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Gebiedsbeschrijving
1.1

Historische situatie

Het buurtschap Keent en de aangrenzende uiterwaarden (De Uiterdijk) hebben tot aan de bochtafsnijding van 1938
in Gelderland gelegen. Keent hoorde bij Balgoij, dat tot 1923 een eigen gemeente was. Door het rechttrekken van
de Maas belandde Keent aan de Brabantse zijde, hetgeen pas in 1958 geformaliseerd werd. Voor de bewoners van
Keent functioneerde tussen 1938 en 1952 een pontveer richting Balgoij.
Op de rivierkaart van 1850 (figuur 1) vallen de vele tientallen smalle percelen (hooilanden) op in de uiterwaarden
(Uiterdijk) tussen de rivier en de winterdijk rondom Keent. Tussen de kribben op de rivieroever ter hoogte van
Overlangel, aan de Keentse kant groeit, wat ooibos/ wilgenstruweel. De winterdijk rondom Keent vertoont vele
kronkels ten gevolge van dijkdoorbraken in het verleden: vijf kolken zijn goed zichtbaar.
Vanaf 1870 worden de kavels al groter, hetgeen op de kaart van ca. 1900 goed zichtbaar is (figuur 2). Op de
kavelgrenzen groeien heggen, dwars op de stroomrichting. Dit deden de boeren om slib in te vangen na
hoogwater, zodat de graslanden op natuurlijke wijze bemest werden. Er zijn weggetjes zichtbaar naar twee
voetveren over de Maas, eentje naar Neerloon en eentje naar Reek. Verder is opvallend dat de buitendijkse stukken
grasland waren, en de binnendijkse akkerland.
Dan volgen de twee grote rivierkundige ingrepen, de verstuwing door de aanleg van de stuw van Lith in 1936 en de
kanalisatie van de Maas waarbij Keent aan de Brabantse kant terecht komt. Dit is in 1938 uitgevoerd, waarbij met de
grond die is vrijgekomen bij het graven van de nieuwe loop, de oude Maasloop is gedempt. Aan de noordzijde van
Keent is een nieuwe Maasdijk aangelegd. Op de kaart van 1955 is dit goed zichtbaar (figuur 3). Er zijn twee
toegangswegen aangelegd. Twee kolken zijn gedempt en een buitendijkse kolk is sterk verkleind, maar er zijn wel
acht poeltjes gemaakt in de oude Maasbedding. Op de plek waar ooit de Maas stroomde resteert alleen nog een
sloot.
De volgende kaart staat vooral in het teken van de landbouwintensivering door ruilverkaveling. In figuur 4 (1967) is
goed te zien dat er in de uiterwaard een nieuwe weg is aangelegd. Er staat zelfs een snelweg op de kaart, maar die
is nooit aangelegd. Veel dwarsheggen zijn verdwenen. In de jaren ’80 zijn door Brabants Landschap lokaal nieuwe
heggen aangeplant langs perceelsranden. Steeds meer grasland werd omgezet naar bouwland. Aan de
bovenstroomse kant van de oude Maasloop ontwikkelt zich in de loop van de jaren ’70 ooibos rondom twee kleine
plasjes, deels aangeplant, deels spontaan. Inmiddels is dit ooibosje ongeveer 50 jaar oud.
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FIGUUR 1 RIVIERKAART VAN CA. 1850.

FIGUUR 2. SITUATIE ROND 1900.
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FIGUUR 3. EERSTE KAART WAAROP DE KANALISATIE UIT 1938 ZICHTBAAR IS
(1955).
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FIGUUR 4. SITUATIE ROND 1967. DE GEPLANDE SNELWEG IS NOOIT
DOORGEGAAN.

FIGUUR 5. KAART VAN 2016 MET GEREALISEERD ONTWERP VOOR KEENT.

FIGUUR 6 RIVIERKANALISATIE BIJ KEENT ROND 1938 IN VOLLE UITVOERING. BRON: HTTP://BALGOYSEMINS.BLOGSPOT.NL/2015/10/EEN-VEERPONTTUSSEN-BALGOY-EN-KEENT.HTML
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1.2

Inrichting

Begin 1998 is de werkgroep Nadere Uitwerking Rivierengebied Keent opgericht. Het doel van deze werkgroep was
het realiseren van een inrichtingsplan. Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, gemeente Ravenstein, Rijkswaterstaat,
provincie Noord-Brabant, waterschap De Maaskant, het Ministerie van LNV en Dienst Landelijk Gebied waren leden
van deze werkgroep. Dit heeft onder meer geleid tot het opstellen van een inrichtings- en beheervisie (Van der
Molen, 2002).
Kernpunten van de inrichting waren (zie ook figuur 7):
- de aanleg van een benedenstrooms aangetakte hoogwatergeul en een permanente hoogwaterverbinding met
het eiland Keent
- de aanleg van geïsoleerde moerassen in het voormalige bovenstroomse deel van de oude Maasarm
- omvorming van alle buitendijks gelegen landbouwgrond naar natuur (oorspronkelijk zou ook alle binnendijkse
landbouwgrond natuur worden, maar dat deelplan is al vrij snel verlaten)

FIGUUR 7. STREEFBEELD VOOR KEENT IN 2006.

De inrichting is gefaseerd uitgevoerd. In 2008 is de nieuwe brug (d’n Overloop) aangelegd. Vervolgens is in 2009
gestart met zandwinning op een omputlocatie (tijdelijke veredelingshaven) nabij de oude uitstroom van de
Maasarm. Een deel van de specie die vrijkwam bij het opengraven van de oude Maasarm tussen 2011 en 2013 in de
zandplas geborgen. Met een ander deel van de overtollige specie zijn op drie locaties hoogwatervluchtplaatsen
aangelegd. De ringdijk rondom het eiland Keent is in de zomer van 2012 verstevigd door het ophogen van bermen
aan de teen van de dijk en het ingraven van klei in de uiterwaard.
In de oeverzone langs de Maas waren door Rijkswaterstaat natuurvriendelijke oevers gepland in de vorm van een
ca. 20 m smalle geul parallel aan de rivier, zoals nog is te zien in het streefbeeld uit 2006 (figuur 6). Het ontwerp voor
deze oevers is in 2010 aangepast: er zijn natuurlijke (vrij eroderende) oevers aangelegd door het verwijderen van
stortsteen op de rivieroever en er is verder van het zomerbed een oevergeul aangelegd die benedenstrooms is
aangetakt en met hoogwater kan meestromen (figuur 7 en 8). Ook is parallel aan het ooibosje een smalle geul
aangelegd. De meeste bakenbomen konden door deze wijziging gehandhaafd blijven. Het verwijderen van de
stortsteen is uitgevoerd in 2012 en de graafwerkzaamheden van de beide geulen zijn gerealiseerd in 2013.
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De geïsoleerde strang ter hoogte van de nieuwe brug tussen de Maasarm en Keent, zoals afgebeeld in het
streefbeeld van 2006 (figuur 6), is vooralsnog niet uitgevoerd. In het landschap zijn hier nog duidelijk enkele
geulvormige laagten (kronkelwaardgeulen) te herkennen.

SCHRALE, FIJN-GRINDIGE NOORDOEVER VAN DE OUDE MAASARM. BIJ DE HERINRICHTING IS HIER DE KLEIRIJKE TOPLAAG AFGEVOERD (FOTO GIJS
KURSTJENS).

BOVENSTROOMSE DEEL VAN OUDE MAASARM MET OP VOORGROND SLOOTRESTANT: ZOMERBEELD MET JAKOBSKRUISKRUID (14 JULI 2017) (FOTO GIJS
KURSTJENS).
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FIGUUR 7 HET VERNIEUWDE ONTWERP VOOR DE OEVERGEUL EN DE OEVER LANGS DE MAAS (RADEMAKERS, 2010).
Naast het grootschalig grondverzet zijn er op kleinere schaal nog diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd:
- maaiveldverlaging tot op de grofzandige ondergrond (o.a. langs de oude Maasarm ter hoogte van de
aangeplante haag (zie foto) en langs de Maasoevers rondom de bakenbomen, zie figuur 7)
- de aanplant van drie clusters hardhoutooibos langs de zuidwesthoek ter hoogte van de geul; deze bosjes vallen
momenteel nog buiten de begrazing;
- aanplant van twee fruitboomgaarden aan de binnendijkse zijde van Keent (zuidkant) mede ter compensatie van
foerageergebied van de das;
- wildroosters in diverse toegangswegen;
- plaatsing van rasters, poorten en klaphekjes t.b.v. de integrale begrazing;
- verwijderen van alle oude tussenrasters.

1.3

Beheer

Sinds het voorjaar van 2005 is er begrazing in het gebied: er is toen gestart met 31 runderen (Hooglanders) op 20 ha.
Er werd door Brabants Landschap en Stichting Taurus bewust gekozen voor een intensieve graasdruk van ca. 1 dier
per ha bij de start; dit om ruigte-ontwikkeling te voorkomen. In fasen is de begrazing over een steeds grotere
oppervlakte uitgebreid: van 60 ha in de zomer van 2010 naar 100 ha in 2011. Er zijn vanaf 2010 ook enkele
Exmoorpony’s ingezet. Inmiddels wordt vrijwel het hele gebied, met uitzondering van enkele agrarische enclaves,
enkele dassenburchten, de buitendijkse kolk en aanplantbosjes integraal begraasd (ca. 300 ha). Ook het oudere
ooibos langs de Maas valt nu (nog) buiten de begrazing. Vanaf 2009 is Keent een proefproject voor de ontwikkeling
van het runderras Tauros door verschillende primitieve runderrassen te kruisen (Goderie, 2010). Tegelijkertijd met de
groei van het begraasbare oppervlak is de graasdruk de afgelopen 10 jaar geleidelijk omlaag gebracht.
Anno 2017 zijn vrijwel alle buitendijkse gronden in eigendom en/of beheer bij Brabants Landschap. Er liggen nog
enkele agrarische enclaves binnen het buitendijkse begrazingsgebied (zie figuur 8). Tot en met de zomer van 2017 is
nog een cluster percelen gemaaid, maar deze enclave maakt vanaf eind 2017 onderdeel uit van de graaseenheid.
Binnendijks is rondom een voormalige boerderij (werkschuur/ bezoekerscentrum) ook een vrij grote
hoogwatervluchtplaats beschikbaar.
Tussen de oude Maasdijk en de weer uitgegraven Maasarm beheert Brabants Landschap ook enkele percelen,
maar deze vallen buiten de integrale graaseenheid. De fruitboomgaarden en de aangrenzende dijk worden (deels)
beheerd door schapenbegrazing.
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FIGUUR 8. EIGENDOMSSITUATIE BRABANTS LANDSCHAP IN 2018 (BRON: BRABANTS LANDSCHAP).

ZOOM VAN HET OOIBOS AAN DE INSTROOMZIJDE VAN DE OUDE MAASARM (NOORDOOSTHOEK VAN HET GEBIED)(FOTO BART PETERS)
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Resultaten
1.4

Flora

1.4.1
Situatie voor herinrichting (1980-2004)
Uit deze periode zijn gegevens beschikbaar van karteringen van de Provincie Noord-Brabant, dijkflora (Waterschap
de Maaskant, 2003) en kilometerhokgegevens uit de Atlas van de Noord-Brabantse flora (Cools, 1989).
In 2003 heeft uitgebreid veldonderzoek plaatsgevonden in het kader van de geplande herinrichting (Kurstjens e.a.,
2003). Daarmee is de 0-situatie goed vastgelegd.
In de jaren ’80 kwamen ca. 16 bijzondere soorten voor in en rond Keent. Er wordt melding gemaakt van zeldzame
soorten als Blauwe knoop, Grote tijm, Ruige weegbree, Overblijvende hardbloem en Wilde averuit, maar de exacte
groeiplaatsen zijn onbekend. Vooral enkele dijktrajecten waren nog vrij soortenrijk met lokaal Grasklokje,
Rapunzelklokje en Ruige leeuwentand. Gewone agrimonie is voor het laatst gevonden in 1988. Bij het onderzoek in
2003 bleken nog ca. 7 bijzondere/indicatieve soorten over. Zeer lokaal zijn toen de kwelindicatoren Bosbies en
Holpijp gevonden.
1.4.2

Sinds begrazing en herinrichting (vanaf 2005)

Gedurende de periode 2005-2013 is gestart met de eerste begrazing op percelen van Brabants Landschap. In 2008 is
op een deel van Keent (toenmalige percelen in beheer bij Staatsbosbeheer, ca. 100 ha) de vegetatie onderzocht
(Van Grunsven e.a., 2009). De meeste percelen bestonden toen uit intensief agrarisch grasland. Er werd bovendien
geen enkele karteersoort (Rode lijst soorten plus enkele indicatieve of regionaal interessante soort) gevonden. Tussen
2009 en 2017 zijn de Maasoevers van Keent tweejaarlijks door Rijkswaterstaat onderzocht in het kader van het
project NVO’s (Peters e.a.2009, 2011 & 2013; Chrzanowski, 2018 in prep). In 2012 zijn de natuurpercelen op Keent (ca
100 ha) onderzocht op bijzondere flora (Niemeijer, 2012). Uit deze periode zijn 10 indicatieve soorten bekend. Nieuwe
vondsten betroffen o.a. Bosmuur en Kruisbladwalstro in 2006 (Kurstjens, 2006), Springzaadveldkers en Wilde marjolein
op de Maasoever (2009 en 2011) en vanaf 2012 is ook Springzaadveldkers in het ooibosje aangetroffen(Niemeijer,
2012). Bij de herinrichting van de Maasoevers in 2012 zijn enkele groeiplaatsen van Springzaadveldkers,
Kruisbladwalstro en Wilde marjolein verdwenen, alsmede een deel van de grote populatie van Gewone vogelmelk.
Ook is eenmalig Dubbelkelk gevonden in 2013. Op de winterdijk (buiten het directe onderzoeksgebied) groeide
Blauw walstro.
De meest grootschalige herinrichting is uitgevoerd in 2012 en 2013: vandaar dat 2014 is beschouwd als start van de
natuurontwikkeling. Gedurende de eerste drie jaar (2014-2016) is het nieuw ingerichte terrein regelmatig bezocht
door floristen. Vooral allerlei pioniers van slik en zand zijn toen gevonden: het aantal indicatieve soorten nam toe tot
20. Het uitgebreide veldonderzoek in 2017 toonde aan dat de soortenrijkdom inmiddels verder is gegroeid naar 30
bijzondere soorten (figuur 9). Eén soort die in de voorgaande periode is gezien (Dubbelkelk), kon in 2017 niet worden
teruggevonden.
De soortenrijkdom wordt per ecotoop besproken en geïllustreerd aan de hand van enkele verspreidingskaartjes.
Indicatieve waterplanten (bijv. Rivierfonteinkruid en Watergentiaan) zijn in 2017 niet gevonden. In een apart kader
wordt meer aandacht geschonken aan de ontwikkeling van oever- en waterplanten in verband met de
Kaderrichtlijn Water. Soorten die kwel indiceren (Bosbies en Holpijp) zijn wel aangetroffen. Holpijp groeit in de
oeverzone van de buitendijkse kolk. Vooral de verspreiding van Bosbies is illustratief voor locaties waar lokaal
grondwater uittreedt in de Oude Maasarm en in de moerassige laagten (figuur 12).
De herinrichting van Keent heeft geleid tot de vestiging van zes soorten dynamische pioniers (figuur 10). Vooral Bruin
cypergras en Slijkgroen zijn goed vertegenwoordigd. Slijkgroen staat zowel langs de oude Maasarm, de oevergeul
als langs een geïsoleerd moeras. Bruin cypergras ontbreekt vrijwel langs de oude Maasarm, en is vooral talrijk langs
de oevergeul en de geïsoleerde moerasjes, vaak samen met een soort als Klein vlooienkruid. Fraai
duizendguldenkruid, Riviertandzaad en Rijstgras komen inmiddels ook voor, maar zijn (nog) veel minder algemeen;
van Rijstgras is één groeiplaats gevonden.
Bijzonder is de vondst van een forse populatie Kleine kattenstaart (honderden ex.) in een moerassige laagte die
ondiep tot op de grindige onderlaag is uitgegraven. Het gaat om een zeer zeldzame soort die in het Maasdal slechts
driemaal is gevonden in de 20e eeuw: in 1959 bij Itteren, in 1966 bij Elba en op 1 juli 1995 met één ex. in het
natuurgebied Dilkensweerd langs de Grensmaas (Kurstjens, 1996). De soort is overigens meer benedenstrooms
algemener en is recentelijk aangetroffen langs het Hollands Diep (Sassenplaat, Strijensaspolder en Tiengemeten).
(Floron: https://www.verspreidingsatlas.nl).
Pioniers van hoger gelegen zand- en grindafzettingen zijn in Keent vertegenwoordigd door soorten als Echt
duizendguldenkruid, IJzerhard, Welriekende ganzenvoet, Wit en Zacht vetkruid. Ook Dwerg- en Duits viltkruid
behoren tot deze categorie, evenals Bleekgele droogbloem. Hun voorkomen is vooral geconcentreerd in de
noordwesthoek rondom de zandig afgewerkte omputlocatie en de schrale, grofzandige oevers langs de Maas en
de oevergeul. Duits viltkruid breidt zich de laatste jaren duidelijk uit, ook langs de Maas. In het kader van Maas in
Beeld werd deze zeldzame soort in 2006 voor het eerst in het Maasdal gevonden, te weten in de Middelwaard bij
Ravenstein (Peters e.a., 2008). Aangenomen moet worden dat de soort zich langs de Bedijkte Maas vrij massaal uit
oude zaadbanken in vrij gegraven zand/grindlagen heeft gevestigd (geen soort die specifiek via de rivier wordt
aangevoerd). Inmiddels is deze zuidelijke soort, die zich waarschijnlijk ook uitbreidt vanwege het warmere klimaat,
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vaker in het Maasdal aangetroffen, waaronder langs de Molenplas bij Stevensweert, de zandwinning van Lomm en
de Kraaijenbergse plassen.
Indicatieve soorten van vochtig grasland die in Keent zijn gevonden, betreffen Aardbeiklaver, Gewone vogelmelk
en Rode ogentroost. Aardbeiklaver is nog zeldzaam en Rode ogentroost breidt zich, na recente vestiging op de
oevers van de Maas, geleidelijk uit over het terrein. Op basis van ervaringen in andere begraasde
Maasuiterwaarden, is de verwachting dat deze halfparasiet zich over grote delen van het begrazingsgebied zal
verspreiden. Gewone vogelmelk komt vooral voor in enkele onvergraven percelen langs de oever van de Maas en
op de ringdijk rond Keent. Daar staat ook lokaal Grote bevernel.

TABEL 1. OVERZICHT VAN INDICATIEVE SOORTEN IN KEENT. (*) BETEKENT DAT SOORT ALLEEN OP WINTERDIJK BUITEN DIRECTE ONDERZOEKSGEBIED IS
AANGETROFFEN. HET DIJKVAK DAT IN BEHEER IS BIJ HET BRABANTS LANDSCHAP (ZUIDELIJK TRAJECT VAN DE RINGDIJK) IS WEL TOT HET ONDERZOEKSGEBIED
GEREKEND.
Soort
Aardbeiklaver
Beemdkroon RL GE
Blauwe knoop RL GE
Blauw walstro RL KW
Bosbies
Bruin cypergras
Dubbelkelk
Duits viltkruid RL EB
Dwergviltkruid RL GE
Echt duizendguldenkruid
Fraai duizendguldenkruid
Gestreepte klaver
Gewone agrimonie RL GE
Goudhaver RL GE
Grote tijm RL KW
Holpijp
IJle zegge
IJzerhard
Kamgras RL GE
Kattendoorn RL GE
Kleine kattenstaart RL GE
Kleine pimpernel RL KW
Korenbloem RL GE
Kruisbladwalstro RL KW
Kweekdravik
Overblijvende hardbloem RL EB
Rapunzelklokje RL KW
Rechte ganzerik
Rijstgras RL KW
Riviertandzaad RL GE
Rode ogentroost RL GE
Ruige leeuwentand RL KW
Ruige weegbree RL KW
Slijkgroen
Smalle aster
Springzaadveldkers
Welriekende ganzenvoet
Wilde averuit RL BE
Wilde marjolein
Witte munt RL BE
Wit vetkruid
Zacht vetkruid
Zomerfijnstraal
Totaal
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1980-2004
*
*?
*

2005-2013
*
(*)
*

2014-2016
*

2017
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
(*)
*
(*)
*
*

(*)
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*
*
*
*
(*)
(*)
*
*

*

*

*

*
*

*
*
*
(*)

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

(*)

*
*
*

*
*?

*

*

11-16 (8 RL)

11 (6RL)

20 (7 RL)

*
*
*
*
*
30 (13 RL)
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Stroomdalsoorten zijn nog zeldzaam in Keent. Ruige leeuwentand is verdwenen van de ringdijk, maar groeit nog wel
lokaal op de winterdijk bij Neerloon. Wel groeien op de ringdijk lokaal nog veel Gras- en Rapunzelklokjes. Ook staat
er nog één exemplaar van de Beemdkroon. Kamgras en Goudhaver zijn de enige soorten die zich intussen ook
buiten de dijkgraslanden hebben gevestigd in de begraasde graslanden. Het beeld is mogelijk niet geheel
compleet gezien de enorme schaal van het gebied. Vooral Kamgras verschijnt lokaal in langjarig begraasde
graslanden en de verwachting is dat de soort zich in de toekomst zal uitbreiden. Langs de oever van de Maas is het
eerste exemplaar van de Kattendoorn aangetroffen. Gestreepte klaver is bekend van één groeiplaats op de
winterdijk, maar werd in 2017 niet teruggevonden.
Uit de categorie rivierdalruigte, mantels en zomen zijn inmiddels ook de eerste soorten gevonden:
Springzaadveldkers is vanaf 2012 bekend van het ooibos van Keent (Niemeijer, 2012). Kruisbladwalstro en Wilde
marjolein staan op twee resp. één plaats op de Maasoevers. Kweekdravik staat op een locatie langs de rand van
het ooibos. Ook van Witte munt is een groeiplaats gevonden in het begraasde grasland ten zuiden van het ooibos.
Indicatieve soorten uit de ondergroei van zacht- en hardhoutooibos zijn nog niet aangetroffen.

Bijzondere plantensoorten
Keent
35

verdwenen

30

nieuw

25

aantal

20
15
10
5
0
19802004

20052013

20142016

2017

-5
-10

periode/jaar
FIGUUR 9. OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN HET
AANTAL BIJZONDERE PLANTENSOORTEN IN KEENT IN DE
PERIODE 1980-204, DE PERIODE 2005-2013 EN TWEE

FIGUUR 10. VERSPREIDING VAN ENKELE
PIONIERSOORTEN IN KEENT IN 2017.

PERIODEN NA DE START VAN NATUURONTWIKKELING

(2013 T/M 2016) EN 2017.

OOIBOSJE BIJ DE VOORMALIGE INSTROOM VAN DE OUDE MAASARM (FOTO GIJS
KURSTJENS).

WELRIEKENDE
GANZENVOET (FOTO GIJS

KURSTJENS).
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KLEINE KATTENSTAART IN WATER AAN DE
OOSTZIJDE VAN HET TERREIN (FOTO GIJS
KURSTJENS).
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FIGUUR 11. VOORKOMEN VAN ENKELE BIJZONDERE GRASLANDPLANTEN IN KEENT IN 2017.

WATERPLANTEN (KADERRICHTLIJN WATER)
In aanvulling op het flora-onderzoek conform Maas in Beeld, is op verzoek van Rijkswaterstaat in 2017 onderzoek
gedaan naar waterplanten en vis, conform de richtlijn ‘projectmonitoring/ programma monitoring KRW Rijn en
Maas’. In dit kader worden de resultaten van het waterplantenonderzoek besproken. Vissen komen aan bod in een
apart kader.
In Keent zijn vier deelgebieden aquatisch onderzocht: de Oude Maasarm, de oevergeul, de ooibosgeul en een
aantal geïsoleerde wateren (restsloot, nieuwe plassen, oude poelen en buitendijkse kolken). De eerste drie geulen
vallen onder het type R7: langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei en de geïsoleerde wateren zijn
ingedeeld onder het type M20: matig grote diepe gebufferde meren (van der Molen e.a., 2012).

Methode
De bemonstering heeft plaatsgevonden op 7 augustus 2017 en is uitgevoerd volgens de werkvoorschriften uit
“Hoofdstuk 11 Vegetatie” uit het Handboek Hydrobiologie (Bijkerk, 2014). Voordat de opnamen zijn gemaakt, zijn alle
wateren lopend (oeverzones) en per kano afgevaren om een indruk te krijgen van de waterplantenbegroeiing van
het totale gebied. Op grond hiervan zijn vier meetpunten gekozen.
Op vier meetpunten, verdeeld over bovengenoemde deelgebieden, zijn opnamen gemaakt, waarbij telkens twee
proefvlakken zijn opgenomen: een voor de water- en een voor de oevervegetatie. De proefvlakken zijn lijnvormig en
hebben een lengte van 100m en een breedte van het midden van de waterloop (geul). Een uitzondering vormt het
geïsoleerde water, daarvan is een gebiedsdekkende opname gemaakt. Per opname is de totale bedekking
geschat en de bedekking per laag/groeivorm waarbij onderscheid is gemaakt in submers (ondergedoken), drijvend,
emers (boven het water uitstekend), kroos en flab. Vervolgens is een soortenlijst opgesteld waarin de abundantie is
geschat op een schaal van 1-9 (conform Tansley-schaal). Ook is de grootste diepte bepaald waarop vegetatie is
aangetroffen.

Resultaten
De vegetatie-opnamen zijn verwerkt in een tabel die geschikt is voor analyse in QBWat, een programma voor de
ecologische beoordeling van wateren volgens de maatlatten die zijn ontwikkeld voor de Kaderrichtlijn Water. Zie
bijlage 1 (Macrophyten Keent 2017).
Uit de berekeningen van QBWat (tabel 2) blijkt dat de ooibosgeul en de hoofdgeul matig scoren en de oevergeul
ontoereikend. De betere score van de eerste twee geulen heeft waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid van
kwelindicatieve waterplanten, namelijk Stomphoekig sterrenkroos resp. kranswier. De plas scoort slecht maar dat

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Keent

pagina 13

heeft mogelijk ook te maken met het feit dat het type waaraan getoetst is (M20) niet goed past bij dit water. Het is
een kleine, deels droogvallende plas.

Tabel 2. Berekeningen waterkwaliteit - QBWat versie 5.34 - maatlatten2012
monster
jaar

Keent ooibosgeul

2017

2017

2017

R7

M20

R7

R7

0.477

0.146

0.297

0.547

Beoordeling klasse
Beoordeling

Keent oevergeul Keent hoofdgeul

2017

type
Overige waterflora eqr

Keent plas

3

1

2

3

matig

slecht

ontoereikend

matig

Geulen
Ooibosgeul
De ooibosgeul wordt deels gevoed met kwel uit de voormalige oeverwal van de oude maasloop van Keent. Deze
oeverwal ligt nu in de Lage Wijth. Het ijzerrijke grondwater was goed zichtbaar en kwam tot uiting in een rijke
begroeiing met Stomphoekig sterrenkroos. De meest dominante waterplanten, naast ondergedoken algen en flab,
zijn Tenger fonteinkruid en Smalle waterpest gevolgd door Schedefonteinkruid en een exemplaar van het minder
algemene Stomp fonteinkruid. Op enkele locaties in de oeverzone groeit de invasieve exoot Grote waternavel. In
totaal groeit er ca. 15m2.
Oevergeul
In de oevergeul groeien de waterplanten tot meer dan 1,5 m diep. Er groeien slechts twee soorten: Tenger
fonteinkruid (80% bedekking) en alg/flab. Door de overheersende wind is de flab vrijwel helemaal naar de
noordzijde geblazen. Aan de zuidzijde (tegen de winterdijk aan) ontbreken waterplanten, evenals in het diepere
deel dat uitmondt in de Maas. In de ondiepe plas die tussen de oevergeul en de oude Maasarm ligt, groeien Smalle
waterpest en Tenger fonteinrkuid.

Oude Maasarm
De bodem van de uitgegraven geul bestaat uit zand met wat fijn grind. In grote delen van de geul ontbreken
waterplanten; zeker in de diepere buitenbocht. Alleen daar waar de geul uitmondt in de Maas groeit in de
buitenbocht over een lengte van ca. 100m wat Smalle waterpest en Schedefonteinkruid ter hoogte van
oeverbegroeiing met riet.
In de ondiepere binnenbocht groeien lokaal wel ondergedoken waterplanten in een lage bedekking (max. 20% in
de oeverzone met een breedte van ca. 20m): Tenger fonteinkruid en lokaal ook kranswier (Chara vulgaris). In
augustus was de bedekking met submerse alg ca. 25%. De groeiplaatsen met kranswier komen vrij goed overeen
met de verspreiding van Bosbies (zie figuur 12), die aangeeft waar kwel vanuit het eiland van Keent uittreedt. Op
veel locaties ontbreekt kranswier dus en staat er alleen wat Tenger fonteinkruid. Naar het einde van de geul (dus
meest bovenstrooms) ontbreken waterplanten geheel, alleen daar waar de gronddam ligt tussen de geul en de
hoger gelegen geisoleerde geul/plas treedt wat kwel uit en groeit er af en toe sterrenkroos spec..

Maas
Langs de oever van de Maas zijn in 2017 geen waterplanten aangetroffen. Mogelijk dat zich hier op termijn soorten
als Gele plomp en Rivierfonteinkruid vestigen, soorten die wel bekend zijn uit de omgeving. Overigens groeiden er in
2003, 2009-2013 ook geen waterplanten in de oeverzone van de Maas (Kurstjens e.a., 2003b; Peters e.a. 2009, 2011,
2013).
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OOIBOSGEUL MET HAARDEN VAN STOMPHOEKIG STERRENKROOS DOOR TOESTROMEND GRONDWATER (FOTO GIJS KURSTJENS).

DE OEVERGEUL(FOTO GIJS KURSTJENS).
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OUDE MAASLOOP (FOTO GIJS KURSTJENS).

GROTE WATERNAVEL IN OOIBOSGEUL (FOTO GIJS KURSTJENS).
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BEELD VAN WATERPLANTEN IN DE OEVERGEUL: FLAB/ALG EN TENGER FONTEINKRUID (FOTO GIJS KURSTJENS).

TENGER FONTEINKRUID IS HET MEEST VOORKOMENDE
FONTEINKRUID IN KEENT (FOTO GIJS KURSTJENS).

LOKAAL GROEIT ER KRANSWIER IN DE OUDE
MAASLOOP (FOTO GIJS KURSTJENS).

Geïsoleerde wateren
Binnendijkse kolk
In 2017 zijn er in deze grote diepe kolk geen waterplanten aangetroffen. In 2003 zijn hier nog (vrij spaarzaam) vijf
soorten waterplanten gevonden: Aarvederkruid, Gekroesd fonteinkruid, Sterrenkroos, Stijve waterranonkel en
Veenwortel (Kurstjens e.a., 2003a).
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Buitendijkse kolk
In 2017 zijn hier geen waterplanten meer aangetroffen. In 2003 groeiden hier nog veel waterplanten: Drijvend
fonteinkruid (massaal), maar ook Fijne waterranonkel, Pijlkruid en Schedefonteinkruid. Mogelijk zijn alle waterplanten
hier verdwenen in jaren dat deze kolk volledig is drooggevallen (2003 en 2006).
Sloot Oude Maasloop (Oude Maasdijk)
In 2017 is in de resterende sloot (daar waar ooit de zuidoever van de oude Maasloop heeft gelegen), lokaal Smalle
waterpest gevonden. De oeverbegroeiing wordt gedomineerd door soorten als Kalmoes, Liesgras met lokaal
Waterzuring. De sloot is rijk aan kwel (zie ook luchtfoto voorzijde). In 2003 wordt er voor dat traject geen melding
gemaakt van waterplanten.
Resterende poelen in oude Maasloop
Van de acht poelen zijn er na herinrichting nog drie over (zie ook foto voorzijde). De meest oostelijke, de grootste
poel, wordt intussen intensief gebruikt als drinkpoel voor de grote kudde grazers. Waterplanten zijn momenteel
afwezig. Alleen in een van de twee andere, kleinere overgebleven poelengroeien nog Kikkerbeet en kroos, maar
geen fonteinkruiden meer. In 2003 zijn in de meest oostelijke poelen nog wel waterplanten gevonden waaronder
Klein en Veelwortelig kroos, Veenwortel, Grof hoornblad, Kikkerbeet, Pijlkruid, Drijvend en Schedefonteinkruid. Ook
hier zijn de waterplanten vermoedelijk verdwenen na jaren van droogte in combinatie met voortschrijdende
verlanding.
Nieuw aangelegde wateren
In het bovenstroomse deel van de voormalige Maasloop, dus ten noordoosten van de Velpseweg (ingang vanaf
Grave), zijn vier geïsoleerde wateren aangelegd. Daarnaast is ten zuidwesten van deze weg een deel van de oude
Maasarm uitgegraven, maar als geïsoleerd water, dus niet rechtstreeks aangetakt aan de Maas. In de geisoleerde
uitgegraven maasloop groeit lokaal veel Smalle waterpest in de oeverzone.
De vier geïsoleerde wateren vallen helemaal (meest zuidelijke) of deels droog. In de meest zuidelijke zijn in het
vroege voorjaar kranswieren aangetroffen. Samen met de lokaal aanwezige Bosbies wijst dit op kwel vanuit de
hoger gelegen voormalige oeverwal van de Lage Wijth. Dat is bijzonder want de meeste kwel wordt nu nog
afgevangen door een sloot op de grens van Keent en de Lage Wijth. Deze plas was op 14 juni 2017 al volledig
opgedroogd.
De waterplantenbegroeiing van de drie overige plassen, die alle drie waterhoudend waren in de nazomer van 2017,
is vrijwel identiek: naast veel drijvende algen domineert Tenger fonteinkruid samen met Smalle waterpest. In de
meest noordelijke poel is ook wat Gekroesd en Schedefonteinkruid en Veenwortel aangetroffen. In de oeverzone
groeit daar ook regelmatig Dwergkroos.
CONCLUSIES
De ontwikkeling van waterplanten in Keent bevindt zich duidelijk nog in de pionierfase. Het aantal soorten is nog erg
beperkt en de KRW scores zijn matig tot ontoereikend. Bijzonder zijn de locaties met toestromend grondwater waar
soorten als sterrenkroos, kranswier en Bosbies zich hebben gevestigd. Op termijn zijn in geïsoleerde, laagdynamische,
maar niet langdurig droogvallende wateren zoals die in Keent liggen, rijke waterplantenbegroeiingen te
verwachten, zeker meer bovenstrooms in de geul. De verlande geul die in de Diedense Uiterdijk bij Megen ligt, kan
daarbij als referentie dienen.
In het gebied zelf zijn amper geschikte zaadbronnen van meer bijzondere waterplanten aanwezig. In de resterende
buitendijkse wateren zijn waterplanten verdwenen of zijn er alleen nog kleine populaties over (Kikkerbeet in poeltje).
Helaas ontbreken groeiplaatsen van drijvende waterplanten (zoals Gele plomp, Drijvend en Glanzig fonteinkruid). De
ervaringen vanuit Maas in Beeld/Rijn in Beeld leren dat vestiging van deze soorten lang op zich kan laten wachten.
Kolonisatie van waterplanten in Keent kan gebeuren via het water (tijdens schaarse overstromingen) of via
watervogels. Overwogen kan worden om op een enkele locatie in het gebied drijvende waterplanten van elders
(binnendijkse sloot die geschoond wordt) te introduceren.
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VEGETATIERIJK RESTANT VAN DE OUDE BOOGMEANDER VAN DE DIEDENSE UITERDIJK (REFERENTIEGEBIED)(FOTO BART PETERS).

EEN VAN DE NIEUW AANGELEGDE PLASSEN (FOTO GIJS KURSTJENS).

KWELSLOOT LANGS OUDE MAASDIJK (FOTO GIJS KURSTJENS).
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FIGUUR 12. VERSPREIDING VAN BOSBIES IN KEENT IN 2017: DE SOORT IS HIER INDICATIEF
VOOR KWEL VAN VANUIT VOORMALIGE OEVERWALLEN LANGS DE OUDE MAASLOOP EN
VANUIT HET EILAND VAN KEENT (ZIE OOK HOOGTEKAART IN FIGUUR 13).

FIGUUR 13. HOOGTEKAART VAN KEENT EN OMGEVING WAAROP
ONDER MEER GOED DE OOSTELIJKE OEVER VAN DE OUDE
MAASARM ZICHTBAAR IS (LAGE WIJTH BIJ GRAVE).

1.5

Broedvogels

1.5.1
Situatie voor natuurontwikkeling (1998 t/m 2006)
Uit deze periode zijn gegevens beschikbaar van karteringen van de Provincie Noord-Brabant (1998), van SOVON
Vogelonderzoek Nederland in het kader van het project Noordelijk Maasdal (2000 en 2002) (Kurstjens & van der
Weide, 2001; 2003) en in 2006 in opdracht van Dienst Landelijk Gebied (Kurstjens, 2006). Het jaar 2006 is nog
meegenomen bij de periode voor de natuurontwikkeling omdat er nog geen herinrichting heeft plaats gevonden
en het grootste deel van het gebied nog in agrarisch gebruik was. Deze gegevens zijn samengevat in tabel 3.
Gedurende deze vier jaar zijn niet alle soorten geteld, maar een selectie van meer bijzondere soorten (BMP+, ca. 90
soorten), conform de uitgebreide territoriumkartering (minimaal 5 ochtendbezoeken en één avondronde). In 2000 en
2002 is net een wat andere begrenzing aangehouden, waarbij de zone langs de winterdijk en het deelgebied
Pannenstaart niet is meegenomen. Vanaf 2006 is dat wel het geval.
Van 1974 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 Ransuil (1) en Torenvalk (2). Het gebied was vooral het domein van cultuurvolgers waaronder
Graspieper, Grutto, Kievit, Patrijs en Veldleeuwerik. Andere weidevogels zoals Tureluur en Wulp ontbreken en er was 1
territorium van de Scholekster. Enkele meer bijzondere soorten waren Koekoek (1), Matkop (1), Roodborsttapuit (1)
en Zomertortel (1).
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TABEL 3. OVERZICHT VAN BIJZONDERE BROEDVOGELS IN KEENT IN ZES JAREN GEDURENDE DE PERIODE 1998-2017. NG = NIET GETELD.
Soort
1998
2000
2002
2006
2013
2017 Opmerkingen
Bergeend

0

1

0

0

8

Blauwborst

0

0

0

0

6

4 eerst in 2012
(2)
6

Boomkruiper

1

ng

ng

2

1

0

Boomvalk

1

1

0

1

1

1

Bosrietzanger

12

ng

12

48

63

65

Braamsluiper

1

4

1

4

7

2

Brandgans

0

0

0

0

1

1

Buizerd

2

2

3

3

2

2

Canadese Gans

0

1

0

0

1

6

Fuut

2

1

0

1

1

11

Gekraagde Roodstaart

0

0

1

0

1

2

Gele Kwikstaart

15

12

7

13

8

21

Grasmus

121

18

44

24

64

48

Graspieper

0

0?

4

0

1

2

Grauwe Gans

0

0

0

0

39

43

Grauwe Klauwier

0

0

0

0

1

0

Grauwe Vliegenvanger

0

ng

2

2

0

Groene Specht

0

0

1

0

0

2 toegevoegd
in 2017
1

Grote Bonte Specht

1

ng

1

3

1

4

Grutto
Holenduif
IJsvogel

0

1

0

0

0

0

13

ng

12

ng

2

1

0

0

0

0

0

2

Kerkuil

0

0

0

0

0

0

Kievit

34

37

40

13

6

3

0

0

0

0

0

1

12

ng

14

19

15

17

Kleine Plevier

0

0

0

0

8

2

Kluut

0

0

0

0

7

1

Kneu

13

ng

8

6

4

14
5

Kleine Bonte Specht
Kleine Karekiet

Knobbelzwaan

1

3

2

4

4

Koekoek

4

ng

ng

2

1

1

Krakeend

0

0

0

0

2

12

Kuifeend

0

1

0

1

30

17

Kwartel

0

0

0

4

2

2

Nachtegaal

0

0

0

0

2

0

Nijlgans

1

0

1

2

1

Oeverzwaluw

0

0

0

0

0

Patrijs

6

5

5

9

6

Putter

0

1

0

2

8

5
67 kolonie in 2009
(20)
3
6

Ransuil

0

0

3

1

3

0

Rietgors

10

ng

5

18

14

32

Roodborsttapuit

1

0

3

7

19

26

Scholekster

1

6

2

3

6

2

Slobeend

0

0

0

0

1

0

Spotvogel

4

ng

4

5

5

Sprinkhaanzanger

0

1

0

0

1

3 toegevoegd
in 2017
3

Steenuil

0

0

4

5

3

0

Torenvalk

3

2

2

3

1

0
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Tureluur

0

0

0

0

1

1

Turkse Tortel

1

3

3

ng

0

0

Veldleeuwerik

5

6

6

8

0

4

Visdief

0

0

0

0

1

Vlaamse Gaai

1

ng

ng

2

0

0 eerst in 2009
(2)
2

Wielewaal

1

0

0

1

0

0

Wulp

5

4

6

8

1

0

Zomertaling

0

0

0

0

0

1

Zomertortel

4

0

0

0

0

0

Zwarte Roodstaart

2

0

0

0

0

0

Soortenrijkdom

29

26-30

28-30

31-33

45

43

Aantal territoria

175

>136

176

264

389

527

In 1998, 2000 en 2002 is Pannenstaart en winterdijk tot sloot niet meegeteld
In 2006, 2013 en 2017 is deelgebied Pannenstraat meegeteld en alles tot aan winterdijk
In 2017 is binnendijks landbouwgebied niet geteld.
Rode Lijst soorten Boerenzwaluw, Huis- en Ringmus zijn niet geteld.
In 2013 toegevoegd: Boomvalk 1
In 2017 zijn 2 terr. Boompieper afgevoerd vanwege late doortrek

1.5.2
Sinds natuurontwikkeling (2008-2017)
Uit deze periode zijn complete gegevens beschikbaar van 2013 (Jansen, 2013) en 2017 (Houkes & Koning, 2018). Uit
de jaren 2008 t/m 2012 zijn bovendien data beschikbaar met het accent op de meer bijzondere soorten. Deze data
zijn afkomstig van de vogelwerkgroep van IVN Grave/ Jeroen Haas.
Het jaar 2013 mag worden beschouwd als 0-situatie (start van natuurontwikkeling na herinrichting), hoewel dat jaar
lokaal nog volop werd gewerkt. In 2013 zijn niet alle soorten systematisch geteld, in 2017 wel (BMP-A). In 2017 is het
binnendijkse landbouwgebied op Keent niet geteld; in 2013 wel. Ondanks de (kleine) verschillen in de
gebiedsbegrenzingen, telintensiteit en getelde soorten komt er een duidelijke ontwikkeling naar voren in de
broedvogelbevolking van Keent: 20 jaar telgegevens illustreren goed de overgang van (intensief) agrarisch gebied,
met nauwelijks water naar extensief begraasd natuurgebied met grote en diverse watertypen.
RESULTATEN (TABEL 3)
Zowel het aantal bijzondere soorten als het totale aantal territoria ervan, laat een duidelijke toename zien tussen
2006 en 2013. Van ca. 30 bijzondere soorten is de soortenrijkdom met 50% gegroeid naar 43-45 in 2013 en 2017. Het
totale aantal territoria is tussen 2006 en 2017 verdubbeld. Kortom, het gaat in algemene zin goed met de
broedvogels in Keent, maar door nader te kijken naar verschillende soortgroepen, worden ook nuances en
negatieve trends zichtbaar.
Per soortgroep zal nu de trend worden besproken, bezien over de periode 1998 t/m 2017 (20 jaar).
De trend onder watervogels laat een duidelijke toename zien over vrijwel de gehele linie, maar is het sterkst bij Fuut,
Canadese en Grauwe gans, Nijlgans, Krakeend en Kuifeend. 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.
De meeste cultuurvolgers vertonen in Keent, net als in grote delen van Nederland, al jaren een sterk negatieve
trend, ook al voor de start van het natuurbeheer en de inrichting (denk bijv. aan de Kievit). Oorzaken hiervoor
moeten vooral worden gezocht in de voortschrijdende intensivering van de landbouw. Anno 2017 zijn soorten als
Patrijs, Scholekster, Steenuil, Torenvalk en Wulp veel minder talrijk of zelfs verdwenen. Van de 34-40 territoria van de
Kievit in de periode 1998-2002 resteren er nog 3 in 2017. Opvallend is dat Gele kwikstaart zich goed handhaaft in het
begrazingsgebied en dat Graspieper en Veldleeuwerik zich in klein aantal hebben gevestigd resp. handhaven. Ook
de Kwartel heeft het al jaren naar de zin in Keent en de soort heeft zich sinds 2006 gevestigd in de open en
(kort)begraasde steppe-achtige graslanden; meestal met 2-4 roepposten, maar met uitschieters naar 8-10 in de
jaren 2011 resp. 2012. Toen zat de soort overigens deels in onbegraasde, braakliggende delen/ voormalige akkers.
Pioniers waren voor 2006 zo goed als afwezig. Sommige soorten beleefden hun gloriejaren vooral tijdens de
graafwerkzaamheden vanaf 2009 met doorgaans een piek in 2013 (Bergeend (8), Kleine plevier (8), Kluut (7) en
Visdief (1-2). Nu het gebied langzaam meer begroeid en ook wat minder intensief wordt begraasd, dalen de
aantallen intussen ook weer en verdwijnen de pioniers. Dat is een proces dat hoort bij natuurlijke successie. Langs de
rivieroevers die zijn ontsteend in 2012, zijn door erosie tijdens overstromingen over grote lengten steilwanden ontstaan
waar in 2017 zowel IJsvogel (2) als Oeverzwaluw (67) in nestelden. In 2013 waren beide soorten nog afwezig.
Vrijwel alle vertegenwoordigers van riet, ruigte en struweel vertonen een positieve ontwikkeling (Blauwborst,
Bosrietzanger, Grasmus, Putter, Rietgors, Roodborsttapuit en Sprinkhaanzanger) of zijn min of meer stabiel
(Braamsluiper, Kleine karekiet, Kneu en Spotvogel). Krenten in de pap waren territoria van Nachtegaal (2 in 2013
evenals in 2012), Ransuil (3 in 2013) en een territoriale man Grauwe klauwier, eveneens in 2013!
Broedvogels van (oud) ooibos zijn schaars en vrijwel beperkt tot het kleine ooibosje aan de Maas en enkele
aangeplante populieren. Door haar leeftijd is het ooibosje aan de Maas echter al gevarieerd en structuurrijk met
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leuke soorten als Grauwe vliegenvanger, Groene en Kleine Bonte Specht en Koekoek. Wielewaal en Zomertortel
ontbreken echter al geruime tijd. Naar verwachting is vestiging van de Boomklever slechts een kwestie van tijd. In
2017 zijn de eerste zwervers al gehoord. Boomvalk broedt al sinds jaar en dag in de rij oude bakenbomen langs de
rivieroever.
CONCLUSIES
Geconcludeerd kan worden dat de variatie aan broedvogels anno 2017 sterk is toegenomen ten opzichte van de
periode voor de start van de natuurlijke begrazing en de herinrichting. Dit geldt voor de meeste vertegenwoordigers
van watervogels en die van riet, ruigte en struweel. Pioniers zijn deels over hun piek heen, maar de soorten van
steilwanden hebben zich pas recent gevestigd. Cultuurvolgers hebben deels een flinke veer moeten laten, maar dat
was grotendeels al voor de herinrichting en is bovendien een autonoom negatieve trend in vrijwel heel Nederland.
Bovendien is dit ook een logisch gevolg van de keuze voor procesbeheer met ruimte voor begrazing,
vegetatiesuccessie en rivierdynamiek. De huidige graasdruk is in vergelijking met ca. 5 jaar geleden teruggeschroefd
en komt dan ook tot uiting in een vrij sterke toename van de dichtheid aan territoria (ca. een derde tussen 2017 en
2013). De verwachting is dat door verdere extensivering van de graasdruk nog wat meer structuur (ruigte) in het
gebied zal ontstaan hetgeen ook gunstig is voor overwinterende vogels als Blauwe kiekendief, Klapekster en Velduil.
In vergelijking met andere (begraasde) natuurgebieden langs de Maas of de Rijntakken springt de
broedvogelbevolking van Keent er niet vreemd uit in negatieve zin. Het is nog een relatief ‘jong’ natuurterrein dat
nog volop in ontwikkeling is.

1.6

Vissen

Om een beeld te krijgen van de visgemeenschap in de verschillende watertypen die voorkomen in het
natuurontwikkelingsgebied bij Keent, is op 28 en 30 augustus 2017 op 16 punten visonderzoek uitgevoerd (figuur 14).
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de zegen en draagbare elektrische visapparatuur.
1.6.1

Werkwijze

Zegen
Voor de zegenvisserij zijn twee verschillende zegens (20 en 75 meter) gebruikt. Zegenvisserij is alleen uitgevoerd in
oevertypen met een vlakke bodemstructuur, zoals zandige en grindige oevers zonder grote stenen. De 20 m zegen is
hierbij al wadend evenwijdig aan de oever van het monstertraject voortgetrokken door minimaal twee personen. Bij
iedere bemonstering is gestreefd naar een te bemonsteren oppervlakte van maximaal 500 m2 (lengte 50 m x
breedte 10 m). De 75 m zegen is gebruikt in de Maasarm. Met behulp van deze zegen zijn vier rondgooien gedaan.
Bij een rondgooi wordt de zegen in een druppelvorm uitgevaren en daarna binnengehaald. Aan het eind van ieder
traject is de zegen op de oever getrokken om gevangen vissen te meten en te determineren.
Van ieder traject dat met de zegen is bemonsterd, zijn de diepte en het bemonsterde oppervlakte bepaald. Een
overzicht van het aantal bemonsterde locaties en trajecten is weergegeven in tabel 4.
Elektrische visapparatuur
In kleine wateren (b.v. sloten) of wateren die door de aanwezigheid van grote objecten (b.v. hout of grote stenen)
geen vlakke bodemstructuur hebben, kan niet met een zegen gevist worden. Bij Keent zijn deze wateren
bemonsterd met behulp van elektrovisserij. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ‘Bretschneider EFGI 650’ (24 V,
anodezijde instelbaar 100-500 V gelijkstroom & continu). Bij een elektrobemonstering is al wadend evenwijdig aan de
oever een traject afgelegd van ongeveer 25 meter en een breedte van 1,5 meter. De verdoofde vissen zijn in een
ton verzameld en opgemeten en gedetermineerd. Een overzicht van het aantal bemonsterde locaties en trajecten
is weergegeven in tabel 4.
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ZEGENBEMONSTERING MET EEN 20 M ZEGEN (FOTO BUREAU WAARDENBURG).
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FIGUUR 14. LOCATIES (INDICATIEF) VAN DE VISSTANDBEMONSTERINGEN IN KEENT. ROOD = LOCATIES DIE IN OPEN VERBINDING STAAN MET DE MAAS,
BLAUW = GEÏSOLEERDE LOCATIES (BRON ONDERGROND: GOOGLE MAPS).
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TABEL 4. COÖRDINATEN VAN DE ONDERZOEKSLOCATIES MET METHODIEK EN BEMONSTERDE OPPERVLAKTE. NUMMERS CORRESPONDEREN MET FIGUUR 14.
Locatienr.
Lat.
Long.
Methode
Oppervlakte (m2)
4
51.77106
5.68638
handelectro
37,5
6
51.75908
5.69084
handelectro
75
8
51.76653
5.69206
handelectro
97,5
9
51.76071
5.69435
handelectro
75
12
51.76152
5.69607
handelectro
37,5
13
51.77652
5.69729
handelectro
15
14
51.76713
5.69796
handelectro
50
15
51.77759
5.69819
zegen 20 m
84
5
51.75956
5.68834
zegen 20 m
200
10
51.76120
5.69484
zegen 20 m
350
11
51.76329
5.69530
zegen 20 m
208
16
51.77413
5.70744
zegen 20 m
115
1
51.77145
5.67522
zegen 75 m
480
2
51.77744
5.68125
zegen 75 m
500
3
51.75985
5.68518
zegen 75 m
500
7
51.78420
5.69128
zegen 75 m
500
TABEL 5. DICHTHEID (# PER 100 M2) PER VISSOORT PER BEMONSTERINGSLOCATIE, INGEDEELD OP BASIS VAN ECOLOGISCHE GILDEN. LOCATIES ZIJN
INGEDEELD OP BASIS VAN CONNECTIVITEIT MET DE MAAS (OPEN VERBINDING OF GEÏSOLEERD).

Eindtotaal

nulvangst
snoekbaars

roofblei

Pontische

marmergrondel

Kesslers grondel

blauwband

karper

exoot

winde

alver

zeelt

vetje

tiendoornige
stekelbaars
snoek
rietvoorn
pos
kleine
modderkruiper

driedoornige
stekelbaars
brasem
blankvoorn
baars

rheofiel

limnofiel

eurytoop
open verbinding /
geïsoleerd

locatienr.

672,
0
24,6

672,0

4

geïsoleerd

5

geïsoleerd

6

geïsoleerd

x

x

8

geïsoleerd

x

x

9

geïsoleerd

57,5

1,3

1,3

4,9

10 geïsoleerd

16,5

25,6

124,2

13,3
1,1

16,0

47,7

1,4

4,0

59,1

11 geïsoleerd

x

x

12 geïsoleerd

x

x

26,7

13 geïsoleerd

26,7
104,0

14 geïsoleerd
1

open
verbinding
2 open
verbinding
3 open
verbinding
7 open
verbinding
15 open
verbinding
16 open
verbinding

25,0

6,7 1,9

0,2

9,8

24, 0,2
4

12,2

33,6

7,6 0,4

8,0

14,4

2,2 3,0

4,4

0,2

741,7 7,1
56,5

45,
2

104,0
0,2
0,2

5,2
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1,6

0,4 26,8

13,9

0,2

4,4

114,3
2,6

1,5 6,5
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46,5
51,2

1,0

52,2

1,6

48,6

44,0

907,1

27,0

168,7

1.6.2

Resultaten

In totaal zijn er tijdens het visonderzoek 2718 exemplaren gevangen verdeeld over 22 vissoorten, waaronder alver.
Alver staat als kwetsbaar aangemerkt op de Rode Lijst. Op vier locaties zijn geen vissen aangetroffen (nulvangst). In
de geïsoleerde wateren zijn 8 vissoorten aangetroffen, in wateren die met de Maas in verbinding staan zijn 16
soorten gevonden (tabel 5).
GEÏSOLEERDE WATEREN
De onderzochte geïsoleerde wateren zijn de binnen- en buitendijkse kolk (locaties 4 en 8), de sloot ‘Oude Maasloop’
(locatie 6, 9 en 12), het geïsoleerde deel van de oude Maasarm (locatie 5 en 10), twee plassen (locaties 11 en 14)
en een binnendijks slootje ter hoogte van de oevergeul (locatie 13, in figuur 14).
In totaal zijn in deze wateren acht vissoorten aangetroffen. Op vier locaties zijn geen vissen aangetroffen (6, 8, 11 en
12). In de overige wateren zijn voornamelijk limnofiele vissoorten (n=4) aanwezig. De dichtheid van vissoorten uit dit
gilde is dan ook het hoogst (figuur 15). Dit is ook te verwachten omdat limnofiele soorten een voorkeur hebben voor
langzaam stromende of stilstaande wateren met waterplanten. Vetje is de meest voorkomende limnofiele
vertegenwoordiger. Daarnaast zijn twee eurytope soorten (driedoornige stekelbaars en kleine modderkruiper) en
twee exoten (blauwband en karper) aangetroffen. Blauwband en karper komen het meest voor in de geïsoleerde
wateren die ooit onderdeel uitmaakte van de oude Maasarm. Mogelijk hebben beide soorten geprofiteerd van het
droge jaar, waarbij de plassen gedurende het voorjaar en de zomer goed konden opwarmen. In tegenstelling tot
de inheemse soorten, kunnen blauwband en karper juist goed gedijen onder warmere omstandigheden. Opvallend
is de afwezigheid van bittervoorn. Deze soort wordt vaak samen met driedoornige stekelbaars en vetje in dit soort
wateren aangetroffen.
AANGETAKTE WATEREN
De onderzochte wateren die in verbinding staan met de Maas zijn de oude Maasarm (locatie 1, 2, 3 en 7), de
oevergeul (locatie 15) en de ooibosgeul (locatie 16). Er zijn 16 vissoorten in deze wateren aangetroffen, waarvan 6
eurytope en 6 uitheemse soorten. Eurytope vissen komen in de hoogste dichtheden voor (figuur 15). Het meest
abundant is baars, gevolgd door brasem en de exoot roofblei. Er zijn slechts twee rheofiele vissoorten aangetroffen:
alver en winde. Alver is van deze soorten het meest kritisch en is met twee exemplaren dan ook alleen aangetroffen
op bemonsteringslocatie 7. Deze locatie staat onder invloed van de hydrodynamiek die wordt veroorzaakt door
passerende schepen in de Maas. Winde is minder kritisch ten aanzien van stroming (dynamiek) en is dan ook op een
groter aantal locaties aangetroffen, waaronder de slibrijke ooibosgeul en de gehele Maasarm. Limnofiele soorten
zijn nauwelijks aangetroffen.

200

117
open verbinding

180

geïsoleerd

160

dichtheid (# 100 m-2)

140
120
100
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60
40
20
0
eurytoop

limnofiel

rheofiel

Ecologisch gilde

exoot

FIGUUR 15. VISDICHTHEID IN

DE WATEREN VAN KEENT OP BASIS VAN DE VERSCHILLENDE ECOLOGISCHE VISGILDEN EN EXOTEN, IN GEÏSOLEERDE WATEREN (BLAUWE) EN WATEREN DIE
MET DE MAAS IN VERBINDING STAAN (GROEN).

VERGELIJKING NVO MAAS
Om de waarde van de met de Maas verbonden wateren in perspectief te zetten, is de aangetroffen
soortensamenstelling vergeleken met de soortensamenstelling die in 2017 in drie natuurvriendelijke oevers van de
Maas (Empel, Het Scheel Oijen en Gebrande Kamp Middelaar) is aangetroffen (figuur 16). Het aantal aangetroffen
vissoorten in de Maas blijkt hoger (17) dan in de wateren van Keent (14). Dit kan echter een gevolg zijn van de
hogere onderzoeksinspanning bij de NVO’s. Opvallend is wel dat er in de Maas geen limnofiele soorten zijn
aangetroffen en dat het aandeel rheofiele soorten hoger is. In de Maas zijn naast alver en winde ook serpeling,
sneep en bermpje aangetroffen.
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Keent (n=14)

NVO Maas (n=17)

Rheofiel

Rheofiel

Eurytoop

Eurytoop

Exoot

Exoot

Limnofiel

Limnofiel

FIGUUR 16. SOORTENSAMENSTELLING VISSEN IN KEENT IN VERGELIJKING MET NABIJGELEGEN NVO’S MAAS OPGESPLITST NAAR GILDE.

Vergelijking met eerder visonderzoek
In 2006 zijn in het kader van de geplande herinrichting enkele geïsoleerde wateren in een deel van Keent op vis
bemonsterd (Kurstjens e.a., 2006). Het gaat om locatie 8 (buitendijkse kolk), 11 (poel) en 12 (randsloot op overgang
naar Lage Wijth). In de buitendijkse kolk is in 2006 net als in 2017 geen vis aangetroffen. Op locatie11 (poel) is toen
alleen Zeelt gevangen (3 ex.). Anno 2017 is deze poel vergroot en in gebruik als drinkwater voor de grote kudde
runderen. Het water is sterk vermest en oever- en waterplanten ontbreken. In 2017 is er geen vis meer aangetroffen.
De randsloot was in 2006 het meest soortenrijk met 8 soorten waaronder veel kleine modderkruiper, driedoornige
stekelbaars, snoek en zeelt. Van baars, giebel, paling en karper is toen telkens één exemplaar gevangen. Paling en
giebel zijn in 2017 niet gevangen.
Conclusies
In de wateren bij Keent zijn 22 vissoorten aangetroffen, waaronder 15 inheemse soorten. Wanneer de
visgemeenschap van de geïsoleerde wateren wordt vergeleken met wateren die in verbinding staan met de Maas,
is duidelijk dat enkele vissoorten een zeer specifieke voorkeur hebben. Een variatie aan verschillende typen wateren
in een gebied is dan ook van groot belang om een diverse visgemeenschap te krijgen. De dichtheden van enkele
vissoorten in de Keentse wateren zijn hoog, zoals van baars en blankvoorn. Dit kan een positieve bijdrage leveren
aan de visgemeenschap in andere delen van de Maas, hoewel het geen soorten zijn die voor de Kaderrichtlijn
Water (KRW) specifiek van belang zijn. Uitwisseling kan ook plaatsvinden met enkele geïsoleerde wateren, die bij
hoge waterstanden in verbinding komen te staan met de Maas. Voor deze wateren geldt dat vooral de uitwisseling
met limnofiele soorten een verrijking van de levensgemeenschap van de Maas betekent. Limnofiele soorten zijn wel
van belang voor de KRW, maar het is de vraag of ze in de Maas zelf wel voldoende geschikt leefgebied vinden om
zich verder uit te breiden.
De Keentse wateren die met de Maas verbonden zijn, zijn echter weinig dynamisch en bieden nauwelijks kansen
voor rheofiele vissoorten. Rheofiele soorten die in de Maas aanwezig zijn, zoals alver, serpeling, sneep en bermpje,
zullen waarschijnlijk hooguit sporadisch in deze wateren worden aangetroffen.
De geïsoleerde wateren bevatten over het algemeen weinig vis. De aanwezigheid van een relatief hoge dichtheid
exoten in vergelijking met de inheemse soorten, is mogelijk het gevolg van lage waterstanden door droogte,
waardoor de watertemperatuur gedurende langere tijd hoog was.
Zowel de nieuwe geïsoleerde wateren, als de wateren die in verbinding staan met de rivier, vormen over het
algemeen een homogeen habitat. Een grotere habitatvariatie gaat vaak gepaard met een grotere
soortendiversiteit. Meer variatie in habitat voor vissen kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld dood hout in de
vorm van bomen onder water aan te brengen, waar tal van inheemse vissoorten van kunnen profiteren. Dood hout
levert naast beschutting (voor opgroeiende vis) ook een meer gevarieerd voedselaanbod, waardoor mogelijk
soorten als bittervoorn, kleine modderkruiper, pos, brasem, kolblei, snoek en blankvoorn beter tot hun recht komen.
De wateren van Keent vormen dus een aanvulling op de levensgemeenschap van de Maas zelf. Met name in de
meer geïsoleerde wateren komen veel limnofiele soorten voor die in de hoofdstroom van de Maas nauwelijks
voorkomen. Deze soorten zijn ook voor de KRW van belang. In de aangetakte wateren zijn de visdichtheden hoger,
maar komen vooral veel algemenere, eurytope soorten voor. Hiermee leveren deze zijwateren ook een belangrijke
bijdrage aan het voedselweb van de Maas.

1.7

Insecten
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1.7.1
Insectenroutes in acht verschillende biotopen in 2017
Verspreid over Keent zijn in 2017 acht routes gelopen verdeeld over de volgende ecotopen om een goed beeld te
krijgen van de soortenrijkdom en abundantie van dagvlinders, libellen en sprinkhanen langs de Bedijkte Maas:
- rivieroever (natuurlijke, vrij eroderende oever)
- geïsoleerde plassen en omliggend begraasd grasland
- oever nieuwe Maasloop met aangrenzend struweel (2 locaties: beneden en meer bovenstrooms)
- kolk en struweel buitendijks
- kolk en struweel binnendijks
- restant sloot oude Maasarm
- ooibos (zoom-mantelvegetatie) en de ooibosgeul
De routes zijn gedurende het seizoen vijfmaal afgelopen bij gunstige weersomstandigheden door dezelfde
waarnemer (Gijs Kurstjens) op 30 april, 17 mei, 14 juni, 14 juli en 23 augustus 2017. Samen met enkele aanvullende
losse waarnemingen tijdens flora-bezoeken in 2017, de eerdere onderzoeken aan insecten (Kurstjens e.a., 2003);
dagvlinders (Niemeijer, 2012), de tienjarige monitoring van NVO’s en losse waarnemingen uit de NDFF is daarmee
van Keent een compleet beeld verkregen van de drie insectengroepen. In 2003 is op vergelijkbare wijze als in 2017
insectenonderzoek verricht op 9 routes.
1.7.2

Libellen

PERIODE 2003-2013
In 2003 zijn 22 soorten gezien en in 2006 zijn nog eens twee nieuwe soorten (Blauwe breedscheenjuffer en Vuurlibel)
waargenomen. Daarmee is een goed beeld van de uitgangssituatie voor libellen. Opgemerkt dient te worden dat
de poeltjes langs de rand van de oude Maasarm door de herinrichting zijn verdwenen. Bijzondere soorten die in 2003
zijn gezien, zijn onder meer Gewone pantserjuffer, Smaragdlibel, Vuurjuffer en Zwarte heidelibel.
In 2009 werden bovendien 2 Beekrombouten waargenomen langs de oevers van de Maas (Peters & Calle, 2009).
Sporadisch wordt hier ook Weidebeekjuffer gezien. Tijdens het NVO-onderzoek werden geen verdere
bijzonderheden gezien. Uit het NDFF bestand komen nog enkele interessante losse meldingen: 1 vrouwtje Tengere
pantserjuffer (25 sept. 2010), 2 vrouwtjes Plasrombout (29 april 2007) en 1 man Beekrombout (26 april 2011), alle nabij
het ooibos.
PERIODE 2014-2017
In 2017 zijn 25 soorten gezien (tabel 5), en cumulatief over de periode 2014-2017 zelfs 28 soorten. Daarmee scoort het
gebied in vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas hoog. Afgezien van de Beekrombout
zijn bedreigde soorten niet waargenomen In 2014 en 2016 zijn in aanvulling op het onderzoek in 2017 nog drie extra
soorten gezien: Blauwe glazenmaker (1 in 2016), Tengere grasjuffer (o.a. 6 mannetjes op 4 sept. 2014 bij de pas
aangelegde oevergeul) en Zwarte heidelibel (1vrouw op 31 juli 2014).
Drie soortgroepen worden hier toegelicht: rheofiele, limnofiele en pioniersoorten. Van de rheofiele (stroomminnende)
libellen zijn drie soorten gezien: Blauwe breedscheenjuffer en Weidebeekjuffer (vrij veel) en Beekrombout (1 ex.).
Blauwe breedscheenjuffer is, net als de Weidebeekjuffer, vooral gezien langs de nieuwe Maasgeul (bovenstrooms)
en bij de binnendijkse diepe kolk. Daarnaast zijn Weidebeekjuffers gezien bij het ooibosje. Langs de natuurlijke
Maasoever ontbraken beide soorten (vrijwel). De oever is nog arm aan structuur in het water (hout) en in de Maas
ontbreken waterplanten. Het belang van het ooibosje langs de Maas wordt nog eens onderstreept door de
waarneming van de zeldzame Beekrombout, net als in voorgaande jaren (2009, 2011). De beboste, zandige
rivieroever vormt hier al enige tijd een leefgebied voor de larven van deze soort: bijzonder was de vangst van een
larven van deze soort als bijvangst van het in 2017 uitgevoerde visonderzoek.
Onder de limnofiele soorten, die kenmerkend zijn voor laagdynamisch moeras/goed ontwikkelde geïsoleerde
wateren, zijn zes soorten gezien in 2017 (Bruine winterjuffer, Glassnijder, Grote roodoogjuffer, Variabele waterjuffer,
Vroege glazenmaker en Vuurlibel). De Smaragdlibel die in 2003 bij de buitendijkse kolk is gezien, is in de jaren erna
niet meer waargenomen. De verspreiding van deze soorten is echter vrijwel beperkt tot het restant van de
voormalige sloot langs de rand van de voormalige Maasarm. Van bijna alle soorten zijn aanwijzingen verkregen van
lokale voortplanting.
Pioniersoorten van tijdelijke dynamische wateren in het rivierengebied waren in Keent in 2017 vertegenwoordigd
door de Zwervende heidelibel. De soort plant zich voort bij enkele geïsoleerde wateren. Bijzonder is ook de
waarneming van twee Bandheidelibellen op locaties met kwel. Het gaat hier waarschijnlijk vooralsnog om zwervers
van een populatie binnendijks (Hertogswetering tussen Velp en Herpen inclusief Hamelspoel). In 2014 en 2016 is langs
de oevergeul ook Tengere grasjuffer gefotografeerd, een typische pionier van pas aangelegde wateren.
Geconcludeerd kan worden dat de actuele soortenrijkdom van de libellen de grote potenties voor een rijke
libellenfauna in Keent illustreert. Populaties zijn namelijk deels nog volop in ontwikkeling door de jonge leeftijd van de
wateren en het gebrek aan structuur zowel onder als boven water.
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BEVERHOUTJES ZORGEN VOOR EERSTE STRUCTUUR IN NIEUWE MAASGEUL, WAAR LIBELLEN EN JONGE VIS VAN PROFITEREN (FOTO GIJS KURSTJENS).

TABEL 5. LIBELLEN IN KEENT GEDURENDE TWEE TIJDSPERIODEN: 2003-2009 EN IN 2017.
AANTALSCODE: * = 1-2, ** 3-9, ***: 10-49, **** = 50-100 EN ***** =>100. AANWIJZINGEN VOOR
LOKALE VOORTPLANTING: E = EI-AFZET, T= TANDEM, V = VERS EX.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
2003-2009 2017
Azuurwaterjuffer
Bandheidelibel
Beekrombout RL BE
Blauwe breedscheenjuffer
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Glassnijder
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Paardenbijter
Platbuik
Smaragdlibel
Steenrode heidelibel
Variabele waterjuffer
Viervlek
Vroege glazenmaker
Vuurjuffer
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zwarte heidelibel
Zwervende heidelibel
Totaal

Coenagrion puella
Sympetrum pedemontanum
Gomphus vulgatissimus
Platycnemis pennipes
Sympetrum sanguineum
Aeshna grandis
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Orthetrum cancellatum
Lestes sponsa
Brachytron pratense
Anax imperator
Eryhtromma najas
Lestes viridis
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Aeshna mixta
Libellula depressa
Cordulia aenea
Sympetrum vulgatum
Coenagrion pulchellum
Libellula quadrimaculata
Aeshna isosceles
Pyrrhosoma nymphula
Crocothemis eryhtraea
Enallagma cyathigerum
Calopteryx splendens
Sympetrum danae
Sympetrum fonscolombii
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BEEKROMBOUT VLIEGT AL VROEG IN HET VOORJAAR LANGS DE RANDEN VAN OOIBOS (FOTO GIJS KURSTJENS).

1.7.3

Dagvlinders

PERIODE 2003-2013
In 2003 zijn 20 soorten gezien en in 2006 zijn nog eens twee nieuwe soorten (Groot dikkopje en Oranjetip)
waargenomen. Daarmee is een goed beeld van de uitgangssituatie voor dagvlinders. Minder algemene soorten die
in 2003 zijn gezien, zijn onder meer Argusvlinder (2 ex.), Bruin blauwtje (1 ex) en Gele luzernevlinder (1 ex). De
Argusvlinder is nadien niet meer gemeld en is intussen vrijwel verdwenen uit het Maasdal.
Tijdens het dagvlinderonderzoek in 2012, een slecht vlinderjaar, zijn 16 soorten gezien waaronder voor het eerst
Hooibeestjes. In 2013 bevond zich inmiddels een grote populatie op de hoge Maasoever (Peters e.a., 2013). In 2015
wordt voor het eerst melding gemaakt van Bruin blauwtje in de oeverzone. Uit het NDFF bestand komen nog enkele
interessante losse meldingen: 5 waarnemingen van Koninginnenpage (1 uit 2007, 1 uit 2011 en 3 uit 2013). Oranje
luzernevlinders zijn vooral veel gemeld in 2013 (14x) en 1x in 2014.
PERIODE 2014-2017
In 2017 zijn in totaal 22 soorten gezien (tabel 6) en dat aantal blijft staan voor de periode 2014-2017. 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. Graslandvlinders zijn in Keent goed
vertegenwoordigd door Bruin blauwtje, Bruin zandoogje, Hooibeestje, Icarusblauwtje, Oranje luzernevlinder en
Zwartsprietdikkopje. Bruin blauwtje en Zwartsprietdikkopje zijn wel erg schaars en (nog) beperkt tot de schrale
grofzandige plekjes langs de Maasoever en de nieuwe Maasarm. Opmerkelijk is het ontbreken van
Koninginnenpage in 2017, maar in gunstige jaren zou de soort zich toch moeten kunnen vestigen. Bruin zandoogje
en Icarusblauwtje hebben zich t.o.v. 2003 enorm uitgebreid. Vooral de massale vestiging van het Hooibeestje is
opmerkelijk. In 2003 nog geheel afwezig, in 2012 de eerste waarnemingen in de begraasde graslanden en in 2017
talrijk. In 2007 waren de Kraaijenbergse Plassen de meest stroomafwaarts gelegen populatie in het Maasdal tussen
Maastricht en Den Bosch (Calle e.a., 2008). Mogelijk heeft de soort zich vanuit dit gebied via de dijken in Keent
gevestigd.
Zoomsoorten, die bestaan bij de gratie van goed ontwikkelde structuur, bij voorkeur op de overgang van grasland
naar struweel en ooibos, zijn in Keent vertegenwoordigd door Groot dikkopje, Landkaartje en Oranje zandoogje.
Van alle drie de soorten zijn goede populaties aanwezig. Groot dikkopje komt opvallend veel voor langs de
maasoever, het ooibos en langs oude struwelen. Dat geldt ook voor Landkaartje maar die ontbreekt langs de rivier.
Oranje zandoogje komt verspreid door hele gebied voor, maar t.o.v. de andere twee soorten veel meer in ruige
graslanden.
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TABEL 6. DAGVLINDERS VAN KEENT GEDURENDE DRIE TIJDSPERIODEN.
LEGENDA: * = 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49 EN **** = >50.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
2003-2006
naam
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
**
Landkaartje
Araschnia levana
***
Oranje luzernevlinder Colias croceus
Oranjetip
Anthocharis cardamines
*
Oranje zandoogje
Pyronia tithonus
***
Zwartsprietdikkopje
Thymelicus lineola
**
Totaal
22

2012-2013
*
**
***
*

2017

***
**
**

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

**
****
**
***
****
**
****
*
**
**
**
***
**
21

****
**
****
***
***
***
**
*
***
*
**
****
*
22

****

HOOIBEESTJE HEEFT ZICH IN KEENT HERVESTIGD EN IS VERVOLGENS SPECTACULAIR IN AANTAL TOEGENOMEN (FOTO GIJS KURSTJENS).
1.7.4
Sprinkhanen
In de periode 2013-2017 zijn in totaal 12 soorten gezien (tabel 7), waarmee het gebied in vergelijking met andere
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas goed scoort. Er zijn geen bedreigde soorten waargenomen.
Twee soortgroepen worden hier toegelicht. Vochtminnende soorten zijn vooral vertegenwoordigd door Gewoon
spitskopje nabij moerasvegetaties rondom kolken en langs geulen. Zeggendoorntje is gezien bij de ooibosgeul.
Kustsprinkhaan in graslanden nabij de buitendijkse kolk en langs de Maas. Mogelijk vestigt zich op termijn nog een
soorten als Moerassprinkhaan. Klimaatsoorten zijn vooral vertegenwoordigd door het talrijke Zuidelijk spitskopje. In
2013 is eenmaal een Sikkelsprinkhaan gezien nabij het ooibos. Greppelsprinkhaan is eenmaal langs de Maas gezien
in 2014. Gouden sprinkhaan is nog niet gezien, maar is wel te verwachten. Zanddoorntje is in 2015 gezien tijdens het
NVO-onderzoek langs de Maas.
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TABEL 7. SPRINKHANEN VAN KEENT GEDURENDE TWEE TIJDSPERIODEN.
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Bramensprinkhaan
Bruine sprinkhaan
Gewoon spitskopje
Greppelsprinkhaan
Grote groene sabelsprinkhaan
Krasser
Kustsprinkhaan
Ratelaar
Sikkelsprinkhaan
Struiksprinkhaan
Zanddoorntje
Zeggendoorntje
Zuidelijk spitskopje
Totaal

Pholidoptera griseoaptera
Chorthippus brunneus
Conocephalus dorsalis
Metrioptera roeselii
Tettigonia viridissima
Pseudochorthippus parallelus
Chorthippus albomarginatus
Chorthippus biguttulus
Phaneroptera falcata
Leptophyes punctatissima
Tetrix ceperoi
Tetrix subulata
Conocephalus fuscus

1.8

20032006
X
X
X
X
X
X

20132017
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
8

X
X
X
12

Overige soortgroepen

1.8.1
Zoogdieren
Voor de herinrichting is in 2003 en 2006 onderzoek gedaan naar het voorkomen van zoogdieren. Daarbij is speciale
aandacht besteed aan de das en vleermuizen. Van de das waren er in 2006 in en direct rondom Keent vier
bewoonde dassenburchten aanwezig (Kurstjens e.a., 2006). Vleermuisonderzoek toonde aan dat er vier soorten
aanwezig waren in 2003: Gewone en Ruige dwergvleermuis, Water- en Meervleermuis. De laatste soort is uitsluitend
boven de Maas gezien. De Watervleermuis is alleen bij de grote binnendijkse kolk waargenomen (Kurstjens e.a.,
2003). Naast deze soorten zijn algemene soorten als Egel, Konijn, Haas, Beverrat, Mol, Ree en Vos aanwezig. Ook is
het voorkomen van Wezel vastgesteld aan de hand van een verkeersslachtoffer. Alle bovengenoemde soorten
worden nog steeds gemeld uit Keent.
Gelijktijdig met de uitbreiding van het areaal begraasd natuurgebied, nam het aantal (waarnemingen) van Reeën
duidelijk toe met groepen van wel 4-7 ex. Door het blootleggen van zandige bodems bij de herinrichting zijn konijnen
lokaal algemeen (o.a. oever Maas en oever Maasarm).
Nieuw is de vestiging van de Bever. Vlak voor de start van de graafwerkzaamheden doken vraatsporen op in een
wilgenbosje langs de Maasoever (17-11-2011). Dit ging naar alle waarschijnlijkheid om een beverfamilie uit de
tegenover gelegen Loonse Waard, waar zich de eerste bevers langs de Bedijkte Maas vestigden. Inmiddels is er in
Keent zelf een beverfamilie gevestigd. De grote burcht ligt langs de Maasoever in het ooibos van de voormalige
instroom van de Maasarm. Tot ver in de uitgegraven Maasarm kunnen vraatsporen worden aangetroffen en naar
verwachting zal zich op termijn, bij verdergaande bosontwikkeling, ook in de Maasarm een beverfamilie vestigen.

GROTE FAMILIEBURCHT IN HET OOIBOS VAN KEENT (FOTO BART PETERS).
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1.8.2

Herpetofauna

SITUATIE VOOR HERINRICHTING
In 2003 heeft uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van amfibieën plaats gevonden in Keent (Kurstjens e.a.,
2003). Alle toen aanwezige kolken, poelen en sloten zijn bemonsterd. Vooral Bruine Kikker en Gewone pad bleken
algemeen. Bastaardkikker was relatief schaars. Kleine watersalamander is in 2003 op twee locaties aangetroffen
(een poel en in de sloot oude Maasloop). In 2006 is in de buitendijkse kolk, naast de aanwezigheid van Kleine
watersalamander, ook het voorkomen van Kamsalamander aangetoond: er zijn toen ca. 45 larven gevonden
(Kurstjens e.a., 2006). Dat was bijzonder want het was een tot dan toe onbekende locatie en daarmee de vierde
buitendijkse plek langs de Bedijkte Maas tussen Cuijk en Hedel.
SINDS HERINRICHTING (VANAF 2014)
Door de herinrichting zijn zes poelen verdwenen en een groot deel van de sloot is onderdeel geworden van de
oude Maasarm. In de grote binnendijkse kolk komt nog steeds een grote populatie Gewone pad voor. Nieuw is de
aanwezigheid van twee Roodwangschildpadden, die hier regelmatig zonnend op dood hout kunnen worden
gezien. Bruine kikker lijkt een stuk minder algemeen dan in 2003, maar er heeft geen speciaal onderzoek plaats
gevonden naar voortplanting (eiklompen). Juveniele exemplaren zijn echter nergens waargenomen. Groene kikkers
komen nog wel verspreid voor over de kleinere wateren in het gebied. In de buitendijkse kolk is onderzoek gedaan
naar de aanwezigheid van salamanders, maar daar is alleen nog veel Kleine watersalamander aangetroffen. De
zeldzame Kamsalamander is hier niet meer gevangen. Daarnaast komt de Kleine watersalamander nog voor in de
slootrestanten langs de rand van het gebied, zoals is bevestigd tijdens het visonderzoek in 2017.

1.9

Werking van natuurlijke processen

1.9.1
Spontane ontwikkeling
Het gebied kan zich vrijwel volledig spontaan ontwikkelen onder invloed van begrazing, rivierprocessen en kwel. Het
ooibos langs de Maas, enkele struwelen met dassenburchten, twee aangeplante jonge ooibosjes en een stuk oever
langs de Oude Maasarm zijn ontoegankelijk voor begrazing door grote grazers.
1.9.2
Hydromorfologische processen
Langs de ontsteende Maasoever is een grote mate van morfodynamiek zichtbaar: er zijn in korte tijd goed
ontwikkelde steilwanden en smalle zandstrandjes ontstaan. Sedimentatie van zand heeft sinds de herinrichting nog
nauwelijks plaatsgevonden. Grootschalige overstroming van Keent is sinds januari 2011 niet meer opgetreden. De
hoger gelegen, buitendijkse delen van Keent (boven 8,4 m +NAP) inunderen gemiddeld maar eens per 5 tot 10 jaar.
1.9.3
Begrazing
Er loopt een grote kudde Taurossen en een kleine kudde paarden. De graasdruk in 2017 bedroeg ongeveer 1 dier
per 2 ha. Er wordt door de Stichting Tauros en Brabants Landschap bewust gekozen voor een wat hogere graasdruk
dan elders om ruigtevorming tegen te gaan. De consequentie is dat bij extreem winterweer (nat, sneeuw, hoger
water) sneller (bij)gevoerd dient te worden.
1.9.4
Overige processen (Kwel)
Vanuit de hogere delen van de Keentse uiterwaard en de aangrenzende oeverwal van de Lage Wijth treedt lokaal
kwel uit in de oude Maasarm, de ooibosgeul en een laagte.
PROCESBAROMETER

proces

ruimte voor processen

Spontane ontwikkeling
Hydro-morfodynamiek
Begrazing
Kwel
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KEENT WORDT BEGRAASD DOOR EEN GROTE KUDDE TAUROSSEN EN KLEINE GROEP EXMOORS (FOTO GIJS KURSTJENS).

Conclusies
1.10

Natuurwaarden

De flora van Keent ontwikkelt zich positief. Sinds de start van de begrazing (2005) en vooral sinds de realisatie van
inrichtingsmaatregelen (2014) is het aantal bijzondere/indicatieve plantensoorten toegenomen van 7 naar ruim 30.
De meest opvallende verbeteringen doen zich voor op de locaties waar graafwerkzaamheden een zandige bodem
aan de oppervlakte hebben gebracht en in de oeverzone van de oude Maasarm en andere geulen en plassen.
Gezien de jonge leeftijd van het natuurgebied is het niet vreemd dat onder de nieuw gevestigde indicatieve
soorten vooral dynamische pioniers (zoals Bruin cypergras, Slijkgroen) en pioniers van zand (Dwerg- en Duits viltkruid)
domineren. Bijzonder is de vestiging van een flinke populatie Kleine kattenstaart. De ontwikkeling in de extensief
begraasde, voormalige agrarische gronden, op rijke kleibodems, verloopt aanzienlijk langzamer. Lokaal begint
Kamgras zich te vestigen vanuit bronpopulaties op de dijk. Door het optreden van kwel hebben zich plaatselijk
Bosbies en kranswier gevestigd in de geulen.
Qua fauna zijn in hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen zichtbaar. Bever en Ree hebben zich duurzaam gevestigd
in het nieuwe natuurgebied. De broedvogeltrends van de afgelopen 20 jaar laten goed de transitie van intensief
agrarisch naar extensief begraasd natuurgebied zien. Watervogels hebben duidelijk geprofiteerd van de inrichting.
Soorten van riet, ruigte en struweel vertonen doorgaans sterk positieve trends. Oeverzwaluw en IJsvogel hebben zich
recent gevestigd in de nieuw ontstane steilwanden langs de rivier. Andere pioniers (zoals Kluut en Kleine plevier)
vertoonden een piek in 2013 toen de grootschalige inrichting plaats vond. Alleen enkele cultuurvolgers hebben flinke
klappen gehad (Kievit, Wulp) maar die waren al ruimschoots voor de omvorming achteruit aan het gaan. Hoewel
relatief klein en geïsoleerd gelegen, laat het ooibosje aan de Maas haar waarde voor vogelsoorten van oud bos
goed zien. Al met al is de ontwikkeling onder de broedvogels positief, zowel qua dichtheid als qua soortenrijkdom.
Door het herstel van de oude Maasarm zijn (kunstmatige) poelen verdwenen. Populaties van amfibieën als Bruine
kikker en Kleine watersalamander zijn daarbij waarschijnlijk afgenomen. Ook de in 2006 in de buitendijkse kolk
ontdekte Kamsalamander is niet meer aangetroffen en intussen mogelijk uit het gebied verdwenen. Bij verdere
ontwikkeling van de begroeiing van de geulen, zowel in het water als op de oever, ontstaan wel nieuwe kansen
voor deze soortgroep. Naar verwachting zal Groene kikker in ieder geval gaan profiteren.
Vissen hebben juist sterk geprofiteerd van de herinrichting van het gebied, maar de variatie aan soorten blijft nog
achter door het nog homogene karakter van de wateren en de aanwezigheid van exoten in geïsoleerde wateren.
De wateren van Keent vormen wel een aanvulling op de levensgemeenschap van de Maas zelf. Met name in de
meer geïsoleerde wateren komen veel limnofiele soorten voor die in de hoofdstroom van de Maas nauwelijks
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voorkomen. In de aangetakte wateren zijn de visdichtheden hoger, maar komen vooral veel algemenere, eurytope
soorten voor.
Er is een goed beeld van de ontwikkeling van drie insectengroepen tussen 2003 en 2017. Hoewel de soortenrijkdom
onder de dagvlinders gelijk is gebleven, laten grasland- en zoomvlinders een positieve kwantitatieve ontwikkeling
zien. Het Hooibeestje heeft zich massaal gevestigd en soorten als Bruin en Oranje zandoogje, Icarusblauwtje, Groot
dikkopje en Landkaartje zijn in aantal duidelijk toegenomen. De diversiteit onder de libellen is betrekkelijk hoog;
Keent scoort in vergelijking met andere Maasuiterwaarden goed. Zowel rheofiele als limnofiele soorten hebben er
populaties met soorten als Beekrombout, Weidebeekjuffer en Vroege glazenmaker. Mogelijk vestigt zich op termijn
ook de Bandheidelibel duurzaam in het gebied.

1.11
•
•
•
•
•

•
•

Ideeën en aanbevelingen
Aanbrengen rivierhout in de geulen en evt. nymphaeïden introduceren (van binnendijks);
Verbeteren kwelstroom vanuit Lage Wijth door demping sloot;
Vergroten zandig grindig oppervlak rondom de geïsoleerde wateren aan de oostzijde;
Aanleg kronkelwaardgeul aan de noordwestzijde door reliëfvolgende ontkleiing;
Meebegrazen ooibos; de voordelen zijn dat er een natuurlijke overgang tussen het grasland en het bos kan
ontstaan (zoom-mantelvegetatie) en dat de monotone ondergroei (vooral brandnetel) door de dieren
aangepakt kan worden. Nu is een bijzondere soort als Bosmuur verdwenen, mogelijk door overwoekering door
ruigtekruiden. Zeker nu de graasdruk omlaag is gebracht, is er geen reden meer om bezorgd te zijn voor
overbegrazing.
Geleidelijke extensivering van graasdruk om ruigte en zoom-mantelvegetaties meer ruimte te geven;
Aanpak Grote waternavel in ooibosgeul.

DOOR HET VERWIJDEREN VAN HARDE OEVERBESTORTING TOT CA. 1 METER ONDER STUWPEIL DOOR RIJKSWATERSTAAT, BEGINT ZICH BIJ KEENT NU EEN
NATUURLIJKER OEVERMILIEU TE ONTWIKKELEN, MET ONDIEP WATER (VEEL JONGE VIS), KLEINE RIVIERSTRANDJES EN SPONTAAN ERODERENDE
OEVERSTEILWANDJES, WAARIN ZICH IN 2016 EN 2017 MINIMAAL TWEE TERRITORIA VAN IJSVOGEL BEVONDEN (FOTO BART PETERS).
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