peperkers  * * * 

Pijlkruidkers   *  

Postelein    * 

Rapunzelklokje  *?   

Rijstgras  * *  

Rivierfonteinkruid  * * * 

Rode ogentroost  * * * 

Ronde ooievaarsbek  * *  

Ruige leeuwentand * *   

Ruige rupsklaver  *   

Ruige weegbree    * 

Ruig hertshooi  *   

Slanke mantelanjer   * * 

Smalle aster  * * * 

Stinkende ballote *  *  

Tripmadam  *   

Veldsalie  *?   

Veldwarkruid  * *  

Vlottende waterranonkel   *  

Welriekende ganzenvoet  *  * 

Wilde hokjespeul  *   

Wilde marjolein * * * * 

Wild kattenkruid   *  

Wit vetkruid * * * * 

Witte munt    *  

Witte waterkers   *  

Wondklaver  * * * 

Zacht vetkruid * * * * 

Zandweegbree  *?   

Zomerfijnstraal  * * * * 

Totaal   34 36 - 
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FIGUUR 11. VERSPREIDING VAN KENMERKENDE SOORTEN IN HERBRICHT IN 2017.  

 

 

 
KLEINE STEENTIJM.   
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KOLONIE AALSCHOLVERS 

 

 
NIEUW INGERICHTE ZUIDELIJK DEEL VAN HOCHTER BAMPD.  
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GEÏSOLEERDE ONDIEPE PLAS NOORDZIJDE  

 

 
MAARTS VIOOLTJE IS NET ALS ANDERE SOORTEN UIT DE ONDERGROEI VAN OOIBOS STERKER VERSPREID.  
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GULDEN SLEUTELBLOEM HEEFT ZICH IN ZUIDELIJK DEEL GEVESTIGD.  

 

 
VELDSALIE IS VANUIT POPULATIE HOGE DIJK SMEERMAAS IN GEBIED GEVESTIGD.  
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BREDE EREPRIJS 

 

 
RONDE OOIEVAARSBEK OP DE MAASDAM.  
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KOGELBIES  

 

 
GELE LUZERNEVLINDER 
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DUIFKRUID 

 

1.1 INSECTEN 

 

1.1.1 Insecten  

Tijdens alle veldbezoeken voor flora in Hochter Bampd zijn dagvlinders, libellen en 

bijzondere sprinkhanen genoteerd. Door het INBO (Ward Vercruysse) zijn 

daarnaast enkele gerichte bezoeken voor insecten gebracht . Er zijn in 2019 in totaal 

9 bezoeken afgelegd, maar vaak in deelgebieden van dit soortenrijke terrein. De 

bezoeken lopen van het vroege voorjaar tot het najaar: 17 april, 3, 17 en 20 juni, 6, 

16, 21, 23 en 29 augustus 2019. Samen met losse waarnemingen van derden (bron: 

waarnemingen.be) uit 2018 en 2019 is daarmee van het gebied een compleet beeld 

verkregen van de drie insectengroepen.  

Vanwege de vergelijking met het eerdere onderzoek in Hochter Bampd in 2006 zijn 

de waarnemingen van Herbricht buiten beschouwing gelaten. In Herbricht zijn 

overigens drie bezoeken gebracht bij gunstige weersomstandigheden: 1 juni, 7 juli en 

5 sept. 2017. Wel ontbreekt hier een voorjaarsronde. Alleen soorten die uitsluitend 

in Herbricht zijn waargenomen, zijn hier apart vermeld.    

 

1.1.2 Libellen  

 

Situatie voor herinrichting  

In 1994 en 1995 is uitgebreid naar libellen gekeken en zijn 18 soorten waargenomen. 

De kleine Biezenplas was toen het meest soortenrijk vanwege de aanwezigheid van 

ondergedoken waterplanten. Hier zijn soorten als Kleine roodoog juffer, 

Houtpantserjuffer en Zuidelijke glazenmaker gezien. Opmerkelijk zijn ook de 

jaarlijkse observaties van Plasrombout. Langs de grote, maar ondiepe en slibrijke 

Wissenplas zijn nauwelijks libellen gezien afgezien van enkele algemene soorten als 

Lantaarntje, Gewone oeverlibel en Paardenbijter.  

Daarnaast zijn er drie soorten gezien die afkomstig zijn uit de Grensmaas: 

Weidebeekjuffer, Blauwe breedscheenjuffer en Beekrombout. Op 21 mei 1994 zijn 

na ca. 60 jaar afwezigheid langs de Maas weer drie Beekrombouten gezien. In 1995 

vlogen er op een dag zelfs meer dan 50 (Kurstjens & de Veld, 1995).  
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In 2006 zijn 14 soorten aangetroffen waaronder twee nieuwe soorten t.o.v. 1994 -

1995: Kanaaljuffer en Vuurlibel. Beide klimaatsoorten zijn talrijk gezien boven de 

Biezenplas. Beekrombout is in 2006 mogelijk gemist daar deze soort een korte 

vliegtijd heeft.  

 

Situatie na herinrichting  

In 2018-2019 zijn 29 soorten gezien (tabel 3), waarmee het gebied in vergelijking 

met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas hoog scoort. In vergelijking 

met de voorgaande periode is de soortenrijkdom verdubbeld. Naast de Maas en de 

Zuid-Willemsvaart zijn er drie geschikte wateren voor libellen: de Wissenplas, de 

Biezenplas en een ondiepe plas op de plaats waar de Wissenplas is gedempt. De 

waarde van de Biezenplas lijkt wat afgenomen t.o.v. 2006 door vergaande 

opslibbing.  

Drie soortgroepen worden hier toegelicht: rheofiele, limnofiele en p ioniersoorten. 

Van de rheofiele (stroomminnende) libellen zijn drie soorten gezien: Blauwe 

breedscheenjuffer (groot aantal, vooral afkomstig uit Zuid-Willemsvaart), 

Kanaaljuffer (kleine populatie in de waterplantenzone in de Maas) en 

Weidebeekjuffer (klein aantal langs de Maas, mogelijk afkomstig van de grote 

populatie uit de nabijgelegen Geul ). Bijzondere rheofiele soorten als Beekrombout 

zijn na 1996 niet meer gemeld van Hochter Bampd.  

Limnofiele soorten, die kenmerkend zijn voor laagdynamisch moeras/ goed 

ontwikkelde geïsoleerde wateren, zijn in klein aantal gemeld: Bruine winterjuffer, 

Glassnijder en Vroege glazenmaker . Er zijn geen directe aanwijzingen gevonden 

voor lokale voortplanting dus mogelijk komen deze soorten vanuit de omgeving . 

Voortplanting is zeker wel aan de orde bij Grote roodoogjuffer en Vuurlibel. De 

eerstgenoemde soort komt vooral voor boven de waterplantenzone langs de Maas, 

de tweede boven de ondiepe plas. Smaragdlibel, die in 2006 is gezien, komt mogelijk 

nu niet meer voor, maar de soort wordt soms gemist door de korte vliegtijd .   

Pioniersoorten van tijdelijke, dynamische wateren in het rivierengebied waren in 

2019 vertegenwoordigd door Gaffelwaterjuffer (5 ex), Zwervende heidelibel (talrijk) 

en Zuidelijke glazenmaker (2 ex.) . Gaffelwaterjuffer komt vooral voor op plekken 

met fijnbladige drijvende waterplanten; de twee andere soorten zijn vooral gezien bij 

de ondiepe poel ten noorden van de Wissenplas. Bijzonder in dit verband zijn ook 

de waarnemingen van de oprukkende klimaatsoorten Zadellibel en Zuidelijke 

keizerlibel, deze zijn vooral boven de Maas gezien.    

Geconcludeerd kan worden dat de libellenfauna van Hochter Bampd qua 

soortenrijkdom flink is toegenomen vooral onder de pionier- en klimaatsoorten. 

Alleen rheofiele soorten uit de Maas (Beekrombout, Weidebeekjuffer) laten een 

duidelijke afname zien.  
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1.1.3 Dagvlinders  

 

Situatie voor herinrichting  

In 1994 en 1995 zijn de dagvlinders goed onderzocht , en zijn er in totaal 22 soorten 

gezien. Minder algemene grasland- en zoomvlinders die zijn gezien betreffen: 

Koevinkje, Geelspriet- en Zwartsprietdikkopje. Oranjetipje kwam in groot aantal 

voor, vooral in de zone tussen de kanaaldijk en het ooibos. Argusvlinder, Kleine 

vuurvlinder, Koninginnepage en Oranje zandoogje zijn in klein aantal waargenomen. 

In 1996 is bovendien een Oranje luzernevlinder gezien.   

In 2006 zijn slechts 11 soorten waargenomen waaronder één Koninginnepage. 

Zoomvlinders zijn niet meer waargenomen, hoewel Oranjetipje waarschijnlijk gemist 

is. Van graslandvlinders zijn alleen Bruin zandoogje en Icarusblauwtje 

waargenomen. Geconcludeerd kan worden dat de soortenrijkdom aan dagvlinders 

flink is teruggelopen. Dit heeft vooral te maken met de ontwikkeling in het terrein 

zelf (verdwijnen graslanden), want in veel andere Maasterreinen zien we een 

toename of minimaal stabilisatie.  

 

Situatie na herinrichting 

In 2019 zijn in totaal 24 soorten gezien (tabel 4), waarmee het gebied in vergelijking 

met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas hoog scoort. In de periode 

2015-2018 zijn in aanvulling op het onderzoek in 2019 nog vijf extra soorten gezien: 

Kleine Vos, Landkaartje , Oranje zandoogje en Hooibeestje (o.a. 5 ex. in 2015). Het 

meest bijzonder is de waarneming van een Kaasjeskruiddikkopje waarvan er 1 ex. is 

gezien bij Herbricht op 26 aug. 2018. Ook in het tegenover gelegen Itteren is deze 

klimaatsoort dat jaar gezien (Kurstjens, 2018).  

In vergelijking met de voorgaande periode (2006) is er sprake van een sterke 

verbetering van de dagvlinderdiversiteit, vergeleken met de periode 1994 -1995 is de 

verandering minder groot. Opvallend is het verdwijnen van Argusvlinder, 

Tabel 3. Libellen in Hochter Bampd gedurende drie ti jdsperioden: 1994-1995, 2006 en 

2018-2019. Aantalscode: * = 1-2, ** 3-9, ***: 10-49, **** 50-99 en ***** >100. Aanwijzingen 

voor lokale voortplanting: e = ei -afzet, t= tandem.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1994-95 2006 2018-19 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella * ***** *****t 
Beekrombout  Gomphus vulgatissimus ****   
Blauwe breedscheenjuffer  Platycnemis pennipes ** *****j ***** 
Blauwe glazenmaker  Aeshna cyanea * * * 
Bloedrode heidelibel  Sympetrum sanguineum * ****t,j  ** 
Bruine glazenmaker Aeshna grandis *  * 
Bruine winterjuffer Sympecma fusca   * 
Bruinrode heidelibel  Sympetrum striolatum * * ** 
Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum   **t 
Geelvlekheidelibel  Sympetrum flaveolum *   
Gewone oeverlibel  Orthetrum cancellatum *** *****t,e *****t,e 
Glassnijder Brachytron pratense    * 
Grote keizerlibel  Anax imperator  **e **e 
Grote roodoogjuffer Eryhtromma najas   *** 
Houtpantserjuffer Lestes viridis  * ***t ****v 
Kanaaljuffer Eryhthromma lindenii   ***t ***t 
Kleine roodoogjuffer  Erythromma viridulum ****  *****t 
Lantaarntje Ischnura elegans **** ***** ****t 
Paardenbijter Aeshna mixta * *** * 
Plasrombout Gomphus pulchellus *    
Platbuik Libellula depressa *  ** 
Smaragdlibel  Cordulia aenea  **  
Steenrode heidelibel  Sympetrum vulgatum   * 
Tengere grasjuffer  Ischnura pumilio   * 
Vroege glazenmaker  Aeshna isoceles   ** 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula   * 
Vuurlibel  Crocothemis eryhtraea  **e *** t,e 
Watersnuffel  Enallagma cyathigerum  **  ** 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens  ***** ***** *** 
Zadellibel Anax ephippiger   * 
Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis  *  * 
Zuidelijke keizerlibel  Anax parthenope    ** 
Zwervende heidelibel  Sympetrum fonscolombii    ****t,v 
Totaal  18 14  29  
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Geelspriet- en Zwartsprietdikkopje. Daar staat de vestiging van andere soorten zoals 

Boswitje, Bruin blauwtje, Groot dikkopje en Kleine parelmoervlinder tegenover.     

Twee soortgroepen worden hier toegelicht: grasland- en zoom-mantelsoorten. 

Graslandvlinders zijn in Hochter Bampd vertegenwoordigd door Bruin blauwtje,  

Bruin zandoogje, Gele en Oranje luzernevlinder, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder 

en Koninginnenpage. Vooral Bruin zandoogje en Gele luzernevlinder hadden een 

goed jaar in 2019. Van andere soorten lagen de aantallen laag , mogelijk vanwege de 

extreem droge zomer van 2018. Mogelijk heeft o.a. het Hooibeestje daarvan te lijden 

gehad omdat de soort niet is gezien in 2019. In 2017 waren o.a. de aantallen 

Koninginnepages erg goed in Herbricht met op veel plaatsen daar ook rupsen van 

deze soort.  

Speciale vermelding verdienen de drie Staartblauwtjes die op 23 augustus 2019 zijn 

gefotografeerd op Rode klaver in het zuidelijk deel van het natuurgebied . Het 

Staartblauwtje is bezig met een opmars vanuit Midden-Europa, mede dankzij de 

klimaatopwarming. 

Zoomsoorten, die bestaan bij de gratie van goed ontwikkelde structuur, bij voorkeur 

op de overgang van grasland naar struweel en ooibos, zijn in zeer klein aantal 

aanwezig op de Biezegreend en de overgang van het Hoge Bos naar het zuidelijk 

deel van Hochter Bampd. Het gaat daarbij om Boswitje, Groot dikkopje, Koevinkje 

en Oranjetipje. De populaties van veel van deze soorten zijn in het (recente) 

verleden wat groter geweest. Zo zijn er van het Boswitje in 2013 maar liefst 8 ex. op 

een dag gemeld (Biezengreend). Mogelijk heeft ook bij deze soorten de droogte van 

2018 zijn tol geëist.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Dagvlinders van Hochter Bampd gedurende drie ti jdsperioden. Legenda: * = 1-

2, ** = 3-9, *** = 10-49 en **** = >50.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 

1994-

1995  

2006  2019  

Argusvlinder Lasiommata megera *   
Atalanta Vanessa atalanta *** ** ** 
Bont zandoogje Pararge aegeria ** * * 
Boomblauwtje Celastrina argiolus *  *** 
Boswitje Leptidea sinapis    * 
Bruin blauwtje Aricia agestis    ** 
Bruin zandoogje Maniola jurtina *** *** *** 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni  **  * 
Dagpauwoog Inachis io *** *** * 
Distelvlinder Vanessa cardui *** ** *** 
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris  *   
Gehakkelde aurelia  Polygonia c-album ** *** ** 
Gele luzernevlinder Colias hyale   ** 
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus   * 
Groot koolwitje Pieris brassicae ** *** ** 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus *** **** ** 
Klein geaderd witje Pieris napi *** *** ** 
Klein koolwitje Pieris rapae *** **** *** 
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia    ** 
Kleine vos Aglais urticae **   
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas **  * 
Koevinkje Aphantophus 

hyperanthus 

**  * 
Koninginnepage Papilio machaon ** * * 
Landkaartje Araschnia levana **   
Oranje luzernevlinder Colias croceus   ** 
Oranjetipje Anthocharis cardamines *** ? * 
Oranje zandoogje Pyronia tithonus *  ? 
Scheefbloemwitje Pieris mannii    * 
Staartblauwtje Cupido argiades   ** 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola **   
Totaal  22 11-12 24-25  
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1.1.4 Sprinkhanen 

 

Situatie voor herinrichting  

In de periode voor herinrichting is geconcludeerd dat Hochter Bampd een 

interessant biotoop voor sprinkhanen vormt. In 1994 zijn 12 soorten aangetroffen 

waaronder Gouden sprinkhaan, Greppelsprinkhaan, Kalkdoorntje en 

Sikkelsprinkhaan. De belangrijkste biotopen in 1994 waren de warme grindvlakte 

van de Biezegreend en de ruige graslanden langs de Maas. In het gebied zijn veel 

soorten voor het eerst in het Maasdal gemeld.   

In 2006 zijn geen bijzondere soorten meer waargenomen, maar is ook wat minder 

aandacht aan deze soortgroep besteed.      

 

Situatie na herinrichting  

In de periode 2010-2019 zijn in totaal 16 soorten gemeld (tabel 5), waarmee het 

gebied in vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas goed 

scoort.  

Drie soortgroepen worden hier toegelicht. Vochtminnende soorten zijn beperkt 

aanwezig (Kustsprinkhaan, Moerassprinkhaan met 2 mannetjes in 2019 en 

Zeggendoorntje). Gewoon spitskopje is niet meer gezien. Klimaatsoorten zijn goed 

vertegenwoordigd o.a. door Sikkelsprinkhaan en Zuide lijk spitskopje. 

Greppelsprinkhaan blijft beperkt tot een zingend mannetje in 2015. Bij Herbricht is 

door Remar Erens de eerste Boomkrekel van de Grensmaas gehoord op 21 

september 2015. Vanuit de ruige Maasoever riep een mannetje. Deze soort is bezig 

met de kolonisatie van het rivierpark, ook aan Nederlandse zijde. Dit vergt specifiek 

onderzoek op warme nazomeravonden.   

Het meest bijzonder is de aanwezigheid van een flinke populatie 

Blauwvleugelsprinkhanen, een kenmerkende pioniersoort, verspreid over de hoge 

grindmilieus en grindbanken langs de Maas. In totaal zijn minimaal 100 exemplaren 

op één augustusdag gezien in 2019. De eerste exemplaren zijn gemeld in 2011.    

Ook bijzonder is de populatie Veldkrekels in het zuidelijk deel van het 

natuurgebied. Na ontdekking in 2012 bleken er eind april 2014 maar liefst 20 

zingende exemplaren aanwezig. Mogelijk is de soort gemist in 2019 omdat er geen 

bezoek is geweest in de geschikte periode tussen 17 april en 3 juni.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Sprinkhanen van Hochter Bampd gedurende twee tijdsperioden.   

Legenda: * = 1-2, ** = 3-9 en *** = 10-49.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 

1993-

1994 

2010-

2019 

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens  *** 
Bramensprinkhaan  Pholidoptera griseoaptera *** ** 
Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus  *** * 
Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis  **  
Gouden sprinkhaan  Chrysochraon dispar  * ** 
Greppelsprinkhaan Roeseliana roeselii  * * 
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  *** *** 
Kalkdoorntje Tetrix tenuicornis  ** ** 
Krasser Pseudochorthippus parallelus  *** *** 
Kustsprinkhaan  Chorthippus albomarginatus   * 
Moerassprinkhaan Stethophyma grossum  * 
Ratelaar Chortippus biguttulus  ** *** 
Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata * ** 
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima * ? 
Veldkrekel Gryllus campestris   *** 
Zanddoorntje Tetrix ceperoi  * 
Zeggendoorntje Tetrix subulata ** * 
Zuidelijk spitskopje Conocephalus fuscus    
Totaal  12  16 
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BLAUWVLEUGELSPRINKHAAN VALT PAS OP ALS HIJ OPVLIEGT… 

 

1.2 OVERIGE SOORTGROEPEN  

 

1.2.1 Amfibieën en reptielen 

 

Deze soortgroep is niet gericht onderzocht. In 2019 is op de Biezegreend, de 

voormalige grindvlakte, een Levendbarende hagedis gezien. Rondom de kanaaldijk 

worden af en toe nog Hazelwormen gezien (o.a. in 2010 en 2012).   

 

1.2.2 Zoogdieren 

 

Ook deze soortgroep is niet gericht onderzocht. Speciale vermelding verdienen 

Bever, Das en Wild zwijn. De Bever heeft een grote familieburcht langs de 

Wissenplas. Langs de Zuid-Willemsvaart (aan de noordzijde) is een ander 

beverterritorium. Langs de kanaaldijk is een dassenburcht aanwezig. Bijzonder is de 

vestiging van Wilde zwijnen in het gebied. De eerste waarnemingen zijn bekend uit 

2016. Regelmatig worden exemplaren gezien, met een maximum van 10. De 

wroetsporen zijn in het voorjaar op verschillende locaties gevonden .  

 

 
GROTE FAMILIEBURCHT VAN DE BEVER LANGS DE WISSENPLAS.  
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GEEN COMMENTAAR….. 

 

 
WROETSPOREN VAN ZWIJNEN IN HET ZUIDELIJK DEEL.  
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3 CONCLUSIES 
 

 

 

 

3.1 NATUURWAARDEN  

 

De herinrichting van het gebied Hochter Bampd in 2009 heeft gezorgd voor een 

duidelijke positieve impuls voor de biodiversiteit. Na een dip vlak voor de 

herinrichting laat de soortenrijkdom onder de indicatieve flora een duidelijke 

toename zien (verdubbeling). Samen met Kerkweerd vormt Hochter Bampd het 

meest soortenrijke gebied van het rivierpark Maasvallei.  Cumulatief gezien zijn er in 

de periode 2010-2019 maar liefst 88 indicatieve soorten gemeld.  

In het gebied zijn soorten van allerlei ecotopen goed vertegenwoordigd: van 

waterplanten tot (de ondergroei van) ooibos. Ook is er een flink areaal aan goed 

ontwikkelde hoge grindbanken. Hochter Bampd laat zien tot welke soortenrijkdom 

een gebied kan uitgroeien na langdurige ruimte voor natuurontwikkeling (ca. 30 

jaar). De lijst bijzondere soorten is lang maar voor enkele soorten heeft het gebied 

speciale betekenis o.a. Maretak, Daslook, Gevlekte aronskelk, Hartgespan, 

Borstelkrans, Harige ratelaar, Slanke mantelanjer, Duifkruid en Veldsalie.  

Het deelgebied Herbricht is veel kleiner en mist enkele ecotopen (o.a. ooibos en 

dynamische pioniers) maar de flora heeft zich de afgelopen tien jaar ook goed 

ontwikkeld. De variatie aan indicatieve soorten bedraagt ongeveer de helft van die 

van Hochter Bampd. Speciale vermelding verdient de grote populatie Wondklaver  

op het traject langs de Geulerweg.  

Onder de insectenfauna zijn gunstige trends zichtbaar . De libellenfauna is qua 

soortenrijkdom flink toegenomen, vooral onder de pionier- en klimaatsoorten. 

Alleen rheofiele soorten uit de Maas (Beekrombout, Weidebeekjuf fer) laten een 

duidelijke afname zien. Onder de dagvlinders is er in vergelijking met de voorgaande 

periode (2006) sprake van een sterke verbetering van de diversiteit, vergeleken met 

de periode 1994-1995 is de verandering minder groot. Opvallend is het ve rdwijnen 

van Argusvlinder, Geelspriet- en Zwartsprietdikkopje. Daar staat de vestiging van 

andere soorten zoals Boswitje, Bruin blauwtje, Groot dikkopje en Kleine 

parelmoervlinder tegenover. Met 16 soorten sprinkhanen en krekels in Hochter 

Bampd in de periode 2010-2019 scoort het gebied goed in vergelijking met andere 

natuurgebieden langs de Maas. Bij Herbricht is daarnaast in 2015 de eerste 

Boomkrekel van de Grensmaas gehoord. Speciale vermelding verdient de grote 

populatie Blauwvleugelsprinkhanen in Herbricht en Hochter Bampd.   

Hoewel aan andere diergroepen geen gericht onderzoek is verricht, heeft Hochter 

Bampd speciale betekenis vanwege het voorkomen van reptielen (Hazelworm, 

Levendbarende hagedis) en van een populatie Wilde zwijnen. Ook de grote kolonie 

met Aalscholvers en Blauwe reigers verdient hier speciale vermelding.     

 

 

3.2 AANBEVELINGEN 

 

Vanuit de “rewilding” gedachte worden de volgende suggesties gedaan voor Hochte r 

Bampd:  

- verwijderen tussenrasters om een zo natuurlijk mogelijk landschap te verkrijgen. 

Nu staan er op verschillende locaties in het ooibos nog (oude) rasters die geen 

speciale functie meer hebben.   

- inzetten op spontane bosontwikkeling in de zone tussen kanaal en Wissenplas, 

daar waar de ondergrond uit relatief voedselrijke leembodem bestaat;  
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- het beperken van cyclische verjonging tot de stroombaan van de Wissenplas en de 

Biezengreend, waar de ondergrond uit relatief schraal grindig materiaal bestaat  en 

openheid in het landschap belangrijke waarde/ variatie toevoegt aan het gebied.   

 

Bij Herbricht wordt aanbevolen om vooral het gebied tussen Uikhoven en Herbricht 

robuuster te maken door verwerving van aangrenzende percelen . Nu zijn er veel 

negatieve randeffecten op het smalle natuurgebied o.a. door het gebruik van 

pesticiden en door bemesting.   
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Hieronder volgt een tiental plaatjes uit het deelgebied Herbricht (uit 2017).   

 

 

 
BEELD VAN SMALLE OEVERZONE TUSSEN HERBRICHT EN HOCHTER BAMPD LANGS DE VERLEGDE GEULERWEG WAAROP 

GOED DE AANGESNEDEN KALKLAAG ZICHTBAAR IS WAARMEE OUDE GRINDWINNING IS OPGEVULD.  
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WONDKLAVER: TALRIJKE SOORT OP TRAJECT LANGS GEULERWEG.  

 

 
TEGENOVER DE GEULMONDING IS WEER EEN GRINDEILAND ONTSTAAN DAT ONDERDEEL UITMAAKT VAN NATUURGEBIED 

HERBRICHT.  
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AANGEBRACHTE DREMPEL OP TRAJECT TUSSEN HERBRICHT EN UIKHOVEN MET STROOMVERSNELLING 

 

 
BEELD VAN HOGE OEVER RICHTING UIKHOVEN MET BLAASSILENE OP VOORGROND.  

 

 
HOGE GRINDBANKEN DIE ZIJN ONTSTAAN DOOR HERINRICHTING VAN GEBIED HERBRICHT.  
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REUZENBERENKLAUW IS DOMINANT AANWEZIG OP HET TRAJECT BENEDENSTROOMS VAN DE GEULMONDING.  

 

 
BEELD VAN DE OEVERRUIGTE LANGS DE MAAS OP TRAJECT TUSSEN HOCHTER BAMPD EN HERBRICHT.  

 

 
WILD KATTENKRUID  
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VELDEN RIVIERFONTEINKRUID LANGS DE MAAS  

 
GEKLEPELDE BEGROEIING IN HERBRICHT (SEPT. 2017).  

 

 
VELDWARKRUID PARASITEREND OP OEVERPLANTEN 
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Mossen in het ooibos  

 

Een inventarisatie van de mossen van het Wissenbos van Hochter 

Bampd in het voorjaar van 2007 leverde zo’n 68 soorten op 

(beschreven in vorige Maas in Beeld rapportage van de Vlaamse 

gebieden). De algemene soorten betroffen karakteristieke soorten van 

het rivierengebied zoals Knikmossen (Bryum sp) en Smaragdsteeltjes 

(Barbula sp). Een kenmerkende groep mossen van vloedbossen zijn de 

haarmutsen (Orthotrichum ssp.), die met 8 soorten (waarvan 6 zeldzame) 

uitzonderlijk rijk vertegenwoordigd is. Vermeldenswaardige 

waarnemingen zijn verder Rood knikmos (Bryum pallens) (vrij zeldzaam) 

en het meer algemene Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum) die lijken 

toe te nemen dankzij natuurontwikkelingsprojecten. Voorts zijn 

Gewoon diknerfmos (Cratoneuron filicinum), Spatelmos (Homalia 

trichomanoides), Uiterwaardmos (Leskea polycarpa) en een vijftal 

boogsterrenmossoorten (Plagiomnium affine, P.cuspidatum, P.ellipticum, 

P.rostratum, P.undulatum), karakteristieke soorten van het rivierengebied, 

epifytisch groeiend op bomen in overstroomd rivierbos. Opmerkelijke 

vondsten betroffen Vloedvedermos (Fissidens gymnandrus), een 

karakteristieke soort voor het rivierengebied, waarvoor het de eerste 

vondst in Limburg betrof. Ook Rood sterrenmos (Mnium marginatum) en 

Riviersterretje (Syntrichia latifoli) waren opmerkelijke zeldzame Rode 

Lijstsoorten van zachthoutooibossen. Bij de levermossen werden zo’n 6 

zeldzame soorten van alluviale bossen aangetroffen in het rivierbos. 

Met 38 niet algemene soorten bladmossen van rivierbossen, scoort het 

dus uitzonderlijk hoog, en het bos van Hochter Bampd toonde een 

uitzonderlijke overeenstemming met het rivierbos van de Rijn te 

Offendorf met 41 gezamenlijke rivierbossoorten.  

Een recent bezoek (12 januari 2020) van Jan Verstraeten , Dirk De Beer 

en Paul Van Sanden toonde dat de in vorige periode vastgestelde 

soortenrijkdom op peil was gebleven, en de hierboven beschreven 

kenmerkende soorten en opmerkelijke vondsten er nog steeds 

voorkomen, daarnaast troffen ze nog twee nieuwe zeer zeldzame Rode 

Lijstsoorten aan: Riviermos - Dialytrichia mucronata en Vossenstaartmos 

- Scleropodium cespitans.   

 

 

 


