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Grensmaas - Geulle aan de Maas 
 
 

 

 
 

Gebiedsbeschrijving 
 
1.1 Historische situatie 
Het Grensmaasgebied ten noorden van Geulle aan de Maas werd eeuwenlang gekenmerkt door een oud 
grindeiland, de Middelweerd genaamd. Het ging hierbij om een relatief recent gevormd eiland dat nog niet op 
historische kaarten van 1724 zichtbaar was. Op rivierkaarten uit 1847 is dit eiland alweer grotendeels verland, mede 
door het menselijk afdichten van de instroom van de oostelijke stroomgeul (figuur 1). Dit werd veel gedaan om het 
opslibbingsproces te stimuleren, en het eiland beter toegankelijk te maken. Het eiland was echter voor de werken 
van het Grensmaasproject nog altijd goed herkenbaar in de morfologie van het terrein. Ook ten noorden ervan 
(Sainter- en Vuilbeemden) lag een uitgebreid complex van kronkelwaarden en geulen, die getuigen van een grote 
morfologische activiteit van voor ca. 1800.  
 
Op rivierkaarten uit 1895 is zichtbaar dat de Maas verder aan banden is gelegd: Ter hoogte van Aan de Maas liggen 
kribben in de rivier en vermoedelijk is langs verschillende trajecten al oeverbestorting aangebracht (figuur 1). Het 
profiel van de Maas werd hierdoor systematisch verkleind, waardoor insnijding van het zomerbed steeds meer 
bevorderd werd. Begin 20e eeuw zijn veel kleine pointbars en grindplaten verdwenen en heeft de rivier sterk aan 
morfologische variatie verloren. Een belangrijke verandering was ook de aanleg van het Julianakanaal in 1930, 
waardoor overstromingen van de Maas niet meer tot aan de brongebieden van het Bunderbos reikten.  
 
Het dorp Aan de Maas bestond in die tijd uit niet meer dan het kasteel Geulle en een kleine lintbebouwing langs de 
hier aanwezige terrasrand van het zogenaamde ‘Geistingenterras’, waardoor het dorp ook toen al wat hoger lag 
dan meer recente delen van de overstromingsvlakte van de Maas. De kade die in 1996 rondom het dorp is 
aangelegd volgt de terrasrand grotendeels.  
 
1.2 Situatie kort voor herinrichting 
De locatie Aan de Maas kende voor vergraving een intensief agrarisch landgebruik. Het gebied bestond uit intensief 
benutte weilanden en akkers, waaronder enkele maisakkers. Als gevolg hiervan waren er in de locatie zeer weinig 
natuurwaarden over. Een uitzondering hierop vormt een stuk oude Maaskade aan de zuidzijde van het 
onderzoeksgebied. Op deze kade stond ook toen al een waardevolle stroomdalflora met vrij veel Knolsteenbreek en 
soorten als Gulden sleutelbloem, Beemdkroon, Bevertjes en Kleine pimpernel. Hieraan is niets veranderd met de 
werken. Door het gebied liep de Sainzerweg, die met de werken is weggegraven. De historische geulenstructuur aan 
de noordzijde was voor de vergravingswerken nog zeer goed zichtbaar in het terrein. Langs deze geul stonden oude 
populieren getooid met veel Maretak. De dikte van de kleilaag op het grind varieerde op deze locatie tussen de 2 
en 4 m. 

Soortgroep Periode 1996-2012 Periode 2013-2016   
(cumulatief)  

Beoordeling ontwikkeling* 

 
Aantal 
bijzondere 
soorten  

waarvan 
op Rode 
Lijst 

Aantal 
bijzondere 
soorten 

Waarvan 
op Rode 
Lijst  

Flora 16 3 35 10 
 

Broedvogels - - - -  

Dagvlinders ? ? 15 0 ? 
Libellen 2 2 4 0  
Sprinkhanen ? ? 8 0  
Overige 
Soortgroepen 

    Rugstreeppad 

Riviertraject: Grensmaas  
Gemeente: Meerssen, Stein  
Stad/dorp: Geulle aan de Maas  
Start natuurontwikkeling:   2013-2014 
Eigendom:  Consortium Grensmaas, straks Staatsbosbeheer   
Oppervlakte:  90 ha 
Toegankelijkheid:  vrij toegankelijk     
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Figuur 2 Historische rivierkaarten uit 1847 (links) en 1895 van het gebied rond Geulle aan de Maas, beide voor de aanleg van het Julianakanaal. 

Figuur 1 De vijf belangrijkste planfases in de ontwikkeling van het ontwerp voor Geulle. 



 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Geulle aan de Maas                                                  pagina  5 
 

1.3 Planevolutie 
 
1.3.1 Verschillende ontwerpen 
Het Ontwerp van het Grensmaasproject en haar deelprojecten is door de jaren heen aanzienlijk gewijzigd. In dit 
proces kunnen vier belangrijke ontwerpen worden onderscheiden. In Figuur 2 zijn vier ontwerpen voor Geulle aan de 
Maas weergegeven zoals die gedurende de periode 1991-2010 zijn opgesteld.  
 
1. Belangrijke inspiratie voor het eerste ontwerp “Toekomst voor een Grindrivier” was het herstel van het oude 
grindeiland, dat in de morfologie van het gebied nog goed zichtbaar was. De vrijkomende dekgrond werd in een 
relatief smal kleischerm en als helling tegen het Julianakanaal verwerkt. Dit leverde extra kansen op voor enerzijds 
kwelnatuur, anderzijds het doortrekken van het hardhoutooibos van de Scharberg in zuidelijke richting. Rond het 
vrijgegraven eiland lagen grindbanken die aan de oostzijde overgaan in droge grindmilieus van de 
‘weerdverlaging’. Naar het zuiden toe, wordt langs het dorp en de kade een smalle strook verlaagd tot lage 
grindbanken die bloot staan aan frequente overstromingsdynamiek. Ook was sprake van enkele faunatunnels onder 
het Julianakanaal door die een verbinding voor dieren en grazers tussen het Maasdal en de gronden van het 
Bunderbos moesten zorgen. 
 
2. het “Groen-voor-Grindontwerp” uit 1994 lijkt nog erg op het eerste ontwerp uit 1991. Belangrijke aanpassing was 
de Hemelbeek die met een lus/omweg over de kleiberging naar de Maas is geleid, vermoedelijk om de beek beter 
in het gebied te benutten en insnijding in de berging te voorkomen. 
 
3. Ook in het VKA uit 1998 zijn relatief weinig wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ‘moederontwerp’. De 
dekgrondberging werd nog op het niveau van het oorspronkelijke maaiveld aangelegd waardoor deze goed op 
het omringende landschap aansloot. De aanleg van de faunapassages onder het Julianakanaal door is geschrapt, 
evenals een lus in de benedenloop van de Hemelbeek.  
 
4. Voorkeursalternatief (VKA) 2003: De grootste verschillen zijn zichtbaar in de slag van het VKA 1998 naar het VKA 
2003. In plaats van een kleischerm met een dekgrondhelling langs het kanaal, bestaat het gebied nu uit één grote, 
relatief laag afgewerkte kleiberging, waarbij in de berging een soort hoogwatergeul wordt aangelegd. Het 
uitgangspunt om het oude grindeiland te herstellen is verlaten. De oppervlakte van de dekgrondberging is fors 
toegenomen, van 38 ha in de VKA ’98 naar 50 ha in 2003; ook wordt meer grind in de dekgrondberging gewonnen, 
waardoor deze met de beschikbare dekgrond 2 m beneden maaiveld wordt opgeleverd. Landschappelijk kwam 
het hele gebied dus aanzienlijk lager te liggen. De faunatunnels naar het Bunderbos toe zijn geschrapt. 
Deze wijzigingen hadden met name te maken met de kosten van het oude ontwerp. Ook werd om die reden 
besloten om een aanwezige puntverontreiniging niet te saneren en de transportleiding aan de noordzijde niet te 
verleggen, maar als relatief hoog terrein met grind af te werken.  
 
5. In het definitieve ontwerp zoals dat uiteindelijk door het Consortium Grensmaas is aangelegd is de kleiberging 
lokaal nog iets lager dan 2 meter beneden historisch maaiveld aangelegd. Het oude eiland is weggegraven. De 
lage ligging van de kleiberging betekent dat het gebied al bij een afvoer vanaf ca. 150m3/s van benedenstroomse 
kant instroomt. Vanaf een afvoer van ca. 400m3/s stroomt de kleiberging volledig mee. Aan de oostzijde langs de 
Westelijke Kanaalweg is een strook hoge grond van enkel tientallen meters breed blijven zitten (niet zichtbaar op 
kaart); deze loopt via een kleine steilrand over naar de lager gelegen kleiberging. In de steilrand is lokaal grind 
vrijgegraven, en onder aan de steilrand treedt lokaal wat kwelwater op de kleiberging uit, vanuit het kanaal dan wel 
vanaf het Bunderbos. Op de randzone langs de Kanaalweg liggen enkele poelen, waarin vermoedelijk ook wat kwel 
uittreedt.  
 
1.3.2 (Landschaps)ecologische effecten 
Landschappelijk en landschapsecologisch hebben deze wijzigingen geleid tot aanzienlijke veranderingen in de 
uitgangssituatie en potenties voor natuur: 

• Het grindeiland werd niet langer hersteld en is grotendeels weggegraven; hierdoor is geen sprake meer van 
een morfologisch actieve rivier rond het authentiek eiland; In zijn algemeenheid zijn de kansen voor 
morfologische processen (erosie en grindafzettingen) verkleind. 

• Relatief soortenrijke, hoger gelegen grindmilieus van de ‘weerdverlaging’ zijn in areaal afgenomen, en 
beperkt tot een smalle rond langs de kleiberging. Ten dele is dit gecompenseerd doordat de strook langs de 
kade van ‘Aan de Maas’ naar het zuiden toe hoger en grindig is aangelegd. 

• In plaats van de aanleg van grindmilieus is met de grote berging een kleilandschap aangelegd. Het gebied 
heeft kenmerken gekregen van een kleiuiterwaard langs de Rijntakken, in plaats van een karakteristieke 
grindweerd langs de Grensmaas. 

• Door de lage afwerking van de kleiberging wordt het terrein veelvuldig overstroomd, waardoor sprake is van 
een relatief vochtige tot natte uitganssituatie op klei, en een hogere invang van slib.  

• Aangenomen mag worden dat door deze veranderingen de neiging tot spontane wilgenbosontwikkeling 
sterk is toegenomen; vestiging verloopt op vochtige klei veel voorspoediger dan op droog grind. 

• Kansen voor een hellingbos zijn niet langer reëel, voor kwelgevoede natuur aan de oostzijde mogelijk wel. 
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1.4 Beheer 
 
Sinds oktober 2014 is er begrazing in het gebied: 7  runderen bij aanvang. De begrazingsdichtheid was laag. Enerzijds 
omdat er kort na de afgraving nog weinig vegetatie aanwezig was. Anderzijds omdat het smalle deel langs het dorp 
tot eind 2016 was afgesloten voor begrazing. Daarnaast is het gebied erg overstromingsgevoelig, waardoor in de 
wintermaanden vaak weinig voedsel aanwezig is. In de winter van 2014-2015 zijn de dieren enkele maanden 
weggehaald. In de winter van 2015-2016 zijn ze gebleven (om de vroege voorjaars begrazing niet te missen), maar 
ze moesten wel een week of 6 bijgevoerd worden. In de winter van 2016-2017 zijn ze gebleven en niet bijgevoerd.  
 
In het groeiseizoen van 2016 stond er een kudde van 10 Gallowayrunderen in het gebied; in de nazomer zijn er een 
drietal Konikpaarden aan toegevoegd. Het aantal paarden schommelt omdat de hengsten graag overzwemmen 
naar het natuurgebied Uikhoven-Herbricht aan de Belgische zijde van de rivier. De oeverstrook langs de kade van 
Aan de Maas, vanaf de fietsveerstoep naar het zuiden, werd in 2016 nog niet mee begraasd en was afgerasterd. 
De kade rond Aan de Maas wordt niet meebegraasd. 
 

 
Figuur 3 Het grindtaludje dat is aangelegd op de overgang van de lage kleiberging naar het onvergraven deel 
tegen de Kanaalweg aan (foto Bart Peters). 

 

Resultaten 
 
1.5 Flora 
 
1.5.1 Situatie voor herinrichting (1975-2012) 
Uit deze periode zijn gegevens beschikbaar van soortkarteringen van de Provincie Limburg (1994 en 2008/2009). 
Daarnaast zijn er digitale data bestanden van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL) en de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NGFF). Ook zijn er verschillende losse flora- en faunaonderzoeken uitgevoerd rond Geulle 
tussen 2000 en 2006 in het kader van het Grensmaasproject. Deze data zijn samengevat in tabel 1.   
Hieruit komt een beeld naar voren dat een groot deel van het gebied voor herinrichting arm was aan bijzondere 
flora. In de oude populieren rondom het oude eiland groeiden volop Maretak.  
Hier en daar kwam op de Maasoever Wilde marjolein voor, naast incidenteel soorten als Engelse Alant, Mierik, 
Mottenkruid, Peperkers, Bilzekruid en Wolfskers (in 1994). De bijzondere soorten groeiden op een hoge grindbank na 
de grote overstroming van 1993. Helemaal aan de zuidzijde groeide langs de Maas lokaal veel Aardbeiklaver en wat 
Rode ogentroost (1994). Ook op de grindbanken tussen de locatie Geulle en Uikhoven kwam in 1999 lokaal vrij 
abundant Engelse alant voor (Peters e.a., 2000). Langs de monding van het waterloopje uit Geulle groeide lokaal 
Witte waterkers.  
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In 2008/2009 zijn lokaal langs de Maasoevers (in het noordelijk deel) nog enkele nieuwe soorten gemeld zoals 
Boskortsteel, Hondstarwegras, Rijstgras, Wit en Zacht vetkruid. Andere soorten waren intussen weer verdwenen.   
De oude kade en het aangrenzende hardhoutbosje aan de zuidzijde van het onderzoeksgebied, sprong er qua 
soortenrijkdom uit. Deze herbergt sinds jaar en dag bijzondere stroomdalflora. In 1994 is deze door de provincie 
Limburg geïnventariseerd en in 1995 door Peters & Van Looy (1996). Zij troffen toen vrij veel Knolsteenbreek en 
soorten als Grasklokje, Gewone vogelmelk, Gulden sleutelbloem, Beemdkroon, Kamgras, Bevertjes, Grote 
leeuwenklauw en Kleine pimpernel. Door de Provincie zijn ook Gewone agrimonie, Hondstarwegras, Kattendoorn 
(Kruipend stalkruid), Kruipend zenegroen, Rapunzelklokje, Ruig klokje, Ruige leeuwentand en Ruige weegbree 
gemeld. Later (2004) is door Floron ook Vijfdelig kaasjeskruid aangetroffen. In 2009 zijn de meeste soorten opnieuw 
gemeld m.u.v. Kruipend zenegroen en Ruig klokje.    
Geconcludeerd kan worden dat in de periode voor de herinrichting (1996-2012) buiten de kade ca. 16 bijzondere 
soorten in het gebied groeiden. Deze groeiden overwegend op de grindbanken en de Maasoever.   
 

 
 
   

Figuur 4 In volgorde: Knolsteenbreek op de oude kade, Bilzekruid op de droge noordpunt en Engelse alant 
op de grindoever langs de Maas (foto's Bart Peters). 

Figuur 5 Velden met Waterpeper op de slibrijke 
dekgrondberging van Geulle (foto Bart Peters).

Figuur 6 Stroomdalgraslandzoom op de oude kade 
van Geulle. Deze is anno 2016 sterk aan het 
dichtgroeien met Sleedoornstruweel (foto Bart 
Peters).



 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Geulle aan de Maas                                                  pagina  8 
 

 
TABEL 1. OVERZICHT VAN INDICATIEVE PLANTENSOORTEN IN GEULLE AAN DE MAAS.  
 
Nederlandse Naam (vet = RL) 1975-1995 1996-2012 2013-2015 2016 

Aardbeiklaver *   * 
Bilzekruid * *  * 
Bosbies    * 
Boskortsteel  * * * 
Bruin cypergras    * 
Dubbelkelk    * 
Echt duizendguldenkruid    * 
Engelse alant * * * * 
Gele maskerbloem   *  
Gulden sleutelbloem    * 
Harige ratelaar    * 
Hondstarwegras  *   
IJle zegge    * 
IJzerhard * * * * 
Kandelaartje    * 
Kleine kaardenbol  *  * 
Kleine rupsklaver    * 
Kogelbies    * 
Lange ereprijs    * 
Lathyruswikke    * 
Maretak * *    
Mierik *    
Mottenkruid *    
Muurleeuwenbek *   * 
Peperkers * * * * 
Rapunzelklokje   * ? 
Rijstgras  *  * 
Rivierfonteinkruid * * * * 
Riviertandzaad    * 
Rode ogentroost *  * * 
Ruige rupsklaver     * 
Smalle aster ? * * * 
Welriekende ganzenvoet    * * 
Wilde hokjespeul    * 
Wilde marjolein * * * * 
Wit vetkruid  * * * 
Witte munt * * * * 
Witte waterkers *    
Wolfskers *    
Wondklaver    * 
Zacht vetkruid  *   
Zomerfijnstraal  * * * * 
Totaal 16-17 (4 RL) 16 (3 RL) 14 (3 RL) 33 (9 RL) 
 
 
1.5.2 Sinds herinrichting (vanaf 2013) 
Gedurende de eerste drie jaar vanaf de start van de natuurontwikkeling in 2013 is het terrein beperkt bezocht door  
floristen, vooral in 2013 (alleen zuidelijk deel bij kade bij Aan de Maas) en 2015 (bron NDFF). Alle waargenomen 
indicatieve soorten zijn samengevat in tabel 1. Het gaat in totaal om 14 soorten. Het uitgebreide onderzoek in 2016 
(verspreid over 5 bezoeken namelijk  13/21 april, 6 juni, 7 juli, 15 augustus en 6 september) laat zien dat het aantal 
bijzondere soorten verder is toegenomen tot maar liefst 33. Samen met soorten uit de periode 2013-2015, die in 2016 
niet meer zijn terug gevonden, komt het totaal uit op 35. Daarmee scoort de floristische rijkdom van Geulle aan de 
Maas nog beperkt/ gemiddeld. Dat is niet vreemd omdat het gebied pas kort in ontwikkeling is (grote delen pas 
vanaf eind 2014), waardoor die delen zich in 2016 in een pionierfase of een zeer jonge ontwikkelingsfase bevinden. 
In 2017 zijn 6 extra bijzondere soorten aangetroffen, hetgeen goed illustreert dat het gebied nog volop in 
ontwikkeling is: Hertsmunt, Hondstarwegras, Polei, Sikkelklaver, Veldwarkruid en Zacht vetkruid (bron: NDFF). Vooral 
de vondst van Polei is bijzonder omdat er van deze soort maar enkele groeiplaatsen in het Maasdal resteren 
(Kurstjens e.a. 2010).   
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FIGUUR 7 VOORKOMEN VAN (1) SOORTEN VAN NATTE STANDPLAATSEN EN VOCHTIGE PIONIERSITUATIES EN (2) VAN STROOMDALGRASLANDSITUATIES. 
 
KLEIBERGING 
De kleiberging bestaat uit een voedselrijke vegetatie met veel vochtindicatoren, zoals Waterpeper, Blauwe 
waterereprijs, Watermuur, Akkerkers, Fioringras, Krulzuring, Rietgras, Viltige basterdwederik, Driedelig tandzaad, 
Zeegroene en Pitrus, Beekpunge, Grote kattenstaart en Vijfvingerkruid. Daar tussendoor staan soorten als 
Heelblaadjes, Oeverstekelnoot, Gewone en Aartsengelwortel, Bleek cypergras en Koninginnekruid. Het gaat hierbij 
vaak om soorten die we beter kennen van laaggelegen kleiuiterwaarden langs de Rijntakken. Recent komen ook 
enkele zeldzamere dynamische pioniers voor, met name Bruin cypergras (1 standplaats), Schijngenadekruid (exoot) 
en de zeer zeldzame Kogelbies (enkele locaties). Kogelbies is in Nederland vanaf 1982 bekend van de landtong La 
Frayère du Petit Gravier tegenover Eijsden, inmiddels Belgisch grondgebied (van der Coelen, 1995). De laatste jaren 
(vanaf 2011) duikt de soort op meer plaatsen in het Zuidelijk Maasdal op (o.a. Borgharen, Lus van Linne en Rijkelse 
Bemden). Hij is kenmerkend voor het natte karakter van de kleiberging met kalkrijke leem en sterk wisselende 
waterstanden (winteroverstromingen). Daarnaast kan hij mogelijk profiteren van het warmere klimaat.  
 
HOGERE DELEN 
Op het eiland tussen de Maas en de kleiberging (stroomgeulverbreding) bepalen ruigtekruiden als Akkerdistel, 
Reukloze kamille, Boerenwormkruid, Grote brandnetel Speerdistel, Smalle aster, Zomerfijnstraal en Langbaardgras het 
beeld. Daar tussendoor zien we op de hoge oever van de kleiberging (de smalle strook weerdverlaging), de met 
grind afgewerkte noordpunt rond de leidingafwerking en de smalle hoge zone ter hoogte van de kade van Aan de 
Maas de eerste vestiging van bijzondere droge pioniers als Bilzekruid, IJzerhard, Kandelaartje, Kleine en Ruige 
rupsklaver, Lathyruswikke, Wit vetkruid en Wondklaver (figuur 8). Wondklaver is waarschijnlijk afkomstig van de flinke 
populatie in Herbricht, net bovenstrooms. Andere indicatieve soorten (uit de categorie vochtig grasland, 
rivierdalruigte en zoom-mantelsoorten) zijn Dubbelkelk, Engelse alant, Muurleeuwenbek, Kleine kaardenbol, Lange 
ereprijs, Peperkers, Rode ogentroost, Witte munt, Wilde marjolein en Welriekende ganzenvoet (figuur 7). Ook 
noemenswaardig hier zijn Stijf ijzerhard, Noorse ganzerik, Bitterkruid, Brandpastinaak en Heksenmelk.   
Langs de onvergraven zone langs het kanaal, en dan met name op de rand die overgaat naar de kleiberging 
Hierbij is grind en mineraal leem aangesneden. Door de schrale omstandigheden groeit daar een soort als Echt 
duizendguldenkruid , maar ook hebben zich recent Aardbeiklaver, Harige ratelaar, Wilde marjolein en veel Rode 
ogentroost gevestigd. Noemenswaardig is de vondst van Juncus imbricatus (nog geen Nederlandse naam), een 
neofyt uit Zuid-Amerika, die hier door Sipke Gonggrijp (via waarneming.nl) voor het eerst in Nederland gevonden 
werd. Andere opvallende en minder algemene exoten zijn Oenothera royfraseri (een Teunisbloem), Gladde aster, 
Gele maskerbloem en Ruige fijnstraal.  
 
Het aantal van bijzondere stroomdalplanten is echter nog beperkt, zeker op de droge grindstrook langs de kade van 
Aan de Maas. Mogelijk hangt dit samen met de korte ontwikkelingstijd (tweede groeiseizoen). Verwacht mag 
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worden dat soorten als Knolsteenbreek en Kleine pimpernel vanaf het stroomdaldijkje zich op deze grindstrook 
kunnen vestigen. In 2016 werd hier al wel de eerste Gulden sleutelbloem gevonden, die ook lokaal op de oude kade 
groeit.   
 

 
 
 
 
 

 
ZOMERKADE EN BOSJE ‘AAN DE MAAS’ 
Op het dijkje van Aan de Maas houden soorten als Knolsteenbreek, Beemdkroon, Bevertjes, Knolboterbloem, 
Kamgras, Gewone vogelmelk, Grote leeuwenklauw en Grasklokje goed stand. Er zijn echter ook een aantal soorten 
duidelijk achteruitgegaan sinds 1995, met name Kleine pimpernel (nog slechts 2 ex gevonden, t.o.v. “occasional” 
voorkomen in 1995), Knoopkruid, Geel walstro, Kruisbladwalstro en Gewone veldsla. Vijfdelig kaasjeskruid en 
Kruipend zenegroen lijken helemaal verdwenen (vergl. Peters & Van Looy, 1996). De belangrijkste oorzaak hiervoor 
lijkt het ontbreken van beheer en voortschrijdende verbossing van de kade. Ook zijn mogelijk enkele standplaatsen 
wegegraven van soorten die in het onderliggende weiland voorkwamen (o.a. Kruisbladwalstro). Het verdient 
aanbeveling een deel van het struweel op korte termijn te verwijderen en begrazingsbeheer te introduceren. Wel 
mag verwacht worden dat verschillende soorten in de hoog afgewerkte grindoever die nu aan de voet van de 
kade ligt, kunnen uitbreiden; dit is in principe een goede uitgangssituatie. 
Zowel Knolsteenbreek als Gulden sleutelbloem hebben de laatste jaren wel een uitbreiding laten zien op de nieuwe 
zomerkade die naar het noorden toe richting Aan de Maas loopt. In de bosrand van het dijkje staan 
hardhoutooibossoorten als Gevlekte aronskelk en Vingerhelmbloem veelvuldig. Het vormt een belangrijke zaadbron 
voor toekomstige hardhoutooibossen langs de Grensmaas.  
 
KWELMOERASJES OOSTRAND EN POELEN 
Aan de oostrand van het gebied tegen de Westelijke Kanaalweg, zijn enkele laagtes en poelen achtergelaten in de 
eindafwerking, waarin vermoedelijk kwelwater uittreedt. Indicatief hiervoor zijn het voorkomen van Bosbies en IJle 
zegge. Lokaal komen in het gebied poelen en natte laagtes voor, waarin in 2016 de waterplant Rivierfonteinkruid 
voorkwam. De soort was in dat jaar nauwelijks in de Maas zichtbaar vanwege een langdurig hoogwater in mei en 
juni. 
 
CONCLUSIE 
In het kort kunnen we stellen dat het terrein van Geulle aan de Maas beduidend soortenrijker is geworden dan voor 
de herinrichting. Tegelijkertijd is het gebied niet zo soortenrijk is als veel andere nieuwe natuurgebieden van 

FIGUUR 9 DETAILUITSNEDE VAN BIJZONDERE STROOMDALSOORTEN 
OP DE OUDE KADE, ZUIDELIJK VAN GEULLE. 

FIGUUR 8 SOORTEN VAN DROGE PIONIERSITUATIES OP ZAND OF 
GRIND. 
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vergelijkbare omvang en herinrichting langs de Grensmaas; in ieder geval ligt de dichtheid aan bijzondere soorten 
nog erg laag, en zijn de groeiplaatsen beperkt tot relatief specifieke terreindelen. 
  
Hiervoor kunnen een aantal redenen aangewezen worden: 
• De ontwikkelingen zijn nog erg jong; veel soorten hebben nog niet de kans gehad het gebied of gebiedsdelen 

te koloniseren en vervolgens uit te breiden. Zo was de grindstrook langs de kade van Aan de Maas nog 
betrekkelijk soortenarm, maar ook nog erg kaal. Verwacht mag worden dat dit de komende jaren snel 
veranderd. 

• Het gebied bestaat voor een groot deel uit een grote laaggelegen, vochtige kleiberging. Dit soort biotopen zijn 
over het algemeen relatief soortenarm voor wat betreft flora, en ongeschikt voor veel stroomdalplanten. 

• Het areaal aan hooggelegen, droge delen met grind en ander schraal substraat is juist beperkt tot enkele 
randzones; we zien de meeste bijzondere soorten dan ook in dit soort randen voorkomen.  

 
   
1.6 Fauna 
 
1.6.1 Broedvogels 
 
SITUATIE VOOR HERINRICHTING (1994-2009) 
Zowel in 1994 als 2008 heeft de provincie Limburg het gebied onderzocht op broedvogels. Daarnaast is het 
Geulderveld (het gebied tussen Voulwammes en Geulle) in het kader van het project Zuidelijk Maasdal (SOVON) 
regelmatig geteld in de periode 1995-2004, maar dit gebied valt dus grotendeels buiten het studiegebied.  
Zowel in 1994 als 2008 werd het open landbouwgebied gedomineerd door akkervogels, maar de achteruitgang in 
deze soortgroep was al duidelijk zichtbaar: Gele kwikstaart van 13 naar 7. Patrijs van 9  naar 3 en Veldleeuwerik van 
8 naar 2. In 1994 zijn op de grindbanken Kleine plevier (2) en Scholekster (3) aangetroffen, alsook een kleine kolonie 
Oeverzwaluwen in een steilwandje (19). Bijzonder was de kolonie Kramsvogels in 1994 (6 paar) in populieren die 
langs de oude rivierloop stonden, daarvan resteerde er in 2008 nog 1. Ruigte- en struweelvogels waren in beide jaren 
vrij schaars: in 2008 werden Blauwborst (1), Roodborsttapuit (3) en Sprinkhaanzanger (1) gemeld terwijl die in 1994 
nog afwezig waren. Bijzonder zijn hier ook de kleine aantallen Geelgors (1-3), een soort die elders in het Maasdal 
ontbreekt.        
 
SINDS HERINRICHTING (VANAF 2013) 
Pm (later invullen Jan Joost maakt overzicht op basis van losse waarnemingen). Er heeft echter geen 
broedvogelkartering plaats gevonden.  
 
 
1.6.2 Insecten 
 
SITUATIE VOOR HERINRICHTING (1975-2012) 
Uit 2000 is de waarneming van Kleine tanglibel in de Maas bij Geulle bekend; dit is een bijzondere soorten van 
heldere snelstromende wateren, die echter daarna nooit meer is aangetroffen. Bovendien werd een jaar later bij het 
dorp Aan de Maas een Rivierrombout gespot. Ook zijn van voor 2013 Gele luzernevlinder en Koninginnepage 
bekend. Voor het overige zijn er geen bijzonderheden bekend van de locatie Geulle. Het incidenteel waarnemen 
van Spaanse vlag moet in relatie gezien worden tot het voorkomen rond het Bunder- en Elsloërbos. 
 
SITUATIE NA HERINRICHTING  
 
Algemeen 
Tijdens alle terreinbezoeken voor flora is gelet op insecten (13 en 21 april, 6 juni, 7 juli, 15 aug en 6 sept 2016). Er zijn 
geen speciale insectenroutes gelopen. Samen met aanvullende losse waarnemingen uit de NDFF is daarmee van 
Geulle een behoorlijk compleet beeld verkregen van drie insectengroepen (libellen, dagvlinders en sprinkhanen).   

 
Libellen  
In de periode 2013-2016 zijn 4 soorten gezien (tabel 3), waarmee het gebied in vergelijking met andere 
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas (erg) laag scoort. Geschikte voortplantingswateren zijn afwezig, 
behalve de Maas zelf. Van de rheofiele (stroomminnende) libellen is slechts een soort gezien in zeer klein aantal: 
twee exemplaren van de Weidebeekjuffer. Er lijkt nauwelijks sprake van een lokale populatie in de Maas, maar 
eerder van zwervende exemplaren; vergelijk bijvoorbeeld de grote populaties van beide soorten in de Maas ter 
hoogte van het natuurgebied Lus van Linne (Kurstjens, 2017). Geconcludeerd kan worden dat de libellenfauna van 
Geulle aan de Maas erg soortenarm is. Door de ontwikkeling van kwelmoerasjes liggen er mogelijk kansen voor 
pioniersoorten en het is een uitdaging om het biotoop voor rheofiele soorten in de Maas te verbeteren.      
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Dagvlinders  
In de periode 2013-2016 zijn in totaal 15 soorten gezien (tabel 4), waarmee het gebied in vergelijking met andere 
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas matig scoort. Er zijn geen bedreigde soorten waargenomen. Omdat de 
natuurontwikkeling van Geulle aan de Maas nog in de beginfase verkeert, is het niet vreemd dat de soortenrijkdom 
nog beperkt is. Algemene soorten als Boomblauwtje, Hooibeestje, Kleine vos, Landkaartje, Oranjetip en 
Zwartsprietdikkopje zijn t/m 2016 nog niet waargenomen.   
Twee soortgroepen worden hier toegelicht: grasland- en zoom-mantelsoorten. Graslandvlinders zijn in het gebied 
nog schaars en vooral vertegenwoordigd door Bruin zandoogje, Koninginnenpage, Icarusblauwtje, Gele en Oranje 
luzernevlinder. Het is interessant om te zien hoe lang het duurt voordat er grotere populaties graslandssoorten 
ontstaan en zich nieuwe soorten gaan vestigen. 
 
   

Zoomsoorten, die bestaan bij de gratie van goed 
ontwikkelde structuur, bij voorkeur op de overgang van 
grasland naar struweel en ooibos, zijn nog geheel 
afwezig, net als in Borgharen. De verwachting is dat op 
(langere) termijn soorten als Boswitje, Groot dikkopje, 
Landkaartje en Oranjetip zich zullen gaan vestigen, 
vanuit het Bunderbos of de Scharberg. 
Vermeldenswaardig is de waarneming van een Grote 
weerschijnvlinder langs de rand van het gebied 
(populieren Julianakanaal) op 12 juli 2013. De 
waarneming is extra bijzonder omdat er geen 
populaties bekend zijn in de directe omgeving 
(Akkermans e.a., 2001; Bos e.a., 2006); dus naar alle 
waarschijnlijkheid gaat het om een zwerver.      
 
Sprinkhanen 
In de periode 2013-2016 zijn in totaal 8 soorten gezien 
(tabel 5), waarmee het gebied in vergelijking met 
andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas vrij 
goed scoort. Er zijn geen bedreigde soorten 
waargenomen. Drie soortgroepen worden hier 
toegelicht. Vochtminnende soorten zijn 
vertegenwoordigd door de Moerassprinkhaan: op 16 

sept. 2016 is 1 ex gezien in het zuidelijk deel van de kleiberging. Gewoon spitskopje was t/m 2016 nog afwezig. 
Mogelijk vestigen zich op termijn nog soorten als Kustsprinkhaan en Zeggendoorntje. Klimaatsoorten zijn nog schaars 
en vertegenwoordigd door een eerste Zuidelijk spitskopje en een exemplaar van de Boomkrekel. Op 23 september 
2016 is een zingend ex. gehoord (Willem Vergoossen) en een jaar later op vrijwel dezelfde locatie opnieuw (28 juli 
2017). Het is de eerste waarneming van deze soort langs de Limburgse Maas. In de Gelderse Poort is de soort vanaf 
2003 aanwezig langs rivieroevers. Van de klimaatsoorten zijn Gouden sprinkhaan en Sikkelsprinkhaan zeker nog te 
verwachten. In 2017 bleek de Sikkelsprinkhaan goed vertegenwoordigd want er zijn op een dag 7 ex. gezien.  
Bijzonder is ook de aanwezigheid van een kleine populatie Blauwvleugelsprinkhanen. De soort werd aangetroffen op 
de grindig afgewerkte noordpunt en langs het schrale steilrandje aan de oostzijde van de kleiberging. Overigens zijn 
doorntjes nog opvallend afwezig. Kalkdoorntje is op termijn zeker te verwachten op de droge grindbanken.  
 

Tabel 3. L ibellen in Geulle a/d Maas gedurende de periode 
2013-2016. Aantalscode: * = 1-2, ** 3-9 en ***: 9-49. Aanwijzingen 
voor lokale voortplanting: e = ei-afzet, t= tandem.  
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2013-

2016  
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum ** 

Grote keizerlibel Anax imperator * 

Paardenbijter Aeshna mixta * 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens  * 

Tabel 4. Dagvl inders van Geulle aan de Maas in de jaren 
2013-2016. Legenda: * = 1-2, ** = 3-9 en *** = 10-49.  
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2013-

2016 
Atalanta Vanessa atalanta * 
Bont zandoogje  Pararge aegeria  * 
Bruin zandoogje Maniola jurtina * 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni  * 
Dagpauwoog Inachis io ** 
Distelvlinder Vanessa cardui ** 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album * 
Gele luzernevlinder Colias hyale * 
   
Groot koolwitje Pieris brassicae * 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus ** 
Klein geaderd witje Pieris napi * 
Klein koolwitje Pieris rapae *** 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas * 
Koninginnepage Papilio machaon * 
Oranje luzernevlinder Colias croceus * 
Totaal  15 

FIGUUR 10 BLAUWVLEUGELSPRINKHAAN OP 
GRIND (FOTO BART PETERS). 
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FIGUUR 12 VOORKOMEN VAN BLAUWVLEUGELSPRINKHAAN EN MOERASSPRINKHAAN IN 2016 
IN GEULLE. 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.6.3 Overige soortgroepen  

 
ZOOGDIEREN (EXCL. VLEERMUIZEN) 
Voor de herinrichting is in 2004 onderzoek gedaan naar het voorkomen van zoogdieren. Er zijn enkele algemene 
soorten aangetroffen waaronder Haas (1), Steenmarter (1) en Vos (3 locaties). Tijdens onderzoek met vallen zijn 
Bosmuis, Huisspitsmuis, Veldmuis en Wezel gevangen (Reitsma e.a., 2005).  
  
Uit de periode 2013-2016 zijn de volgende losse waarnemingen verzameld: Bever (foerageerlocaties), Das (burcht en 
mestputjes), Haas, Vos (enkele waarnemingen) en Wild zwijn. De Bever heeft geen burcht meer in het gebied (die is 
vergraven), maar de dieren zijn afkomstig van bekende burchten/ holen uit de Scharberg of van de overzijde van 
de Maas in de Belgische rivieroever. De das heeft een burcht in het bosje aan de zuidzijde van het gebied. Deze 
burcht was in ieder geval in de periode 1990-2001 nog niet aanwezig. Bijzonder zijn de sporen van een groep Wilde 
zwijnen uit het gebied (ca. 6-9 dieren waaronder 2-3 subadulte ex.) op 6 sept. 2014.    
Geconcludeerd kan worden dat de soortenrijkdom aan zoogdieren nog laag is, maar dat er op termijn bij 
verdergaande ontwikkeling van ruigte en bos (dekking, rust) meer kansen ontstaan voor deze soortgroep.  
 
 

Tabel 5. Sprinkhanen van Geulle aan de Maas in de jaren 2013-
2016. Legenda: * = 1-2, ** = 3-9 en *** = 10-49.  
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2016 

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens ** 
Boomkrekel  Oecanthus pelluscens * 
Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus  ** 
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  * 
Krasser Pseudochorthippus parallelus ** 
Moerassprinkhaan Stetophyma grossum * 
Ratelaar Chortippus biguttulus *** 
Zuidelijk spitskopje Conocephalus fuscus  * 
Totaal  8 

FIGUUR 11 MOERASSPRINKHAAN HEEFT ZICH 
RECENT GEVESTIGD OP DE NATTE SLIBRIJKE 
GRONDEN VAN DE DEKGRONDBERGING (FOTO 
BART PETERS). 
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HERPETOFAUNA 
 
Situatie voor herinrichting (1975-2012) 
In het ingrepengebied van locatie Aan de Maas, zijn uit de periode 1990-2010 Bruine kikker, Middelste groene kikker 
en Gewone pad bekend (Peters & Hoogerwerf, 2003), maar mogelijk niet voortplantend (geen geschikte wateren). 
Daarnaast is Alpenwatersalamander bekend uit de directe omgeving (o.a. Scharberg en Bunderbosmoeras).  
 
Sinds herinrichting (vanaf 2013) 
Na vestiging in Borgharen in 2014 komt de Rugstreeppad nu ook voor in poeltjes bij Geulle aan de Maas. Hier 
werden in 2016 dikkopjes van de soort aangetroffen in een ondiep poeltje (door nat voorjaar) nabij de ingang van 
het gebied bij het dorp Geulle. Daarnaast werden Basterdkikker. Bruine kikker en Kleine watersalamander 
aangetroffen, met name in de ondiepe wateren in de kleiberging tegen de oostrand aan. 
 
 

 
 
1.7 Werking van natuurlijke processen 
 
1.7.1 Spontane ontwikkeling 
Het gebied kan zich volledig spontaan ontwikkelen onder invloed van begrazing, rivierprocessen en kwel. 
 
1.7.2 Hydromorfologische processen 
Langs de Maasoever is een grote mate van morfodynamiek zichtbaar. Langs de kade van ‘Aan de Maas’ ligt een 
grindeiland en erodeert de hoge grindoever van het gebied. Hier liggen de stroomsnelheden hoog. Meer noordelijk 
ligt een lager grindeiland dat bij lage waterstanden in contact komt te staan met de rivieroever. Hierbij liggen op 
grote schaal lage grindbanken bloot, met een hoge mate van hydraulische dynamiek. 
 
In de geul van de kleiberging is de hydrodynamiek hoog maar de morfodynamiek juist erg laag. Het gebied 
overstroomt immers snel, maar er is geen grind of zand beschikbaar om verplaatst te worden. De kleiberging is 
moeilijk erodeerbaar. Daardoor blijft sprake van een kleigeul in plaats van een grindgeul met lokaal stagnerend 
rivierwater en regenwater (figuur 14). 
 
Door de kleiige samenstelling van sommige gebiedsdelen ontstaan ook elders plaatselijk poelen van stagnerend 
regenrivierwater, die ook gebruikt worden voor voortplanting van amfibieën als Rugstreeppad. 
  
1.7.3 Begrazing 
Er ligt vooralsnog een erg lage begrazingdruk op het gebied van ca. 1 dier per 6 ha. Dit hangt enerzijds samen met 
het jonge ontwikkelingsstadium van het gebied (weinig voedsel) anderzijds met de beschikbaarheid van dieren en 
de snelle overstroming van het volledige gebied, met weinig hoogwatervluchtplaatsen. Eind 2016 was het zuidelijk 
deel van het gebied nog niet toegankelijk voor begrazing.   
 
1.7.4 Overige processen (Kwel)  
Aan de oostrand van het gebied lijkt kwel uit te treden in lage poelen, zowel in de oostrand van de berging (figuur 
13) als op de hogere rand tussen de kleiberging en de Kanaalweg. 
  

Figuur 13 Stagnerend overstromingswater in de lage geul van 
de kleiberging (foto Bart Peters).

Figuur 14 Uittredend kwelwater waan de onderrand van het 
grindtalud aan de oostzijde van de kleiberging (foto Bart 
Peters).  
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Conclusies 
 
1.8 Natuurwaarden  
De flora ontwikkelt zich in soortenaantallen redelijk voorspoedig, echter de dichtheid aan bijzondere planten is nog 
relatief laag. Wel is het verschil met de voormalige agrarische situatie aanzienlijk, maar dit was ecologisch een zeer 
slecht ontwikkeld toestand.  
De belangrijkste standplaatsen voor bijzondere planten concentreren zich op de hogere delen waar grind of schraal 
leem/zand bloot liggen of vrij gegraven zijn, zoals de noordpunt rond de grote persleiding en aangesneden 
grindranden tegen onvergraven delen aan (overgang kleiberging-onvergraven tegen de kanaalweg aan). De best 
vertegenwoordigde soortgroepen daar zijn droge pioniers (o.a. Bilzekruid, Kandelaartje, Kleine en Ruige rupsklaver, 
Wit vetkruid en Wondklaver) en soorten van vochtige graslanden (o.a. Engelse alant, Rode ogentroost). Het 
oevereiland lijkt wat laag afgewerkt om een rijke stroomdalgraslandflora kansen te bieden, maar de ontwikkeling is 
nog jong. Daarnaast zijn de eerste kwelsoorten waargenomen in poeltjes aan de oostrand van het gebied, met 
name Bosbies en IJle zegge. Ook de vestiging van Kogelbies is bijzonder. De kleiberging is over grote delen relatief 
soortenarm voor wat betreft bijzondere flora en insectenfauna, vooral door de kleiige en lage afwerking. 
Opvallend is de vondst van enkele bijzondere sprinkhanen/krekels, met name Moerassprinkhaan, Boomkrekel (nieuw 
voor de Maas) en Blauwvleugelsprinkhaan. Deze laatste soort is kenmerkend voor droge grindmilieus langs 
grindrivieren. Het gebied is vooralsnog arm aan bijzondere dagvlinders en libellen. 
Wel is de vestiging van Rugstreeppad in het gebied bijzonder. Na een eerste vestiging van deze pioniersoort in 
Borgharen enkele jaren geleden, is de soort via Itteren in 2016 uitgebreid naar Geulle. 
 
1.9 Ideeën en aanbevelingen 
• Het uittreden van kwel aan de oostzijde van het gebied is een extra kans voor natuur. Geadviseerd wordt om te 

bekijken hoe lokaal het optreden van kwelwater aan de oppervlakte kan worden bevorderd, bijvoorbeeld door 
het graven van kleine kwelgeultjes langs de oostrand van de kleiberging. Dit kan een grote stimulans betekenen 
voor met name amfibieën, kwelplanten en libellen. Hiervoor is uitwerking in een detailplan nodig. 

• Het verdient aanbeveling een deel van het struweel op de zuidelijk gelegen oude kade van Aan de Maas op 
korte termijn te verwijderen en begrazingsbeheer op de oeverstrook te introduceren; dit ter bescherming van de 
unieke aanwezige stroomdalflora (voor soorten als Kleine pimpernel en Bevertjes één van de weinige over 
gebleven populaties langs de Maas);  

• Geulle laat zijn dat het maximaliseren van droog-grindige delen en het vrij graven van grindzomen voor 
toekomstige projecten een belangrijke succesfactor kan zijn. In zijn algemeenheid betekent dit het aanleggen 
van meer hoog afgewerkte, grindige weerdverlagingen (overstromingsniveau hoger dan 600 a 800 m3/s), en 
minder laag afgewerkte kleibergingen (systeemvreemd element langs de Grensmaas).  

• Door de grootschalige afwerking met klei en leem en de lage ligging, zal het terrein buitengewoon gevoelig zijn 
voor wilgenbosontwikkeling; naar verwachting zullen de vegetatiekaartjes uit de planfase niet haalbaar blijken 
zonder actief ingrijpen. Geadviseerd wordt om hiermee in het beheer rekening te houden. Hierbij heeft het sterk 
de voorkeur om bosontwikkeling niet te bestrijden met opgeschroefde begrazingsdichtheden; dit blijkt in de 
praktijk onvoldoende effectief en leidt vooral tot overbegrazing van het volledige gebied, en daarmee tot 
ecologische schade. Het heeft de voorkeur om periodiek in stromingsgevoelige zones actief met de bosmaaier 
het bos terug te zetten.  
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