
Fo
to

: J
o

o
p

 v
a

n
 H

o
u

d
t 

/ 
B

e
e

ld
b

a
n

k 
R

W
S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gijs Kurstjens & Bart Peters  
  
 
Eindrapport 12 april 2020  
 
 
 
 
 
Project Maas in Beeld 
 
Projectpartners: Rijkswaterstaat, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Provincie 
Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Wetering BV., K3Delta, Dekker Groep  
 
www.maasinbeeld.nl 

  

Maas in Beeld  

Hemelrijkse Waard  
 
Gebiedsrapportage 2019 



 

Inhoud 
 
 
 
 
Gebiedsbeschrijving ................................................................................................................................................................. 3 

1.1 Historische situatie ...................................................................................................................................................... 3 

1.2 Inrichting ................................................................................................................................................................... 10 

1.3 Beheer ....................................................................................................................................................................... 15 

Resultaten ................................................................................................................................................................................ 16 

1.4 Flora ........................................................................................................................................................................... 16 

1.5 Broedvogels .............................................................................................................................................................. 24 

1.6 Insecten .................................................................................................................................................................... 27 

1.7 Overige soortgroepen ............................................................................................................................................. 30 

1.8 Werking van natuurlijke processen ......................................................................................................................... 31 

Conclusies ............................................................................................................................................................................... 32 

1.9 Natuurwaarden ........................................................................................................................................................ 32 

1.10 Ideeën en aanbevelingen ...................................................................................................................................... 32 

Literatuur .................................................................................................................................................................................. 33 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Hemelrijkse Waard 2019                                                                           pagina  3 
 

 

Hemelrijkse Waard 
Gebiedsrapportage 2019 
  
 
 
Riviertraject: Bedijkte Maas  
Gemeente: Oss  
Stad/dorp: tussen Lithoijen en Oijen   
Start natuurontwikkeling:   2014-2016  
Eigendom:  Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat   
Oppervlakte:  280 ha, waarvan ca. 30 ha oude Maasarm   
Toegankelijkheid:  vrij toegankelijk     

 
 

Gebiedsbeschrijving 
 
 
1.1 Historische situatie 

Het huidige natuurgebied (figuur 1) heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Tot aan de bochtafsnijding in 1934 
lag het deelgebied ‘Alphense Waard’ als een schiereiland in een scherpe meanderbocht in de provincie 
Gelderland. Ook bij Oijen is in 1935 een Maasbocht afgesneden waardoor het noordelijk deel van de 
Allemanswaard aan de overzijde in Gelderland belandde. Deze projecten maakten onderdeel uit van de 
grootschalige Maaswerken in de jaren ‘30 tussen Grave en Kerkdriel waarbij ook twee stuwen zijn aangebracht 
(Grave en Lith).    
De rivierkaart van 1853 (figuur 2) toont dat de Maas lokaal al was voorzien van kribben en dat er nog eilanden lagen 
(Oijense Middelwaard). Verder vallen twee lage kaden op rondom de Middelwaard (een voormalig eiland voor het 
dorp Alphen) en de eigenlijke Hemelrijkse Waard. Hiermee trachtte men te voorkomen dat de Maas haar 
oorspronkelijke loop langs de Brabantse winterdijk zou opzoeken. Juist op dit traject zijn zowel binnen- als buitendijks 
een groot aantal kolken zichtbaar van historische dijkdoorbraken. Qua landgebruik valt op dat vrijwel alle 
uiterwaarden in gebruik zijn als grasland (beemden). Langs de directe rivieroevers groeien lokaal ooibosjes en/of 
grienden. Ter hoogte van Alphen lagen er twee voetveren naar Brabant evenals eentje bij de Blauwe Sluis meer 
bovenstrooms.  Op de kaart van 1869 is aan de oostkant van de Alphense waard een steenoven zichtbaar die rond 
1900 al niet meer op de kaart staat (Figuur 3). Rond 1900 worden steeds meer kribben in de Maas aangelegd. Deze 
kribben zijn vermoedelijk nog steeds deels onder water aanwezig.    
Op de kaarten van 1956/1957 (figuur 3) zijn de resultaten van de kanalisatie van de Maas in 1934/1935 voor het eerst 
zichtbaar. In vergelijking met andere bochtafsnijdingen langs de Benedenmaas is het opvallend dat de oude 
Maasarm aan de Lithse kant slechts gedeeltelijk is gedempt (ongeveer over een lengte van 600m). Aan de overzijde 
bij Alphen is de afgesneden Maasloop wel volledig gedicht met materiaal uit de nieuwe ‘Kanaalmaas’. Verder zijn 
vrijwel alle kolken, op één binnendijkse kolk na, gedempt.  
Het landgebruik van de waard bestaat in die tijd nog steeds voor het merendeel uit grasland. Rond de jaren ‘80 
vindt onder invloed van de ruilverkaveling en schaalvergroting de omslag naar overwegend bouwland plaats. Begin 
jaren 90 wordt de toegang tot de waard en het schiereiland verbeterd met de aanleg van de Hemelrijkse weg. 
 
  

Soortgroep Periode 2003-2015 Periode 2016-2019   
(cumulatief)  

Beoordeling ontwikkeling* 

 
Aantal 
bijzondere 
soorten  

waarvan 
op Rode 
Lijst 

Aantal 
bijzondere 
soorten 

Waarvan 
op Rode 
Lijst  

Flora 7 3 23 5  
Broedvogels 24-27 9 43-45 15 

 
Dagvlinders 13 0 21 1 

 
Libellen 15 0 28 0 

 
Sprinkhanen 8 0 9 0 

 
Overige 
soortgroepen 

    Bever, Das    



 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Hemelrijkse Waard 2019                                                                           pagina  4 
 

 
FIGUUR 1 ONDERZOEKSGEBIED MET TOPONIEMEN VAN DE HEMELRIJKSE WAARD. 
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FIGUUR 2 RIVIERKAART VAN DE HEMELRIJKSE WAARD EN ALPHENSE WAARD  VAN CA. 1853 MET RECHTSBOVEN DEEL VAN EILAND DE OIJSENSE  

MIDDELWAARD.  
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BOCHTAFSNIJDING BIJ ALPHEN, STROOMOPWAARTS GEZIEN VAN DE STUW VAN LITH, TIJDENS DE MAASKANALISATIE (BRON:  BEELDBANK 

RIJKSWATERSTAAT / AFDELING MULTIMEDIA RIJKSWATERSTAAT). 
 
 
1.1.1 Waterstanden en hydrologie 
 

HOOG STUWPEIL, LAAGDYNAMISCHE NATUUR  

Kenmerkend voor het riviertraject waarbinnen de Hemelrijkse Waard ligt, is het sterk opgezette stuwpeil dat met 4,90 
m +NAP ca. 4 a 4,5 m boven het oorspronkelijke peil van voor de verstuwing ligt. Het gevolg is dat bij stijgende 
afvoeren, de waterstanden in het gebied pas laat gaan stijgen. Zelfs bij extreme afvoeren (> 3000 m3/s bij St. Pieter) 
stijgen de lokale waterstanden niet veel meer dan 2 meter boven het actuele stuwpeil. Wel zitten er dagelijkse 

FIGUUR 3 TOPOGRAFISCHE KAARTEN VAN RESP. ROND 1869, 1900 EN 1950. 
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piekjes in het stuwpeil naar 5 m +NAP. Dit hangt samen met de aanwezigheid van een waterkrachtcentrale naast de 
stuw. 
Het gevolg is dat de Hemelrijkse Waard tegenwoordig een buitengewoon laagdynamisch gebied is, met weinig 
morfodynamiek en weinig waterstandswisselingen. Daarmee is het ecologisch dus ook vooral geschikt voor 
bijbehorende laagdynamische natuur, zoals rietland, riviermoeras en waterplantrijke strangen. 
 

OMGEKEERD PEILVERLOOP BIJ STIJGENDE AFVOEREN 

Een ander opvallend hydrologisch aspect van het peilbeheer op dit riviertraject treedt op bij stijgende 
waterstanden. Als de afvoer op de rivier ca. 800 m3/s bereikt wordt de stuw gestreken. Op dat moment is de Maas 
vrij afstromend en ongestuwd. Het strijken van de stuw gebeurt echter bij lagere afvoeren, dan die corresponderen 
met een waterstand gelijk aan het stuwpeil (4,90 m +NAP). Hierdoor daalt de waterstand in de Bedijkte Maas eerst, 
voordat ze weer doorstijgt (Figuur 5). Dit effect treedt op tot even benedenstrooms van Megen. Bij Lith-boven 
bedraagt die daling maar liefst bijna één meter (tot ca. 4,0 m +NAP). Pas bij afvoeren boven ca. 1800 m3/s stijgen 
waterstanden rond Lith weer tot boven het standaard stuwpeilniveau van 4,9 m +NAP (Figuur 5)(Peters e.a., 2018).  
 
Bij de recente inrichting van de Hemelrijkse Waard is rekening gehouden met dit a-typische waterstandsverloop bij 
stijgende afvoeren, door droogvallende zandplaten in de grote oevergeul op te nemen, die tussen 800 en 1500 m3/s 
kunnen droogvallen (Rademakers, 2014). Hierdoor kunnen tijdelijke slikplaten en ondiep water ontstaan, die van 
grote waarde kunnen zijn voor steltlopers, reigerachtigen en watervogels.  
 

OMGEKEERDE (RIVIER)KWELSTROOM 

Een belangrijk hydrologisch kenmerk in de Hemelrijkse Waard is het gegeven dat de waterstand op de rivier in de 
actuele gestuwde situatie (4,90 m +NAP) hoger ligt dan binnendijks. De waterstanden in sloten en lossingen aan de 
binnendijkse kant van de Hemelrijkse Waard worden door het Waterschap Aa en Maas rond de 3,50 m+ NAP 
gehouden. Het gevolg is dat de Maas niet drainerend werkt, maar via de ondergrond juist water verliest aan het 
binnendijkse gebied (zie Figuur 6Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Dit effect van rivierkwel is in de winter sterker 
dan in de zomer, omdat het waterschap dan de binnendijkse peilen 0,20 tot 0,40 m lager houdt dan in de zomer 
(Peters e.a., 2018).  
 
Dit peilverschil tussen binnen- en buitendijks is ecologisch benut in het inrichtingsplan uit 2014, onder meer door het 
verhang naar de Teeffelense Wetering te benutten om een stromende geul op te laten draaien (Rademakers, 2014). 
 

PEILBEHEER IN DE DRIEHOEK 

Voor de herinrichting in 2016 werd dit deelgebied onderbemalen (peil ca. 4,5m + NAP) waardoor permanent 
rivierkwel richting de dijksloot werd aangetrokken en daar kwelsoorten als Holpijp groeiden. Het stuwpeil van de 
Maas ligt namelijk 40 cm hoger en bedraagt 4,9m + NAP.  
Momenteel fungeert het gebied als afgesloten laagte, die maar zelden direct overstroomt. De laagste delen van de 
kade (verlaagde instroomopeningen) liggen rond de 5,5m + NAP, waardoor  en die pas overstromen pas bij 
afvoeren rond de 2.000m3/s (met een frequentie van ongeveer eens per 5 jaar). Het waterpeil in de Driehoek is in de 
huidige situatie ongeveer gelijk aan stuwpeil (4,9m + NAP) door inzijging onder de smalle kade aan de noordzijde. 
Door permanente wegzijging richting de sloot van de Teeffelense Sluis met een peil 4,4 m +NAP en verdamping 
drogen de geïsoleerde wateren aan de zuidkant van het gebied veel sneller op dan die in het noordelijk deel. Daar 
vallen slechts op beperkte schaal oeverzones droog waarin zich dan pioniervegetaties ontwikkelen. De afgelopen 
jaren (2016-2019) heeft geen actief peilbeheer door beheerder Natuurmonumenten plaats gevonden.     
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FIGUUR 4 HET WATERSTANDSVERLOOP BINNEN HET STUWPAND LITH BIJ OPLOPENDE AFVOEREN / AFLOPENDE OVERSCHRIJDINGSKANSEN (MEETPUNT 

BORGHAREN-DORP) (UIT RADEMAKERS, 2014). 
 

 
FIGUUR 5 WATERSTANDSVERLOOP IN DE HEMELRIJKSE WAARD IN RELATIE TOT AFVOEREN BIJ ST. PIETER (UIT: PETERS E.A., 2018). 
 

 
FIGUUR 6 SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN GRONDWATERSTROMEN LANGS EEN DOORSNEDE IN HET WESTELIJKE TRAJECT VAN DE BEDIJKTE MAAS (UIT: 
PETERS E.A., 2018). 
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BEELD VAN DE OORSPRONKELIJKE OUDE MAASARM MET RIETZONE IN DE OEVER.   
 

 
BEELD VAN DE NIEUWE OEVERGEUL MET OP ACHTERGROND (RECHTS) EILANDEN MET BAKENBOMEN EN STUW VAN LITH (FOTO BART PETERS).  
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1.2 Inrichting  

 
1.2.1 20 jaar grondverwerving en planvorming 
De volgende paragrafen zijn grotendeels overgenomen uit het plandocument voor de herinrichting van de 
Hemelrijkse Waard uit 2014 (Rademakers, 2014):  
in de Toekomstvisie Fort Sint-Andries (1994) wordt de Hemelrijkse Waard voor het eerst aangewezen als een 
kerngebied voor natuurontwikkeling. In de jaren die volgden heeft Natuurmonumenten, vanuit haar programma 
‘Meer Maas’, geïnvesteerd in grondposities in de Hemelrijkse Waard. Door het Rijk zijn met name in de oeverzone 
langs de Maas strategische aankopen gedaan. In 2005 heeft Natuurmonumenten het initiatief genomen voor een 
eerste natuurgerichte herinrichting van een deel van de Hemelrijkse Waard. Deze “pilot” is in samenwerking met 
Delgromij in 2006 in uitvoering genomen. Anno 2014 heeft deze pilot geresulteerd in tweetal betrekkelijk ondiepe 
plassen (ca. 2 meter). Tevens is een brede oeverzone langs de Oude Maasarm uit de landbouwkundig gebruik 
genomen. 
Tegelijkertijd is, onder regie van Rijkswaterstaat, sinds 2005 gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend plan 
voor de gehele Hemelrijkse Waard. Enkele mijlpalen in de eerste fase van de planontwikkeling zijn: 
• Juli 2006: Start MER-procedure met de publicatie van een startnotitie (Cals, 2006). 
• April 2008: Goedkeuring Voorkeursalternatief door Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.  
• September 2008: Oplevering van een Milieueffectrapport voor de Hemelrijkse Waard. (Akkerman e.a., 2008) 
• Februari 2009: Positief toetsingsadvies van de commissie-MER. 
• September 2011: Notitie “Eisen en randvoorwaarden” van Rijkswaterstaat.  
• Oktober 2013: Aanvulling op het MER Hemelrijkse Waard. 
 
1.2.2 Van Voorkeursalternatief tot Globaal HoofdOntwerp, GHO (2008-2013) 
Op basis van het MER is in 2008 het voorkeursalternatief (VKA) (Akkerman e.a., 2008) ontworpen waarin de 
hoofdkeuze is gemaakt om het hele plangebied te verlagen, een nevengeul met zandige eilanden aan te leggen 
en de ontwikkelingsmogelijkheden voor hardhoutooibos te vergroten. In de periode 2008 – 2013 hebben nieuwe 
inzichten geleid tot enkele aanpassingen op het VKA tot Globaal Hoofd Ontwerp, onder andere doordat nieuwe 
onderzoeken zijn uitgevoerd naar de (water)bodem, hydraulica, flora en fauna, archeologie en 
dijkstabiliteit. 
De belangrijkste ontwerpkeuzes in deze planfase waren: 
• Een zuidelijkere ligging van de hoogwatervluchtplaats op de Alphense Waard. 
• Niet aanpassen van de veerstoep te Oijen. 
• Geen ingrepen meer ten oosten veerstoep Oijen (het Scheel). 
• Toevoegen 15 parkeerplaatsen op 2 locaties in plangebied. 
• Aanleggen van een taludbescherming bij de uitstroom om damwand te beschermen. 
• Opwaarderen strandje (300 m2) ten noordoosten van de jachthaven. 
• Meer ooibos op schiereiland Alphense Waard en open landschap op zuidpunt. 
• Afgraving toplaag beperkt tot 0,3 meter (was 0,5 meter). 
• Toestaan omputten ter plaatse van gedempte voormalige Maasarm. 
• Kortere uitvoeringsperiode van maximaal 3 jaar. 
• Ondiepere nevengeul dan in het VKA. 
• Lagere oeverzone, waardoor een relatief vochtig milieu ontstaat. 
 
1.2.3 Definitief Ontwerp (Rademakers, 2014) 
Het DO volgt de hoofdlijnen van het globaal hoofdontwerp, zie ook maatregelenkaart in figuur 7:    
• Vanaf de veerstoep in Oijen wordt, parallel aan de Maas, een 3 kilometer lange ondiepe nevengeul 

aangelegd. De geul staat aan weerszijden in open verbinding met de Maas (met aan bovenstroomse zijde een 
drempel). 

• Tussen de nieuwe geul en de Maas vormen langgerekte zandige eilanden de rand van de nevengeul. De 
eilandjes worden afgewerkt met een schrale zandige bovenlaag. 

• Om betere condities te scheppen voor natuurontwikkeling wordt de toplaag van de uiterwaard voor een groot 
deel afgegraven en afgevoerd. 

• De laagste delen van de uiterwaard worden extra verdiept. Daardoor wordt het oorspronkelijke 
kronkelwaardenreliëf versterkt en ontstaat extra doorstroomruimte bij hoogwater. Enkele bestaande ruggen in 
het gebied worden verhoogd tot hoogwatervrije terpen. Het wild en de grazende runderen kunnen daar bij 
hoogwater een veilig heenkomen zoeken. 

• Na oplevering zal de vegetatie spontaan ontwikkelen. Er wordt geen bos aangeplant. 
• Beheerder Natuurmonumenten gaat runderen inzetten om te zorgen dat het gebied niet te veel dichtgroeit. De 

runderen mogen zo veel mogelijk vrij grazen binnen het hele gebied, dus zonder tussenrasters en andere 
compartimentering. 

• Binnen de uiterwaard zelf komen geen hekken of tussenrasters. 
• De komende twintig jaar zal maximaal 25 procent van het gebied met hogere bomen en struiken mogen 

begroeien. Zo houdt het landschap een halfopen karakter terwijl er toch begroeiing is voor een rijke 
ecologische variatie. 

• Er mag door het hele gebied vrij gestruind worden. Door de Hemelrijkse Waard wordt een onverhard 
wandelpad aangelegd, met vlonders in de nattere delen. Het strandje bij de jachthaven wordt opgeknapt.  

 

OPTIMALISATIES  

Bij de ontwikkeling van het DO (begin 2014) is een groot aantal optimalisaties aangebracht. Met het oog op het 
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vergroten van de ecologische meerwaarde, een betere doorstroomcapaciteit en doelmatige 
uitvoering van het project is het gehele ontwerp geanalyseerd en gedetailleerd. Er zijn drie belangrijke optimalisaties 
doorgevoerd die hieronder worden besproken.  
 
Om tot een geoptimaliseerd ontwerp van de geul te komen zijn de waterstanden en afvoeren te Lith – Boven en 
Megen over de afgelopen 25 jaar geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat de kans dat nevengeul zoals ontworpen 
in het globaal hoofdontwerp droogvalt, groter is dan de kans dat de eilanden overstromen. Slechts 10 dagen per 
jaar weet zich een verhang van meer dan 20 cm op te bouwen over de nevengeul. 
 
1 Een gevarieerdere nevengeul met periodiek droogvallen ondiepe delen. De maatvoering van de oevergeul is 
beter afgestemd op de specifieke dynamiek van de Maas op dit deeltraject. De bodemligging van de nevengeul is 
aangepast. In het DO wordt de geul aangelegd met een aflopend bodemvlak onder gelijk verhang als 10-jarige 
hoogwaters op de Maas van 3,90 m +NAP ter hoogte van instroom (rkm 196,8) naar 3,40 m +NAP ter hoogte van 
uitstroom (rkm 199,8). In de nevengeul zijn flauwe oevers, zandplaten en ondiepe geulen toegevoegd die bij lage 
rivierstanden (deels) kunnen droogvallen. Om de doorstroom van hoogwater te verbeteren is de nevengeul in de 
richting van de veerstoep verlengd. Tot aan de veerstoep wordt het terrein afgevlakt. Tussen rivierkilometers 198,2 en 
198,7 is de nevengeul zo dicht mogelijk tegen de rivier aangelegd, opdat de in de vorig eeuw gedempte 
dijkdoorbraakkolken niet worden aangegraven.  
Het DO realiseert drie i.p.v. twee zandige eilanden. De westpunt van het oostelijke eiland is stroomafwaarts verlegd 
naar een derde, middelste eiland. De oeververdediging langs de eilanden wordt 10 tot 20 cm boven stuwpeil 
gehandhaafd. Het verwijderen de verdediging onder water zou leiden tot een te groot risico op erosie van de 
eilanden door golfwerking en scheepvaart en het wegspoelen van het zand naar het zomerbed. De 
scheidingsdammen tussen de eilanden worden tot aan of vlak boven stuwpeil aangelegd met het ter plaatse 
vrijkomende stortsteen. Afgraven tot 0,5 m onder stuwpeil zou leiden tot een sterke golfwerking in de nevengeul en 
risico’s voor de recreatievaart. Een 12-tal geselecteerde bakenbomen worden gehandhaafd (1 na het veer, 6 op 
oostelijke eiland, 3 op westelijke eiland en 2 achter de damwand). Het 'uitsterfbeleid' van RWS en 
Natuurmonumenten blijft evenwel uitgangspunt.  
 

 
NATUURLIJKE OOIBOSVORMING OP MEEST OOSTELIJK EILAND (FOTO GIJS KURSTJENS).  
 
2 Reliëfrijke uiterwaarden 

In het DO wordt het historisch verschil tussen de in de jaren dertig van de vorige eeuw verlaagde oeverzone parallel 
aan de Maas enerzijds en de destijds onvergraven delen van de Hemelrijkse en Alphense Waard anderzijds versterkt. 
In de oeverzone worden stroomparallelle verlagingen uitgevoerd. De terreinsprong wordt geaccentueerd. In de 
onvergraven delen van de uiterwaard zijn de ligging en de maatvoering van het geulen- en ruggenpatroon 
aangepast aan het oorspronkelijke kronkelwaarden reliëf. Met name in de Hemelrijkse Waard resulteert dat in een 
andere landschappelijke inpassing. In de oeverzone wordt (buiten de geulen) de uiterwaard niet verder verlaagd 
dan tot enkele decimeters boven stuwpeil. Een grootschalige verlaging tot vlak onder stuwpeil, zoals voorzien 
was in het GHO, is niet duurzaam. Deze moerassige zone zou zeer snel verruigen en verbossen, niet beheerbaar zijn 
en sterk gevoelig zijn voor wind- en golferosie. De geulen in de uiterwaard zijn dieper ontworpen (≤ 4,5 m +NAP) ten 
einde watervoerende geulen te realiseren die niet snel zullen dichtgroeien met moerassen en/of ooibossen. De 
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bestaande kleiputten in het “pilotgebied” binnen het Hemelrijkse Waard worden niet opnieuw vergraven. De putten 
worden opgenomen in een tweetal geulen.  
Het door de kades omgeven deel van de Hemelrijkse Waard (de Driehoek) wordt in het DO niet verbonden met de 
nevengeul en de Maaswaterstand. De wateren in dit deelgebied kunnen zich daardoor ontwikkelen tot van de rivier 
geïsoleerde strangen met een meer natuurlijke waterstandsdynamiek. De lage verruigde oeverzone van de 
Hemelrijkse Waard langs de Oude Maasarm wordt over een deel niet vergraven. Ter plekke is reeds een structuurrijke 
moerasruigte en jong ooibos ontwikkeld. De oppervlakte aan ophogingen in de uiterwaard is verkleind. In het 
ontwerp resteren twee terpen. De hoogtes van de terpen zijn hoger dan in het GHO. Beide terpen worden 
opgeworpen met vrijkomende specie en afgedekt met een toplaag van zandige specie. Bij een 250-jarig 
hoogwater (7,4 m +NAP) is daarmee een proportionele oppervlakte hoogwatervrij terrein beschikbaar. De 
gedempte Oude Maas ten noorden van de Hemelrijkse Weg wordt ontgraven tot een ondiepe watervoerende geul 
(bodemlijn op 3,5) met een ondiepe moerasoever (ontwerphoogte tussen 4,5 en 4,8) aan de oostelijke binnenbocht. 
De contouren van de geul zijn aangepast aan de ligging en maatvoering van de voormalige Maasbedding. De 
gedempte Oude Maas wordt in de uitvoeringsfase niet meer gebruikt als "omputlocatie". De elders in het project 
benodigde zandige specie (afdeklagen op eilanden en in nevengeul, opwerpen terpen) komen elders binnen het 
werk beschikbaar. Tussen de open gegraven oude Maasarm en de nevengeul wordt een lage zandplaat 
aangelegd over de volle breedte van de geul. Deze zandplaat zal vergelijkbaar zijn met de zandige eilanden langs 
de nevengeul. Ter plekke van de huidige Hemelrijkse weg wordt een dam aangelegd door de Oude Maasarm op 4 
dm boven stuwpeil (5,3 m +NAP). De groep essen wordt, als een "eilandje" op de dam, gehandhaafd. Aan de 
westzijde van de Alphense Waard wordt de moerassige oeverzone langs de Maasarm verbreed. Met natuurlijke 
‘riffen’ worden enkele ondiepe delen in de Maasarm minder vatbaar voor erosie. 
 

 
ALPHENSE WAARD IN SEPTEMBER 2016 WAAROP HET UITGEGRAVEN KRONKELWAARD RELIËF GOED ZICHTBAAR IS (BEELDBANK RIJKSWATERSTAAT/JOOP 

VAN HOUDT).  
 
3 Stromende nevengeul  

Het verval van de permanente instroom vanuit de Maasarm naar de Teeffelense Wetering (0,7 
tot 1,1 m) wordt benut voor de aanleg van een twee kilometer stromende geul door de Hemelrijkse 
Waard. De waterstroom wordt door geulvormige laagtes geleid, waardoor deze zich 
hier tot een stromende, beekachtige geul kan ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken wordt het 
huidige toestroomkanaal naar de Teeffelense Wetering afgedamd. In de dam wordt met een doorlaatwerk 
aangelegd, voorzien van afsluitbare dubbele schuiven, opdat de toestroom naar de Teeffelense Wetering mogelijk 
blijft. 
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FIGUUR 7 MAATREGELENKAART VAN HET DEFINITIEVE INRICHTINGSPLAN VAN DE HEMELRIJKSE WAARD (JOS RADEMAKERS, 2014). 
 

 

BEELD VAN  DE NEVENGEUL MET OP DE ACHTERGROND DE 

POPULIERENAANPLANT BIJ DE INLAAT VAN DE TEEFFELENSE WETERING. IN 

2019 WAS ER VEEL BEDEKKING MET FLAB (DRIJVENDE DRAADALGEN) 
AANWEZIG DAT RICHTING HET INLAATWERK DREEF (ZIE OOK PAG. 18; FOTO 

GIJS KURSTJENS). 

AAN HET EIND VAN DE HERINRICHTING IN 2016 IS RIVIERHOUT 

AANGEBRACHT IN DE OEVERGEUL. DIT ZORGT VOOR ZORGT VOOR EXTRA 

LEVEN BOVEN EN ONDER WATER (FOTO GIJS KURSTJENS). 
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FIGUUR 8 VISUALISATIE VAN HET UITVOERINGSONTWERP, 2014. 
 
 
De inrichting is tussen 2014 en 2016 gefaseerd uitgevoerd. Langs de winterdijk, nabij de waterzuivering van Oijen ligt 
anno 2019 nog een depot met vermarktbare specie (keramische klei), op een perceel van ca. 7 ha. Voor 2020 zal 
deze klei afgevoerd worden. Het terrein zal vervolgens ingezaaid worden en als grasland aan de begrazingseenheid 
worden toegevoegd.     
Naast het grootschalig grondverzet zijn er op kleinere schaal diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd:  
• plaatsing van rasters, poorten en klaphekjes t.b.v. de integrale begrazing; 
• verwijderen van alle oude tussenrasters. 
• wandelbruggen/ vlonders over de verschillende geulen en plassen 
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1.3 Beheer 

In het voorjaar van 2017 <check Jan van Mierlo>is gestart met de integrale begrazing van het gebied door een 
kudde brandrode runderen. De dieren lopen er jaarrond. Er lopen geen paarden in het gebied. In 2019 liepen er ca. 
30 runderen en met een begraasbaar oppervlak van ca. 143 ha (exclusief depots) komt dat neer op een dichtheid 
van 1 dier per 4,75 ha. Daarbij dient te worden aangetekend dat er een stroombaan wordt uitgemaaid in de herfst 
(zie verderop).  
 
Tijdens het veldonderzoek in 2019 is geconstateerd dat de drie eilanden nog niet door de runderen zijn ontdekt. Ter 
hoogte van Benedeneind ligt er nog een agrarische enclave in de uiterwaard (akker van ca. 1,5 ha) die uiteraard 
buiten de begrazing valt, maar de runderen kunnen er via een smalle corridor wel omheen lopen. Twee 
opgehoogde buitendijkse delen waar ooit kolken lagen (samen ca. 5 ha), vallen buiten de integrale 
begrazingseenheid. Ten zuiden van de inlaat van de Teeffelense Wetering ligt een graslandperceel dat wordt 
gemaaid.   
 
Conform de vegetatielegger worden bepaalde delen van het terrein tijdens en na het groeiseizoen geklepeld (om 
bosontwikkeling tegen te gaan) en/of gemaaid. Het gaat daarbij vooral om de zuidelijke oeverzone van de 
oevergeul, grote delen van het eiland tussen de oevergeul en de nevengeul en de aansluitende kop van de 
Alphense waard (zie figuur 8, visualisatie uitvoeringsontwerp 2014).   
 
 

 
BEGRAZING MET BRANDRODE RUNDEREN, HIER IN HET DEELGEBIED ALLEMANSWAARD.   
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Resultaten 
 
 
 
 
1.4 Flora 

 
1.4.1 Situatie voor herinrichting (1980-2015) 
Uit deze periode zijn gegevens beschikbaar van karteringen van de Provincie Noord-Brabant (1988 en 1998), dijkflora 
(Waterschap de Maaskant, 1993) en kilometerhokgegevens uit de Atlas van de Noord-Brabantse flora (Cools, 1989).  
In 2003 heeft veldonderzoek plaatsgevonden op de Maasoevers in het deelgebied Allemanswaard bij Benedeneind 
in verband met de realisatie van natuurvriendelijke oevers (Kurstjens e.a., 2003).  in het kader van de geplande pilot 
kleiwinning en natuurontwikkeling binnen de Hemelrijkse Waard in 2005 is de 0-situatie qua flora en fauna 
geïnventariseerd (Kurstjens, 2004). In 2012 is het hele uiterwaardprojectgebied onderzocht op beschermde en 
indicatieve plantensoorten (Wansink & Kurstjens, 2013).  
De meeste gegevens zijn bekend op kilometer-hok-niveau en dus niet erg nauwkeurig; maar gezien de 
soortensamenstelling zijn ze overwegend afkomstig van de winterdijken of (binnendijkse) kolken. Cools (1989) meldt  
uit de periode 1977-1985 de volgende bijzondere soorten: Gewone agrimonie, Goudhaver, Grasklokje, Kattendoorn, 
Kleine wolfsmelk, Ruige leeuwentand, Ruige weegbree en Wateraardbei. De vegetatiekartering van de Maasdijk ter 
hoogte van de Hemelrijkse Waard in de periode 1987-1991 toont de aanwezigheid van Ruige leeuwentand aan, 
naast soorten als Echt walstro en Knolboterbloem (Waterschap de Maaskant, 1993).   
De onderzoeken in 2003 en 2004 tonen de floristische armoede van de intensief agrarisch gebruikte Allemans- en 
Hemelrijkse Waard aan; meer dan 80% van het gebied was toen in gebruik als maisakker. Langs de Maasoever 
groeiden helemaal geen indicatieve soorten. In de binnendijks gelegen dijksloot groeiden waterplanten als Gele 
plomp, Glanzig fonteinkruid, Holpijp en Kikkerbeet. De meest bijzondere soort betrof het zeldzame Groot nimfkruid; 
de soort is daar in 1902 voor het eerst gevonden en bleek in 1976 nog steeds aanwezig (Mennema e.a., 1985). Deze 
ondergedoken waterplant groeide vrij massaal in de brede sloot tussen de waterinlaat van de Teeffelense Sluis en 
de oude Maasarm. Tot begin 21e eeuw was dit de enige bekende groeiplaats van Groot nimfkruid in het 
rivierengebied. Nadien is ze op meer locaties aangetroffen, zowel langs de Maas als langs de Rijntakken. Op het 
binnendijkse talud ter hoogte van Benedeneind groeide in 2003 op een niet verzwaard, zandig steil binnentalud 
Akkerhoornbloem, Beemdkroon (1 ex.), Echt walstro en Knolboterbloem. Op andere trajecten ontbreekt interessante 
stroomdalflora geheel.  
In 2012 zijn zeven bijzondere soorten gevonden, vrijwel allemaal in het pilotgebied kleiwinning (Wansink & Kurstjens, 
2013). Talrijk waren lokaal Duits viltkruid, Kamgras, Rode ogentroost en Zomerfijnstraal. Van Rechte ganzerik is 1 ex. 
gevonden, evenals van Rapunzelklokje op het buitendijkse talud van winterdijk. In de dijksloot werd Holpijp op twee 
locaties aangetroffen.  
De historische gegevens zijn samengevat in tabel 1. Geconcludeerd kan worden dat, afgezien van de kwelsoort 
Holpijp, er geen indicatieve soorten voorkwamen bij de start van het natuurontwikkelingsproject.  
 

 
VOORMALIGE KWELSLOOT ONDERLANGS DE WINTERDIJK, MET RIJKE WATERPLANTENVEGETATIE, ALS ZAADBRON VOOR HET NIEUWE NATUURGEBIED (FOTO 

GIJS KURSTJENS).  
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1.4.2 Situatie sinds herinrichting en start begrazing (vanaf 2016) 
Uit de jaren 2016-2018 zijn losse waarnemingen bekend via waarneming.nl. Het nieuwe natuurgebied is regelmatig 
bezocht door veldbiologen. In totaal zijn 12 indicatieve soorten gemeld waaronder nieuwe soorten als Bosbies, Bruin 
cypergras, Echt duizendguldenkruid, IJle zegge, Slijkgroen, Smalle aster, Witte waterkers en Wit vetkruid (tabel 1).  
Het uitgebreide Maas in Beeld onderzoek in 2019 laat zien dat de soortenrijkdom is gegroeid tot ruim 20 soorten 
(Figuur 9). De soortenrijkdom wordt per ecotoop besproken en geïllustreerd aan de hand van enkele 
verspreidingskaartjes.  
Indicatieve waterplanten (Rivierfonteinkruid) zijn in 2019 op beperkte schaal gevonden (figuur 11). Het zeldzame 
Groot nimfkruid is verdwenen in de sloot richting de Teeffelense sluis en ook niet in het bovenstroomse deel van de 
oude Maasarm gevonden. Mogelijk staat het nog wel meer richting Lithoijen in de jachthaven. Wel is een klein stukje 
gevonden in de nieuwe oevergeul. Gele plomp is qua voorkomen nog steeds beperkt tot de kwelsloot langs de dijk, 
maar bijv. in de oude Maasarm of langs de Maasoevers afwezig. In de Maas ter hoogte van het gebied ontbreken 
waterplanten geheel. In de oevergeul staat lokaal veel Grote waternavel, die overigens actief wordt bestreden door 
Natuurmonumenten (foto pag. 21).  
 

 

  
BEHAARDE BOTERBLOEM IN DE ALPHENSE WAARD (FOTO BART PETERS). 
 

 
POPULATIE VAN ECHT DUIZENDGULDENKRUID IN DE HEMELRIJKSE WAARD (FOTO BART 

PETERS). 
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Per raft zijn in augustus de verschillende geulen onderzocht op overige waterplanten. In het bovenstroomse deel van 
de oude Maasgeul domineren flab (draadalgen) en Brede waterpest. Regelmatig komt lokaal Schedefonteinkruid 
voor. In de weer open gegraven, maar geïsoleerde Maasgeul staat veel kranswier en verder wat Brede waterpest 
en Rivierfonteinkruid. De dynamische oevergeul, die dus permanent met de Maas in verbinding staat, drijft veel flab. 
Lokaal groeien velden met Tenger fonteinkruid en af en toe wat Gekroesd fonteinkruid. Beide soorten worden 
intensief begraasd door de hier talrijke herbivore watervogels. In de lange stromende nevengeul richting de inlaat 
van de Teeffelense sluis domineert ook flab, zowel op de bodem als (af)drijvend. Aan het eind van de zomer was de 
inlaat daardoor volledig verstopt met een dikke, stinkende laag algen (zie foto). Lokaal zijn nog wat velden Tenger 
fonteinkruid gevonden. In de diverse geïsoleerde ondiepe, deels droogvallende wateren van de Driehoek komen 
doorgaans meer waterplanten voor, in wisselende dominanties van Brede waterpest en Tenger fonteinkruid. Enkele 
(delen) van poelen en geulen worden gedomineerd door Grote waterweegbree (zie foto) en juist op die locaties zijn 
veel Zadellibellen gezien en larvenhuidjes van deze mediterrane soort gevonden.    
 

 
MET FLAB VERSTOPTE INLAAT VAN TEEFFELENSE SLUIS, 28 AUG. 2019 (FOTO GIJS KURSTJENS).  
 
Soorten die kwel indiceren (Bittere veldkers, Bosbies, IJle zegge en Witte waterkers) zijn lokaal (eerste twee soorten) 
resp. regelmatig langs de oevergeul en het benedenstroomse deel van de oude Maasarm aangetroffen (figuur 12). 
De aanwezigheid van deze soorten houdt mogelijk verband met de voormalige aanwezigheid van zoetwatergetijde 
op dit traject van de Maas. Holpijp die bekend is van de dijksloot, is in 2019 niet teruggevonden. Mogelijk is de soort 
verdwenen door het opheffen van de onderbemaling waardoor rivierkwel niet meer optreedt in de sloot.  
De grootschalige herinrichting van de Hemelrijkse Waard heeft geleid tot de vestiging van vier soorten dynamische 

pioniers (figuur 13). Vooral Bruin cypergras en Slijkgroen zijn goed vertegenwoordigd en hebben zich vanaf 2018 in 
verschillende laagten, geulen en droogvallende oevers gevestigd. Lokaal zijn Fraai duizendguldenkruid, Klein 
vlooienkruid, Moerasandijvie, Waterpostelein en Rijstgras (oevereilandjes) gevonden.  Vooral in laagten in de 
Allemanswaard domineert de exoot Schijngenadekruid deze pionierbegroeiingen, elders zijn slechts enkele 
exemplaren gevonden. Langs de nevengeul is op twee plekken wat Watercrassula aangetroffen, een soort die 
Natuurmonumenten actief bestrijdt (figuur 10).   
Pioniers van hoger gelegen zand- en grindafzettingen (figuur 14) zijn in het gebied vooral vertegenwoordigd door 
soorten als Duits viltkruid en Bleekgele droogbloem. Duits viltkruid komt veel voor op de geplagde Alphense Waard 
(verspreidingsbeeld niet geheel compleet). De soort breidt zich langs de Maas uit, met name doordat in nieuwe 
natuurterreinen zandige uitgangssituaties zijn ontstaan waarop hij zich kan vestigen en mogelijk ook door het 
opwarmende klimaat. Bleekgele droogbloem groeit veel op de locaties waar een zandige toplaag is aangebracht 
zoals de hoogwatervluchtplaatsen en de eilanden langs de Maas. Minder algemeen voorkomend zijn 
Dwergviltkruid, Echt duizendguldenkruid, Scherpe fijnstraal, Wit vetkruid (1 groeiplaats in 2018) en Zacht vetkruid.  
Indicatieve soorten van vochtig grasland (figuur 15) die zijn gevonden, betreffen Aardbeiklaver (één groeiplaats), 
Rode ogentroost (lokaal zeer talrijk, beeld niet geheel compleet, vooral in Allemanswaard) en Voszegge (talrijk langs 
de oevergeul, beperkt gekarteerd). Het verspreide voorkomen van Behaarde boterbloem kan hier ook vermeld 
worden. De soort is indicatief voor vochtig grasland in het benedenrivierengebied.        
Stroomdalsoorten zijn nog vrijwel afwezig in de Hemelrijkse Waard. Kamgras is tijdens de inrichting met een 
grasmengsel ingezaaid op paden en handhaaft zich daar lokaal. Andere soorten hebben zich nog niet gevestigd. 
Zaadbronnen in de directe omgeving zijn schaars en beperkt tot enkele (binnendijkse) dijktrajecten met o.a. 
Goudhaver en zeer lokaal Beemdkroon en Ruige leeuwentand. Mogelijk dat Kattendoorn zich op termijn vestigt 
vanuit het bovenstrooms gelegen natuurgebied ’t Scheel bij Oijen waar een kleine populatie aanwezig is (Wansink & 
Kurstjens, 2013).    
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Indicatieve soorten uit de categorie rivierdalruigte, mantels en zomen, en ooibos ontbreken nog geheel in het jonge 
natuurgebied. Afgezien van enkele losse oude bomen, bosjes en struwelen die zijn gespaard bij de inrichting, is 
ooibos nog nauwelijks aanwezig. Wel is overal kieming van Katwilg, Schietwilg en Zwarte els zichtbaar. Op sommige 
locaties (vooral langs de zuidzijde van de oevergeul en het eerste traject van de nevengeul) wordt opslag van 
bomen en ruigte actief bestreden door het klepelen t.b.v. de doorstroming tijdens hoogwater. Opslag van bomen 
krijgt hierdoor nauwelijks kans. Omdat ook de aangrenzende graslanden worden gemaaid, ontstaan hier ideale 
foerageeromstandigheden voor met name ganzen.  
Op andere locaties krijgt de ontwikkeling van natuurlijk bos volop de ruimte. We zien dit onder meer langs de steile 
noordoever van de nevengeul, daar waar deze grenst aan één van de hoogwaterterpen (wilgen en riet) en vooral 
ook op de drie eilanden tussen de Maas en de oevergeul (waar overigens ook de meeste bakenbomen (Canadese 
populieren) zijn gespaard). De runderen zijn er tot nu toe nog niet naartoe gezwommen, dus begrazing is beperkt tot 
activiteiten van bevers. De eilanden zijn afgewerkt met een zandige toplaag en bestaan nog niet uit massief bos. 
Vooral langs de randen domineert zachthoutooibos (met soorten als populier, Schietwilg en Zwarte els). Rondom de 
bakenbomen staan vaak nog wat bramen en meidoorns. Op de schrale “binnendelen” zijn lokaal, naast jong 
opschot van populier en (Schiet)wilg, ook Ruwe berken gekiemd, maar ook minder algemene soorten als Bittere wilg 
en Witte abeel. Op één locatie groeit het vrij zeldzame Hopwarkruid op een wilg. Plaatselijk zijn er ook flinke haarden 
met Riet en Grote lisdodde. In de open delen was in 2019 een lage bedekking aanwezig met soorten als Hoge 
fijnstraal, Rode ogentroost, Wolfspoot en Bleekgele droogbloem.     
 
 
TABEL 1. OVERZICHT VAN INDICATIEVE SOORTEN IN DE HEMELRIJKSE WAARD (*) BETEKENT DAT SOORT 

ALLEEN OP WINTERDIJK BUITEN DIRECTE ONDERZOEKSGEBIED IS AANGETROFFEN. ? = NIET 

AANGETROFFEN IN 2019, MAAR MOGELIJK NOG WEL AANWEZIG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Soort 1980-2004 2005-2015 2016-2018 2019 

Aardbeiklaver    * 

Beemdkroon RL GE  (*)  (*) 

Bittere veldkers    * 

Bosbies   * * 

Bruin cypergras   * * 

Duits viltkruid RL EB  * * * 

Dwergviltkruid RL GE    * 

Echt duizendguldenkruid   * * 

Fraai duizendguldenkruid    * 

Gewone agrimonie RL GE (*)    

Goudhaver RL GE (*)  (*) (*) 

Holpijp * * ? ? 

Hopwarkruid    * 

IJle zegge   * * 

Kamgras RL GE  * * * 

Kattendoorn RL GE (*)    

Rapunzelklokje RL KW  (*)   

Rechte ganzerik  *   

Rijstgras RL KW    * 

Rivierfonteinkruid  *  * 

Rode ogentroost RL GE  * * * 

Ruige leeuwentand RL KW (*)   (*) 

Ruige weegbree RL KW (*)    

Slijkgroen   * * 

Smalle aster   * * 

Voszegge    * 

Waterpostelein     * 

Witte waterkers    * * 

Wit vetkruid   * ? 

Zacht vetkruid    * 

Zomerfijnstraal   * * * 

Totaal  1 (0 RL) 7 (3 RL) 12-13 (3 RL) 21-23 (5 RL) 

MOERASANDIJVIE (FOTO GIJS KURSTJENS). 
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GROOT NIMFKRUID (FOTO GIJS KURSTJENS).  

 

FIGUUR 11 VERSPREIDING VAN INDICATIEVE WATERPLANTEN IN DE 

HEMELRIJKSE WAARD IN 2019. 

FIGUUR 10 VERSPREIDING VAN AQUATISCHE EXOTEN IN DE HEMELRIJKSE 

WAARD IN 2019. 

FIGUUR 12 VERSPREIDING VAN INDICATIEVE KWELFLORA IN DE HEMELRIJKSE 

WAARD IN 2019. 

BITTERE VELDKERS LANGS DE 

OEVERGEUL (FOTO GIJS KURSTJENS). 
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GROTE WATERNAVEL KOMT VOORAL IN DE OEVERGEUL EN IN EEN INHAM VAN DE OUDE MAASARM VOOR (FOTO BART PETERS).  
 

 
BEGROEIING VAN WITTE WATERKERS, VOSZEGGE EN KLEINE WATEREPPE ALS ZOETWATERGETIJDERELICT LANGS DE OEVER VAN DE MAAS (FOTO GIJS 

KURSTJENS). 
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UITGEBREIDE PIONIERVEGETATIE IN DE DRIEHOEK (PILOT KLEIWINNING) . 
(FOTO GIJS KURSTJENS). 

RIJSTGRAS IS VOORALSNOG ZELDZAAM EN BEPERKT TOT DE 

OEVERZONE VAN HET OOSTELIJKE EILAND (FOTO GIJS 

KURSTJENS).  
 

 
SLIJKGROEN IN BLOEI (FOTO GIJS KURSTJENS). 
 
 

FIGUUR 13  VERSPREIDING VAN INDICATIEVE DYNAMISCHE PIONIERS IN DE HEMELRIJKSE 

WAARD IN 2019. 

WATERPOSTELEIN (FOTO GIJS KURSTJENS). 
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DUITS VILTKRUID KOMT MASSAAL VOOR OP DE DELEN WAAR 

MAAIVELDVERLAGING HEEFT PLAATSGEVONDEN (FOTO BART PETERS). 

FIGUUR 14 VERSPREIDING VAN INDICATIEVE DROGE PIONIERS IN DE 

HEMELRIJKSE WAARD IN 2019. 

FIGUUR 15 VERSPREIDING VAN INDICATIEVE SOORTEN VAN VOCHTIG 

GRASLAND IN DE HEMELRIJKSE WAARD IN 2019. 
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1.5 Broedvogels  

 
1.5.1 Situatie voor natuurontwikkeling (1970-2015) 
Uit 1973 is een broedvogelinventarisatie bekend waaruit blijkt dat het gebied (toen voor meer dan 75% grasland!) 
relatief arm aan broedvogelsoorten was (van den Bergh e.a., 1979). Water-,  bos- en roofvogels ontbraken met 
uitzondering van Fuut (2) en Slobeend (1). Het gebied was vooral het domein van cultuurvolgers waaronder Gele 
kwikstaart, Graspieper, Grutto, Kievit, Kneu, Patrijs en Veldleeuwerik. Andere weidevogels zoals Scholekster, Tureluur 
en Wulp ontbraken. In de rietkragen broedden indertijd Kleine karekiet en Rietgors. Enkele meer bijzondere soorten 
waren Grauwe Gors (3) en Paapje (1).  
Uit de periode 1985-2015 zijn gegevens beschikbaar van karteringen van de Provincie Noord-Brabant (1985, 1998 en 
2005), van SOVON Vogelonderzoek Nederland in het kader van het project Noordelijk Maasdal/ Monitoring Zoete 
Rijkswateren (2000 en 2001) (Kurstjens & van der Weide, 2001; 2003) en in 2012 in opdracht van Rijkswaterstaat 
(Wansink & Kurstjens, 2013). Deze gegevens zijn samengevat in tabel 2. Gedurende deze zes jaar zijn niet altijd alle 
soorten geteld, maar vaak een selectie van meer bijzondere soorten (Lijst Maas in Beeld/ BMP+, maximaal ca. 90 
soorten), conform de uitgebreide territoriumkartering (minimaal 5 ochtendbezoeken en één avondronde). De 
karteringen van de Provincie Noord-Brabant zijn gebaseerd op vier ochtendbezoeken. Daarbij zijn in agrarisch 
gebied vaak ook niet alle soorten geteld (bijv. geen Bosrietzanger, Grasmus en Kneu). Ook bij het onderzoek in 2012 
is het aantal veldbezoeken beperkt tot 4.    
 
1.5.2 Sinds natuurontwikkeling (2016-2019) 
Gedurende deze periode heeft geen broedvogelkartering plaatsgevonden, maar zijn in 2019 van meer bijzondere 
soorten data verzameld tijdens het veldwerk voor Maas in Beeld. Aangevuld met losse waarnemingen van derden 
zijn voor 2019 territoria vastgesteld en samengevat in tabel 3. Van enkele minder algemene pioniersoorten zijn ook uit 
de jaren 2016-2018 tellingen beschikbaar 
Ondanks de (kleine) verschillen in de gebiedsbegrenzingen, telintensiteit en getelde soorten komt er een duidelijke 
ontwikkeling naar voren in de broedvogelbevolking van de Hemelrijkse Waard: 46 jaar telgegevens illustreren goed 
de overgang van (intensief) agrarisch gebied naar extensief begraasd natuurgebied met veel nieuwe wateren.     
 

 

RESULTATEN (TABEL 3) 

De variatie aan bijzondere broedvogelsoorten is toegenomen van minder dan 20 (periode 1985-2001) tot 24-27 in de 
periode 2005-2012. De sterkste groei is zichtbaar in 2019 als minimaal 43 soorten zijn geteld, dus in algemene zin gaat 
het goed met de broedvogels in de Hemelrijkse Waard. Door verschillen in onderzoeksintensiteit (aantal rondes in 
bepaalde perioden) vormt het aantal territoria een minder geschikte eenheid om in deze analyse te betrekken. 
Achtereenvolgens wordt nader gekeken naar de trend onder verschillende soortgroepen, waardoor nuances in de 
ontwikkelingen zichtbaar worden. Dit is uitgevoerd over de periode 1985-2019 (34 jaar).  
De trend onder watervogels laat een duidelijke toename zien over vrijwel de gehele linie, maar is het sterkst bij de 
ganzen (Canadese en Grauwe gans, Nijlgans) en Krakeend. In de oeverzone van de oude Maasarm zijn Fuut, 
Kuifeend en Knobbelzwaan al geruime tijd aanwezig. Incidenteel zijn territoria van Slobeend en Zomertaling  

DOOR DE GROOTSCHALIGE HERINRICHTING VAN HET GEBIED IS DE 

HEMELRIJKSE WAARD IN SLECHTS ENKELE JAREN UITGEGROEID TOT 

HET MEEST VOGELRIJKE GEBIED VAN DE BRABANTS-GELDERSE 

MAAS (FOTO BART PETERS). 
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DE PIEK VAN BROEDENDE KLUTEN IN HEMELRIJK IS VOORBIJ . IN 2019 WAREN ER NOG TWEE TERRITORIA, WAAR DAT ER IN 2017 NOG 25 WAREN.   
 
 
vastgesteld. Deze expansie heeft uiteraard te maken met de waterrijke inrichting in combinatie met de positieve 
trend die veel van deze soorten in heel Nederland vertonen.   
Waar medio jaren 70 het merendeel van de Hemelrijkse Waard nog uit grasland bestond, was dat rond 1985 
afgenomen tot ongeveer de helft en in de loop van de jaren is het aandeel bouwland toegenomen tot vrijwel het 
hele areaal. Met de afname van het graslandareaal verdwenen cultuurvolgers als Grutto en Graspieper. Sommige 
soorten hielden op de vele (mais)akkers nog lange tijd stand zoals Gele kwikstaart, Kievit, Patrijs, Scholekster en Wulp. 
In sommige jaren werden daarbij hoge dichtheden bereikt zoals van Kievit (87 in 1985) en Gele kwikstaart (22 in 
1998). In 2012, vlak voor de start van de grootschalige herinrichting, was het aantal territoria van cultuurvolgers 
gedaald tot een minimum, bijv. Gele kwikstaart (1), Kievit (2), Patrijs (1), Scholekster en Veldleeuwerik (beide 0) en 
Wulp (2). Dit sluit aan bij de sterk negatieve trend elders in agrarisch Nederland ten gevolge van de voortschrijdende 
intensivering van de landbouw. Anno 2019 is het beeld als volgt: Gele kwikstaart en Patrijs (5) zijn licht toegenomen, 
Veldleeuwerik is terug van weggeweest (minimaal 5 zangposten) en soorten als Kievit (2), Scholekster (2) en Wulp (1) 
handhaven zich op een laag pitje. Van Grutto (1) en Tureluur (3) zijn eveneens na lange tijd weer territoria 
vastgesteld. Torenvalk deed het opvallend goed met zelfs twee territoria dankzij de hoge veldmuizenstand in 2019. 
Van de Kwartel werd in 2019 ook een territorium genoteerd in een vrij schrale en open vegetatie in de omgeving 
van de centrale hoogwatervluchtplaats.     
Pioniers waren voor de herinrichting zo goed als afwezig. Incidenteel waren er wel eens enkele Bergeenden, 
Oeverzwaluwen of Visdieven gekarteerd. Vanaf 2016 hebben pioniers zich opvallend gevestigd in de Hemelrijkse 
waard. Vooral de ontstane eilanden tussen de Maas en de oevergeul zijn daarbij favoriet. Anno 2019 gaat het om 
Bergeend (8), Kleine plevier (2), Kluut (2) en Visdief (3). In steilwandjes of wortelkluiten van omgevallen bomen waren 
in 2019 twee territoria van IJsvogel. Oeverzwaluwen hebben een kleine kolonie gehad in 2016 (30) en van de 
Oeverloper is in 2017 een territorium vastgesteld. Vooral de vestiging van de Kluut, zo ver in het binnenland, is het 
vermelden waard. Gedurende de jaren 2016-2018 piekte de soort in 2017 met maar liefst 25 territoria, terwijl dat er in 
2016 (7) en 2018 (8) waren. Door vegetatiesuccessie op de eilanden is het aantal inmiddels weer flink gedaald.    
Vrijwel alle vertegenwoordigers van riet, ruigte en struweel vertonen een positieve ontwikkeling (Bosrietzanger, 
Grasmus, Rietzanger, Roodborsttapuit en Spotvogel) of zijn min of meer stabiel (Blauwborst, Braamsluiper, Kleine 
karekiet, Kneu, Putter en Rietgors). De rietoever langs de oude Maasarm vormt al geruime tijd een lokaal bolwerk en 
regionale bronpopulatie voor Blauwborst, Kleine karekiet en Rietgors. Krenten in de pap waren territoria van Dodaars 
(3) en de vestiging van de Cetti’s Zanger (2 in 2019). Naar verwachting zullen soorten uit deze groep de komende 
jaren nog flink toenemen, zoals in vergelijkbare maar verder ontwikkelde natuurterreinen langs de Maas.   
Broedvogels van (oud) ooibos zijn nog uiterst schaars en vrijwel beperkt tot enkele kleine en nog relatief jonge 
ooibosjes en een populierenaanplant. In de bakenbomen (oude populieren) broeden Boomvalk en Buizerd. 
Zomertortel is na 1985 niet meer als broedvogel gekarteerd.  
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TABEL 3. OVERZICHT VAN BIJZONDERE BROEDVOGELS IN DE HEMELRIJKSE WAARD IN ZES JAREN GEDURENDE DE PERIODE 1985-2012. DATA 1985, 
1998 EN 2005 VAN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT. NG = NIET GETELD. GEDURENDE DE PERIODE 2016-2018 GAAT HET ENKEL OM LOSSE 

WAARNEMINGEN. IN 2019 ZIJN TIJDENS VELDWERK MAAS IN BEELD VOOR FLORA EN INSECTEN TERRITORIA BEPAALD VAN MINDER ALGEMENE SOORTEN.    
Soort  1985 1998 2000 2001 2005 2012 2019 Opmerkingen 

Bergeend 0 2 0 0 1 0 8  

Blauwborst 0 4 2 3 8 3 >7  

Boomvalk 0 0 0 1 0 0 2  

Bosrietzanger >2 >3 14 11 15 28 ?  

Braamsluiper 0 0 0 0 1 0 1  

Brandgans 0 0 0 0 0 0 1  

Buizerd 0 0 0 1 0 1 2  

Canadese Gans 0 0 0 0 6 2 9  

Cetti’s Zanger 0 0 0 0 0 0 2 Vestiging in 2019 

Dodaars 0 0 0 0 0 1 3  

Fuut 12 8 6 2 19 10 ?  

Gekraagde Roodstaart  0 0 0 0 0 1 0  

Gele Kwikstaart 19 22 19 3 19 1 ?  

Grasmus >1 11 22 9 30 47 ?  

Graspieper 4 1 0 3 0 0 0  

Grauwe Gans 0 0 0 0 11 6 >12  

Grauwe Vliegenvanger 0 1 0 0 0 0 0  

Grote Bonte Specht  0 0 0 1 1 0 ?  

Grutto 2 0 0 0 0 0 1  

Holenduif 2 5 0 1 0 3 ?  

IJsvogel 0 0 0 0 0 0 2  

Kievit 87 48 74 24 34 2 1  

Kleine Karekiet 44 23 38 >14 62 39 ?  

Kleine Plevier 0 0 0 0 0 0 2 3-4 in 2016-2018 

Kluut 0 0 0 0 0 0 2 7, 25, 8 in 2016-2018 

Kneu 0? 0? 8 4 5 5 ?  

Knobbelzwaan 7 1 1 0 3 1 ?  

Koekoek 0 1 0 1 1 1 2  

Krakeend 0 0 1 0 7 4 ?  

Kuifeend 9 2 4 0 8 8 ?  

Kwartel 0 2 0 0 0 0 1 2 in 2017  

Nijlgans 0 0 0 2 3 7 ?  

Oeverloper  0 0 0 0 0 0 0 1 in 2017  

Oeverzwaluw 3 0 0 0 0 0 0 30 in 2016  

Patrijs 0 4 4 2 5 1 5  

Putter 0 1 0 0 0 0 ?  

Ransuil 0 0 0 0 0 1 ?  

Rietgors 6 9 11 14 12 21 ?  

Rietzanger 0 0 0 0 0 5 1  

Roodborsttapuit 0 0 0 0 0 2 >5  

Scholekster 4 10 6 5 9 0 2  

Slobeend  1 0 0 0 0 0 2  

Spotvogel 0 0 0 0 0 3 3  

Sprinkhaanzanger 0 0 0 0 0 1 0  

Torenvalk 0 0 1 1 0 0 2  

Tureluur 0 0 0 0 1 0 3  

Veldleeuwerik 21 9 1 0 0 0 >5  

Visdief 0 1 0 0 0 0 3 Ca. 4 in 2016-2018  

Wulp 3 4 0 0 4 2 1  

Zomertaling  0 0 0 0 1 0 1  

Zomertortel 2 0 0 0 0 0 0  

Soortenrijkdom   18 22 16 19 24 27 43  

Aantal territoria  >227 172 212 102 266 206 ?   
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VAN DE GEMAAIDE TERREINDELEN PROFITEREN GROTE GROEPEN GRAUWE GANZEN (FOTO GIJS KURSTJENS).   
 
 
1.6 Insecten  

 
1.6.1 Inleiding   
Gedurende het flora-onderzoek in de Hemelrijkse Waard in 2019 zijn alle soorten dagvlinders en libellen en bijzondere 
sprinkhanensoorten genoteerd. De zes bezoeken (18 mei, 24 mei, 27 juni, 8 aug, 28 en 30 aug) zijn tijdens gunstige 
omstandigheden uitgevoerd. Hiermee is een compleet beeld verkregen van dagvlinders en libellen. 
Uit andere jaren, vooral uit 2017-2019, zijn losse waarnemingen bekend (NDFF). In 2003 en 2004 zijn 
insectenwaarnemingen verricht tijdens onderzoek in de Allemanswaard (Maasoevers, Kurstjens e.a., 2003) en in het 
pilotgebied voor natuurontwikkeling door kleiwinning (Kurstjens, 2004). 
 
1.6.2 Libellen  
 

PERIODE VOOR NATUURONTWIKKELING 2003-2015 

Gedurende deze 13 jaar zijn 13 soorten waargenomen, vooral in 2004 (Kurstjens, 2004). Het gaat hierbij om 
algemene soorten met uitzondering van de Variabele waterjuffer; deze komt voor in de waterplantrijke kwelsloot 
onderlangs de winterdijk. Het beeld is niet geheel compleet omdat enkele algemene (nazomer) soorten ontbreken 
(Houtpantserjuffer, Paardenbijter). Naar verwachting kwamen voor de herinrichting minimaal 15 soorten voor.   
 

SINDS NATUURONTWIKKELING (2016-2019) 

In 2019 zijn 26 soorten gezien en cumulatief over de periode 2016-2019 zelfs 28 soorten (tabel 4). Daarmee scoort het 
gebied in vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas hoog. Er zijn geen bedreigde soorten  
waargenomen.  
Drie soortgroepen worden hier toegelicht: rheofiele, limnofiele en pioniersoorten. Van de rheofiele (stroomminnende) 
libellen zijn vier soorten gezien: Blauwe breedscheenjuffer, Kanaaljuffer, Rivierrombout en Weidebeekjuffer (alle 
slechts één of enkele exemplaren). De waarneming van een vrouwtje Rivierrombout is gedaan op 30 juni 2019 vlakbij 
de oude Maasarm en de nevengeul. Over de precieze herkomst kunnen we alleen speculeren. Mogelijk heeft deze 
soort zich in de nevengeul gevestigd of zit er in de Maas(arm) ergens een kleine populatie. Langs de Maas is de 
Rivierrombout na 2006 zelden meer gezien, indertijd is bekend geworden dat er op het traject van de Getijdenmaas 
een populatie aanwezig was (Peters e.a., 2008). Ook zou de libel nog een zwerver kunnen zijn van de Waal waarin 
de soort een populatie heeft.    
Onder de limnofiele soorten, die kenmerkend zijn voor laagdynamisch moeras en goed ontwikkelde, geïsoleerde 
wateren, zijn vier soorten gezien in 2019 (Glassnijder, Grote roodoogjuffer, Vroege glazenmaker en Vuurlibel), allen in 
zeer kleine aantallen. De verspreiding van deze soorten is echter vrijwel beperkt tot de omgeving van de kwelsloot.  
Pioniersoorten van tijdelijke dynamische wateren in het rivierengebied waren in 2019 vertegenwoordigd door 
Tengere grasjuffer en Zwervende heidelibel. Van Tengere grasjuffer huist een zeer kleine populatie in het gebied na 
vestiging in 2017. Zwervende heidelibel was algemeen in 2019 en vestigde zich waarschijnlijk in 2018 omdat er al in 
juni veel (verse) exemplaren zijn gezien. In 2019 is ook een Zuidelijke heidelibel gefotografeerd (2 sept. 2019). Van 
twee andere zuidelijke soorten werden vrij grote aantallen gezien die zich vooral in een vrij klein, geïsoleerd plasje 
lieten zien en zich daar ook hebben voortgeplant na vestiging in het voorjaar van 2019: Zuidelijke keizerlibel (8 
larvenhuidjes) en Zadellibel (ca. 134 larvenhuidjes).  <TZT verwijzen naar artikel in Brachytron over Zadellibel> 
Geconcludeerd kan worden dat de actuele soortenrijkdom van de libellen de grote potenties voor een nog rijkere 
libellenfauna in de Hemelrijkse Waard illustreert. Populaties zijn namelijk deels nog volop in ontwikkeling door de 
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jonge leeftijd van de wateren en het gebrek aan structuur zowel onder als boven water. Vooralsnog hebben 
rheofiele soorten nog niet geprofiteerd van de aangelegde stromende nevengeul.   
 

 

ZWERVENDE HEIDELIBEL (HIER MANNETJE) HAD 

EEN GROTE POPULATIE IN 2019.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TABEL 4. LIBELLEN IN DE HEMELRIJKSE WAARD GEDURENDE TWEE TIJDSPERIODEN: 2003-2015 EN 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2003-2015  2016-2019 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella ***t **** 
Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes  * 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum ****t,v ** 

Bruine glazenmaker Aeshna grandis   **e 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum * ****t 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum ****t ***t 

Glassnijder  Brachytron pratense * *e 

Grote keizerlibel Anax imperator * **e 

Grote roodoogjuffer Eryhtromma najas ** **e 

Houtpantserjuffer Lestes viridis ? **t 

Kanaaljuffer Erythromma lindenii  * 

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum * ***t 

Lantaarntje Ischnura elegans *****t,v ***t 

Paardenbijter Aeshna mixta ? ***t 

Platbuik Libellula depressa ** **t,e 

Rivierrombout Gomphus flavipes  * 

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  ****t,v **** 

Tengere grasjuffer Ischnura pumilio  **v 

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum ** ? 

Vroege glazenmaker Aeshna isosceles  * 

Vuurjuffer  Pyrrhosoma nymphula  * 

Vuurlibel  Crocothemis eryhtraea  *v 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum  ** ***t 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens   * 

Zadellibel Anax ephippiger  *****e,v 

Zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale  * 

Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope  **e,v 

Zwarte heidelibel Sympetrum danae  * 

Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii  ****e,v,t 

Totaal  13-15 28 

DE HEMELRIJKSE WAARD WAS ÉÉN VAN DE GEBIEDEN IN NEDERLAND WAAR DE ZADELLIBEL 

ZICH IN 2019 SUCCESVOL HEEFT VOORTGEPLANT: LARVENHUIDJE, IMAGO EN BIOTOOP 

(FOTO’S GIJS KURSTJENS). 
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1.6.3 Dagvlinders  
 

PERIODE VOOR NATUURONTWIKKELING 2003-2015 

Gedurende deze 13 jaar zijn 11 soorten waargenomen, vooral in 2004 (Kurstjens, 2004). Het gaat hierbij om 
algemene soorten met uitzondering van de Argusvlinder die inmiddels vrijwel verdwenen is in Zuidoost-Nederland en 
langs de Maas. Naar verwachting kwamen voor de herinrichting minimaal 13 soorten voor en was de verspreiding 
beperkt tot grazige oevers langs de Maas(arm), dijkhellingen en vanaf 2005 in en rond de kleiwinpilot.   

 

SINDS NATUURONTWIKKELING (2016-2019) 

In 2019 zijn 19 soorten gezien en cumulatief over de periode 2016-2019 21 soorten (tabel 5). In 2019 zijn Gele 
luzernevlinder en Kleine vos niet gezien. Daarmee scoort het gebied in vergelijking met andere 
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas gemiddeld. Afgezien van het Bruin blauwtje zijn er geen bedreigde 
soorten waargenomen.  
Twee soortgroepen worden hier toegelicht: grasland- en zoom-mantelsoorten. De volgende graslandvlinders zijn 
waargenomen: Bruin blauwtje, Bruin zandoogje, Hooibeestje, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Koninginnenpage en 
Oranje luzernevlinder. Alle soorten behalve Icarusblauwtje zijn nog erg schaars. Van Bruin zandoogje is in 2019 het 
eerste exemplaar gezien. Hooibeestjes houden zich vooral in de nabijheid van de winterdijk op en hebben het 
gebied waarschijnlijk via die route gekoloniseerd (Calle e.a., 2008). Naar verwachting zullen de aantallen van 
bovengenoemde graslandsoorten, net als bijvoorbeeld is vastgesteld in Keent, flink gaan profiteren in de toekomst, 
zeker ook omdat het gebied maar zelden overstroomt.  
Zoomsoorten, die bestaan bij de gratie van goed ontwikkelde structuur, bij voorkeur op de overgang van grasland 
naar struweel en ooibos, zijn in de Hemelrijkse Waard zo goed als afwezig. Van Groot dikkopje en  Landkaartje zijn in 
2019 van elk een exemplaar gezien en Oranje zandoogje is nog niet gemeld. Op wat langere termijn zullen deze 
soorten zich naar verwachting wel gaan vestigen vanuit bronpopulaties in de omgeving.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6.4 Sprinkhanen 
 

PERIODE VOOR NATUURONTWIKKELING 2003-2015 

Gedurende deze periode zijn in 2004 6 algemeen voorkomende soorten waargenomen (Kurstjens, 2004). Het gaat 
hierbij om Grote groene sabelsprinkhaan (vooral in maisakkers), Krasser en Bruine sprinkhaan (bermen en dijken), 
Gewoon spitskopje in vochtige ruigten langs sloten de oude Maasarm. Ratelaar en Bramensprinkhaan zijn gehoord 
langs de sloten en het struweel aan het begin van de Hemelrijkse weg.  
Op 12 augustus 2013 zijn 8 soorten geïnventariseerd waaronder ook twee klimaatsoorten: Zuidelijk spitskopje en 
Zuidelijke boomsprinkhaan.    

TABEL 5. DAGVLINDERS VAN DE HEMELRIJKSE WAARD GEDURENDE TWEE 

TIJDSPERIODEN. LEGENDA: * = 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49 EN **** = >50.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2003-2015 2016-

2019 

Argusvlinder Lasiomata megera **  

Atalanta Vanessa atalanta * ** 

Bont zandoogje Pararge aegeria * ** 

Boomblauwtje Celastrina argiolus  * 

Bruin blauwtje Aricia agestis  * 

Bruin zandoogje Maniola jurtina  * 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni   ** 

Dagpauwoog Inachis io * ** 

Distelvlinder Vanessa cardui * *** 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album  * 

Gele luzernevlinder Colias hyale  * 

Groot dikkopje Ochlodes venatus  * 

Groot koolwitje Pieris brassicae ? * 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus  ** 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus * *** 

Klein geaderd witje Pieris napi ? ** 

Klein koolwitje Pieris rapae *** *** 

Kleine vos Aglais urticae * ** 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas ** ** 

Koninginnenpage Papilio machaon  ** 

Landkaartje Araschnia levana  * 

Oranje luzernevlinder Colias croceus ** ** 

Oranjetip Anthocharis cardamines *  

Totaal  11 21 
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SINDS NATUURONTWIKKELING (2016-2019) 

In 2019 zijn 9 soorten gezien (tabel 6), waarmee het gebied in vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden 
langs de Maas gemiddeld scoort. Er zijn geen bedreigde soorten waargenomen. Het meest bijzonder is de 
waarneming (met geluidsopname) van een zingende Boomkrekel op 3 sept. 2019. De soort is bij het bruggetje over 
de nevengeul gehoord. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de soort het gebied gekoloniseerd vanuit de Waal waar 
de soort vanuit het oosten aan haar opmars door het rivierengebied is begonnen. De waarneming in Hemelrijk is de 
eerste langs de Bedijkte Maas. Langs de Grensmaas boven Maastricht is deze zuidelijke soort recent ook 
aangetroffen.    
Twee soortgroepen worden hier toegelicht. Vochtminnende soorten zijn vertegenwoordigd door Gewoon spitskopje 
nabij moerasvegetaties rondom geulen. Klimaatsoorten zijn vooral vertegenwoordigd door het talrijke Zuidelijk 
spitskopje. In 2019 is eenmaal een Greppelsprinkhaan gehoord. In 2013 zijn bij de parkeerplaats bij het zwemstrand 5 
Zuidelijke boomsprinkhanen gezien.  Naar verwachting zullen zich de komende jaren nog meer soorten gaan 
vestigen zoals doorntjes, Gouden sprinkhaan en Moerassprinkhaan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.7 Overige soortgroepen 

 
1.7.1 Zoogdieren  
Voor de herinrichting is in 2003 onderzoek gedaan naar vleermuizen langs de Maasoever van de Allemanswaard bij 
Benedeneind. In de oeverzone is de Gewone dwergvleermuis jagend gezien en boven de Maas de Meervleermuis 
(Kurstjens e.a., 2003). Ook zijn elders in de uiterwaard Haas en Mol waargenomen.  
In september 2014 zijn de eerste beverwaarnemingen gedaan langs de oever van de Maas (burcht) en eind 2015 
bovenstrooms langs de oude Maasarm (oeverhol). Op het binnendijkse terrein van de waterzuiveringsinstallatie van 
Oijen heeft de Das zich tussen 2010-2015 gevestigd en is een familieburcht aanwezig (mededeling Jos Rademakers). 
De dieren bleken regelmatig de dijk over te steken om in de uiterwaard te foerageren. Tijdens de herinrichting bleek 
zich in 2017 ook een das te hebben gevestigd in de Hemelrijkse waard zelf. De burcht lag zodanig dat hij eenvoudig 
kon worden gespaard. In mei 2019 zijn daar twee dassen waargenomen.  
De beverburcht langs de Maasoever lag precies op de locatie waar de uitstroom van de oevergeul was voorzien. 
De burcht is begin september 2015 ontmanteld. Op het meest oostelijke eiland tussen de Maas en de oevergeul is er 
in 2019 een grote familieburcht ontdekt langs de beboste oever van de Maas. Samen met de burcht langs de oude 
Maasarm waren er daarmee in 2019 twee beverterritoria in het gebied.        
Naast algemene soorten als Bruine rat, Haas en Konijn zijn er de afgelopen jaren enkele waarnemingen gedaan van 
Vos, Wezel (1x in 2014) en Ree (1x sporen in maart 2017). Naar verwachting zal zowel de soortenrijkdom onder de 
zoogdieren als de aantallen de komende jaren verder gaan groeien.  
 
1.7.2 Herpetofauna 
 

SITUATIE VOOR HERINRICHTING  

In 1999 en 2000 is de Hemelrijkse waard onderzocht in het kader van monitoring Zoete Rijkswateren (Van Hoof e.a., 
2000). Daarbij zijn vier buitendijks gelegen wateren bemonsterd. Daarbij zijn in een poel ten noorden van de 
Hemelrijkse weg (gelegen binnen de contour van de gedempte oude Maasarm) Bruine kikker en Gewone pad 
gevonden. Naast Bastaardkikker in de sloot en langs de oude Maasarm zijn geen andere soorten gezien. Kleine 
watersalamander is toen alleen binnendijks in een sloot gevonden.  
In 2004 is het pilotgebied kleiwinning onderzocht op amfibieën en zijn twee soorten gevonden: Kleine 
watersalamander  en Bastaardkikker (Kurstjens, 2004). In de kwelsloot onderlangs de dijk zijn drie larven van de Kleine 
watersalamander gevonden. Verspreid over het gebied zijn in vrijwel alle sloten Bastaardkikkers gezien, waarbij de 
kwelsloot met meer dan 500 ex. de grootste deelpopulatie vormde. Langs de oude Maasarm is de soort alleen in 
klein aantal helemaal bovenstrooms gezien.  

TABEL 6. SPRINKHANEN VAN DE HEMELRIJKSE WAARD GEDURENDE TWEE TIJDSPERIODEN.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2003-

2015 

2016-

2019 

Boomkrekel Oecanthus pellucens  X 

Bramensprinkhaan  Pholidoptera griseoaptera X X 

Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus  X X 

Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis X X 

Greppelsprinkhaan  Roeseliana roeselii  X 

Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  X X 

Krasser Pseudochorthippus parallelus X X 

Ratelaar Chorthippus biguttulus X X 

Zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale X  

Zuidelijk spitskopje Conocephalus fuscus  X X 

Totaal  8 9 
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Op 24 mei 2012 zijn bij bemonstering van alle wateren naast Bastaardkikkers ook twee Poelkikkers gevonden in de 
kwelsloot. In de kleiputjes van het pilotgebied was lokaal sprake van succesvolle voortplanting door Bruine kikker en 
Gewone pad getuige de vondst van larven (Wansink & Kurstjens, 2013).   
Geconcludeerd kan worden dat in de Hemelrijkse Waard met uitzondering van de kwelsloot, voor de herinrichting 
de variatie en dichtheid aan amfibieën laag is mede door het gebrek aan geschikte voortplantingswateren en 
landbiotoop.  

 

SINDS HERINRICHTING (VANAF 2016) 

Door de herinrichting zijn er behoorlijk wat grote en enkele kleinere geïsoleerde wateren in de Hemelrijkse Waard bij 
gekomen. Hoewel geen speciale voorjaarsbemonstering heeft plaats gevonden, is het beeld als volgt: vooral 
Bastaardkikkers hebben de nieuwe wateren gekoloniseerd vanuit de aanwezige bronpopulaties. Lokaal zijn flinke 
koren van roepende mannen gehoord. Van Bruine kikker en Gewone pad zijn alleen enkele losse exemplaren 
gezien. Kleine watersalamander is niet meer gemeld. Aanbevolen wordt om op termijn (ca 5 jaar) gericht onderzoek 
te doen naar de populatie-ontwikkeling van amfibieën in het gebied. Door de sterke verbetering van het 
landbiotoop mag verwacht worden dat de populaties van de 3-4 soorten flink gegroeid zullen zijn. Het gebied oogt 
nu erg geschikt voor de Rugstreeppad (zandige bodems en geschikte hoogwatervluchtplaatsen), maar 
bronpopulaties (Waal-uiterwaarden) liggen vrij ver van de Hemelrijkse Waard. Overwogen kan worden om de soort 
uit te zetten.   
 
1.8 Werking van natuurlijke processen 

 

1.8.1 Spontane ontwikkeling 
Het gebied kan zich grotendeels spontaan ontwikkelen onder invloed van begrazing, rivierprocessen en kwel. Een 
uitzondering wordt gevormd door de stroombaan langs de zuidzijde van de oevergeul die obstakelvrij dient te 
blijven.   
 
1.8.2 Hydromorfologische processen 
Het ontwerp is optimaal afgestemd op de huidige (beperkte) hydrodynamiek met o.a. droogvallende platen in de 
oevergeul. Net als andere uiterwaarden van de Bedijkte Maas overstroomt dit gebied relatief weinig in vergelijking 
met meer bovenstroomse trajecten van de Maas. Morfodynamiek is tot op heden nauwelijks opgetreden en hangt 
samen met optredende grote hoogwaters.  Wel zien we langs de oevergeul vrij veel oeverafkalving, wat ook 
samenhangt, met het vaste stuwpeil, waarbij de golfslag zich steeds op dezelfde zone concentreert.  Opvallend is 
de momenteel nog relatief troebele waterkwaliteit van de stromende nevengeul, met veel flab in grote delen van 
het jaar. 
 

1.8.3 Begrazing 
De begrazing zou geoptimaliseerd kunnen worden door de aanvullende inzet van een kudde paarden. Doordat zij 
een ander graasgedrag vertonen dan runderen zal er meer variatie kunnen optreden en zullen o.a. meer 
kortgrazige begroeiingen gaan ontstaan.  
    
1.8.4 Overige processen (Kwel)  
Het proces van rivierkwel treedt lokaal op door het permanente verschil tussen het vaste stuwpeil van de Maas (en 
dus ook de Oude Maasarm (4,9m + NAP)), en het waterpeil nabij de inlaat Teeffelense sluis (4,4m + NAP). Hierdoor 
treedt in de laatste traject van de stromende nevengeul op beperkte schaal rivierkwel op. Zie foto net na inrichting. 
Het effect is daar echter niet terug te zien in de vorm van kwelvegetatie.   
  

PROCESBAROMETER 

proces  ruimte voor processen  

 
Spontane ontwikkeling  

 

Hydro-morfodynamiek 
 

Begrazing  
 

Kwel   
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Conclusies  
 
 
 
 
1.9 Natuurwaarden  

De ontwikkeling van de Hemelrijkse Waard is nog pril. De open pionierfase is anno 2019 nog niet over, maar er begint 
geleidelijk meer structuur in de vegetatie te ontstaan, o.a. in de vorm van braamstruwelen en jong ooibos. Het 
aantal bijzondere plantensoorten is gegroeid van 1 naar ruim 20. Langs de oevergeul manifesteren kwelindicatoren 
zich, maar hun aanwezigheid houdt hier mogelijk verband met de voormalige zoetwatergetijde langs dit traject van 
de Maas. Langs de oevers van (droogvallende) plassen doen dynamische pioniers als Bruin cypergras, Klein 
vlooienkruid en Slijkgroen het goed naast de exoot Schijngenadekruid. Fraai duizendguldenkruid en Waterpostelein 
zijn hier lokaal ook gevonden.   
Op de hogere en droge delen, waar maaiveldverlaging heeft plaatsgevonden, begint een bloemrijke begroeiing te 
verschijnen waarin het voorheen zeldzame Duits viltkruid algemeen is. In vochtige grazige oeverzones komt Rode 
ogentroost veel voor. Stroomdalflora en indicatieve soorten van zomen en ruigten ontbreken nog, maar kunnen op 
(lange) termijn met hoogwaters vanuit bovenstroomse bronpopulaties worden aangevoerd.      
 
Bij de fauna is de afgelopen jaren de grootste winst geboekt bij broedvogels, libellen, bastaardkikkers en zoogdieren 
als bever en das. De soortenrijkdom onder de broedvogels is na 2016 enorm toegenomen. Dit geldt voor de meeste 
vertegenwoordigers van watervogels, pioniers en die van riet, ruigte en struweel. Pioniers zoals Kluut (met een piek in 
2017) zullen de komende jaren in aantal afnemen of verdwijnen, maar dat past bij de natuurlijke ontwikkeling. 
Cultuurvolgers zoals Kievit en Gele kwikstaart hebben deels een veer moeten laten, maar dat was grotendeels al 
voor de herinrichting het geval en is bovendien een autonoom negatieve trend in vrijwel heel Nederland. Bijzonder is 
dat soorten als Patrijs en Veldleeuwerik zich nog goed handhaven resp. zelfs opnieuw hebben gevestigd.    
De variatie aan libellen is sterk gegroeid met vestiging van de eerste pioniersoorten (Zwervende heidelibel) en 
limnofiele soorten van meer laagdynamische omstandigheden. Rheofiele soorten hebben vooralsnog geen profijt 
gehad van de stromende nevengeul. Naar verwachting zal de soortenrijkdom van deze insectengroep nog verder 
gaan toenemen omdat soorten ook de kans moeten krijgen om zich te vestigen.   
De dagvlinderpopulaties zitten in Hemelrijk nog in de opbouwfase. Van algemene graslandsoorten zijn recent de 
eerste exemplaren gezien (Bruin zandoogje, Hooibeestje). Afgaand op de ontwikkelingen in Keent zullen deze sterk 
gaan toenemen. Dat geldt naar verwachting ook voor structuur-indicerende soorten van zoom-mantelvegetaties 
die nu nog vrijwel ontbreken.   
 
1.10 Ideeën en aanbevelingen 

• Introductie van paarden, naast de aanwezige runderen. 
• Verwerving van agrarische enclave nabij Benedeneind. 
• Evaluatie aanpak exotische water- en oeverplanten (Grote Waternavel, Schijngenadekruid en Watercrassula)  
• Evaluatie stromende nevengeul, evt. ook hierin nog rivierhout aanbrengen. Komende jaren actieve verwijdering 

van draadalgophoping nabij inlaat Teeffelense sluis.    
• Evaluatie hydrologie bekade Driehoek in de Hemelrijkse Waard. De afgelopen jaren (2016-2019) heeft geen 

actief peilbeheer door beheerder Natuurmonumenten plaats gevonden.  Voorheen werd dit deelgebied 
onderbemalen  (peil ca. 4,5 m +NAP) waardoor permanent rivierkwel werd aangetrokken. 
Momenteel fungeert het gebied als afgesloten laagte, die maar zelden direct overstroomt. Aanbevolen wordt 
om hier een onderbemaling in te stellen t.b.v. het stimuleren van het proces van rivierkwel en van de 
ontwikkeling van riet- en moerasvegetaties. Aan de zuidzijde van het gebied is een schotbalkenstuw aanwezig 
waarmee de waterstanden kunnen worden gemanipuleerd. Een van de mogelijkheden is om het waterpeil in 
het voorjaar vanaf april maandelijks met 10cm te verlagen totdat het peil van ca 4,5 m +NAP is bereikt. Door 
verdamping zal het peil dan zomers nog wel wat verder zakken tot 4,4 m +NAP. Hierdoor kan in dit deelgebied 
het proces van rivierkwel worden versterkt omdat er in de loop van het voorjaar een steeds groter peilverschil 
ontstaat t.o.v. het vaste stuwpeil.        
In de eerstvolgende winter kan dan de stuw weer worden ingesteld op 4,9 m +NAP. 

• De zandige ophogingen aan de oostzijde van de Alphense Waard (hoogwatervluchtplaatsen tegen de Oude 
Maasarm aan), zijn relatief steil en kunstmatig vorm gegeven. Ze zijn landschappelijk onlogisch en storend 
vormgegeven en vormen daardoor een vreemd element in het gebied. Het idee was ooit om deze 
ophogingen logisch op de bestaande geomorfologie te laten aansluiten. Geadviseerd wordt om te bezien of 
dit in de toekomst (bijv. gekoppeld aan ander grondwerk) alsnog mogelijk is.   
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DE HEMELRIJKSE WAARD ONTWIKKELT ZICH TOT EEN AANTREKKELIJK WANDELGEBIED VOOR O.A. BEWONERS VAN DE GEMEENTE OSS (FOTO GIJS 
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