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Koornwaard 
Gebiedsrapportage 2018 
 

 

Riviertraject: Bedijkte Maas  

Gemeente: ‘s-Hertogenbosch 

Stad/dorp: Empel  

Start natuurontwikkeling:  Vanaf 1994   
Eigendom:  Natuurmonumenten    
Oppervlakte:  27,5 ha (excl. water) 
Toegankelijkheid:  Vrij toegankelijk   
 

* in tegenstelling tot andere gebiedsrapportages van Maas in Beeld is hier geen vergelijking gemaakt met de situatie 

van voor natuurontwikkeling/start natuurbeheer, mede door een gebrek aan goede data uit de periode voordat 

Natuurmonumenten het gebied in beheer kreeg (zie het Koornwaardrapport uit 2008 Peters e.a., 2008). Op basis van 

interpretaties in het rapport uit 2008 is wel een substantiële verbetering in natuurwaarden zichtbaar sinds de start van 

het nieuwe natuurbeheer in begin jaren ’90 zichtbaar. 

 

 

1 Gebiedsbeschrijving 
 

 

De Koornwaard ligt langs de Getijdenmaas ten oosten van ’s-Hertogenbosch, tussen Empel en Gewande (figuur 1). 

In het westelijk deel beheert Natuurmonumenten één van de weinige overgebleven stroomdalgraslanden langs de 

Benedenmaas.  

Het gebied werd eerder vanuit ‘Maas in Beeld’ onderzocht in 2006 (zie link). Toen werd ook het deelgebied ten 

noorden van de zandplas meegenomen. Dit maakte in 2018 geen deel uit van het onderzoeksgebied.  

 

Het gebied is in 2018 mede onderzocht als 0-meting voor een herstelproject van de stroomdalflora in het gebied. Dit 

project zal de mogelijkheden bekijken om door kleinschalig afplaggen van verrijkte toplagen en verbeteringen van 

beheer de uitgangssituatie en uitbreidingsmogelijkheden van stroomdalflora te verbeteren. Het vindt plaats onder 

de vlag van Maas in Beeld, met financiële ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten. 

 

1.1 Ontstaansgeschiedenis en historische situatie 

 

1.1.1 Waterstaatkundige veranderingen 

Met name in de laatste twee eeuwen heeft het riviertraject rond de Koornwaard belangrijke veranderingen 

ondergaan, die ook sterk van invloed waren op de natuur in deze uiterwaard. Dit Maastraject is historisch mede 

gevormd door overstromingen vanuit de Waal. Voor de afsluiting van de Waalconnectie bij Fort St. Andries in 1856 

kwamen er veel hogere afvoeren en waterstanden voor op dit deel van de Maas, doordat de Waal regelmatig 

binnenviel. De hoge oeverwal in de Koorwaard moet dan ook beschouwd worden als een relict van deze oude, 

dynamische situatie en bestaat voor een belangrijk deel uit kalkrijk Waalzand. Dit is terug te zien in de plantengroei 

Soortgroep 2006 Periode 2010-2018   
(cumulatief)  

Beoordeling ontwikkeling ten opzichte van 2006* 

 
Aantal 
bijzondere 
soorten  

waarvan 
op Rode 
Lijst 

Aantal 
bijzondere 
soorten 

Waarvan 
op Rode 
Lijst  

Flora 20 7 22 7 
 

Broedvogels ? ? 18 3 
 

Dagvlinders 14 2 13 2 
 

Libellen 10 1 6 0 
? 

Sprinkhanen 5-7 0 5 0 
 

Overige 
soortgroepen 

    Bever, Oliekever, St, Jansvlinder    
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die veel kenmerkende stroomdalsoorten van het Waalsysteem bevat, zoals Brede ereprijs, Sikkelklaver, Geoorde 

zuring en Veldsalie. 

 

Sinds de aanleg van de Bergsche Maas in 1904 en aanvullende kanalisatiewerken sinds 1886 werd de waterafvoer 

op dit Maastraject bovendien sterk verbeterd (Lely, 1926; Decker, 1927; Heezik, 2007). Het water hoefde niet meer 

via de (thans) Afgedamde Maas, terug richting de Boven Merwede, maar kon via de Amer rechtstreeks op zee 

afwateren. Een gevolg van deze ingreep was dat de benedenloop van de Maas zich steeds meer ging insnijden. 

Ook andere kanalisaties zoals de afsnijding van de bocht bij Alem, waardoor de rivierloop verkort werd, droegen hier 

aan bij. Vermoedelijk zijn vooruitlopend op deze werken (tussen 1856 en 1883?) al kribben aangelegd in de 

Koornwaard, omdat ze al zichtbaar zijn op de topografische kaart van 1868. De plannen hiervoor werden uitgewerkt 

op een kaart in 1856 (zie Figuur 4). De kribben zijn nu nog in overzande toestand goed herkenbaar in het terrein. 

 

 

 
Figuur 1 Eigendomssituatie Koornwaard, met omlijnd het onderzoeksgebied in 2018. 

 

 
Figuur 2 Militaire kaart van de Koornwaard uit 1854, voor de grote normalisatiewerken van de tweede helft 19e eeuw. Er is nog sprake van 

een slingerende thalweg (diepste lijn) in de rivier, en vermoedelijk van veel lokale ondieptes en zandplaten. 
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Eind 19e eeuw konden hoogwaters bij de Blauwe Sluis bij Gewande, net ten oosten van de Koornwaard nog 

waterstanden bereiken van rond de 7,40 meter +NAP (bv. 7,39 m in 1883, 7,33 m +NAP in 1882 en 7,27 M +NAP in 

1861 (bron: rivierkaart 1883). Tijdens ijsgang konden deze waterstanden nog hoger opgestuwd worden (bv 7,61 m 

+NAP in 1871). In de eerste ronde normalisatiewerken tussen 1886 en 1904 gingen de hoogwaterstanden al behoorlijk 

naar beneden. Het onderzoek uit 1926 van ing. Lely jr. beschrijft hoe de hoogwaterstanden mede hierdoor begin 20e 

al waren afgenomen. Met name het graven van de Bergsche Maas droeg hier in sterke mate aan bij. Het beruchte 

hoogwater van 1926 kwam bij de Koornwaard (meetpunt Blauwe sluis) niet hoger dan 6,48 m +NAP, bijna een meter 

lager dan de piekstanden van de 19e eeuw (Deckers, 1927). De werken die in de jaren ’30 op instigatie van Wim Lely 

werden uitgevoerd, zorgden gedurende de 20e eeuw voor een nog verdere verlaging van de piekafvoeren op dit 

deel van de Maas. Tegenwoordig zijn waterstanden van rond de 5,85 m +NAP al zeer uitzonderlijk (hoogwater 1993). 

Dit komt overeen met 1,5 tot 2 meter lager ten opzichte van hoogwaterpeilen in de 19e eeuw.  

 

Ook in recente tijden heeft verdere bodemdaling plaatsgevonden. Van Dongen en Meijer (2008) hebben recent op 

basis van oude lodingen en modelberekeningen een overzicht opgesteld van de bodemdaling in de Getijdenmaas 

tussen 1936 en 2007. In Figuur 3 is dit beeld weergegeven. Extra opvallend is de sterke beddingdaling na 1984. Van 

Dongen en Meijer (2008) vermoeden dat dit, naast spontane insnijding tijdens hoogwater, ook samenhangt met 

baggerwerkzaamheden ten behoeve van de scheepvaart. 

 

Ook de lage rivierstanden waren veel hoger dan tegenwoordig. De extreem lage waterstand van 6 oktober 1865 

bedroeg 1,35 meter +NAP, terwijl lage waterstanden tegenwoordig op dit punt tot onder 0,5 meter +NAP komen. Al 

met al had dit tot gevolg dat de hogere delen van de Koornwaard inmiddels niet of nauwelijks meer overstromen. 

 

Een andere belangrijke verandering uit meer recente tijden is het bijna verdwijnen van de getijdenslag, door de 

bouw van de Haringvlietsluizen in 1970. De overblijvende getijdewerking (via de Nieuwe Waterweg en de Oude 

Maas) bedraagt nog slechts 20 cm. In de praktijk is dit te weinig om kenmerkende getijdennatuur (met o.a. 

biezenvelden, rietlanden en spindotters) nog mogelijk te maken. De Getijdenmaas heeft daardoor rond de 

Koornwaard het karakter van een reguliere laaglandrivier gekregen. 

 

 
Tabel 1 Een vergelijking van gemiddelde waterstanden begin 20e eeuw (periode 1905-1924) met die van tegenwoordig.  

 

1905-1924 



 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Koornwaard 2018                                                       pagina  6 
 

 
Figuur 3 Bodemdalingen van de Getijdenmaas tussen 1936 en 2007, op basis van metingen en berekeningen (Van Dongen en Meijer, 

2008). 
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1.1.2 Historisch landgebruik 

De Koornwaard is (in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden) van oudsher een gebied dat vooral als 

weidegrond en hooiland gebruikt werd. In de periode 1850-1900 bestond de westelijke Koornwaard vrijwel geheel uit 

losse percelen grasland (Figuur 2). Het oostelijk deel bestond uit een groot aaneengesloten graslandkavel. Ter 

hoogte van de sluizen van de Hertogswetering bij Gewande lag een akker. Langs de dijk lagen vier wielen die zijn 

ontstaan tijdens voormalige dijkdoorbraken.  

  

Over de volle lengte van de uiterwaard ligt een hoge oeverwal (met kenmerken van oude rivierduinactiviteit, 

getuige de fijne korrelgrootte), die in het verleden deels is omgevormd en vergraven tot een lijnpad of zomerkade, 

met benedenstrooms een ontwateringssluisje (Meerwijkweg genaamd). Vermoedelijk werd de rivier hier rond 1860 al 

genormaliseerd (Figuur 4), vooruitlopend op veel andere werken op dit Maastraject. Hierbij werd ook een 

zandeiland in de Maas onderdeel van de noordelijke rivieroever. 

Mede door lagere afvoeren en waterstanden en het inplanten van griendhout (Figuur 8) konden de kribvakken 

relatief snel opzanden en verlanden. In de jaren ’50 kenden de kribvakken nog veel natte laagten en (tijdelijke) 

uitkolkingen achter de kribben, maar op de topografische kaart van 1967 (Figuur 9) zijn ze volledig droog en vormen 

ze in feite een nieuw rivierterras, dat past bij de actuele kenmerken en bodemligging van de Getijdenmaas.  

Hier vormt zich ook een lage, nieuwe oeverwal die vooral bestaat uit zand dat recent door de Maas is afgezet. De 

oude oeverwal op de 19e-eeuwse oever vormt tegenwoordig in feite het oude “Waalterras”. Deze oeverwal 

overstroomd niet of nauwelijks meer, en er vindt derhalve ook geen nieuwe zandafzetting plaats. Dit is van invloed 

op de kwaliteit van het aanwezige stroomdalgrasland. 

 

Sinds 1948 is begonnen met ontzandingen in de uiterwaard, waardoor een diepe zandplas is ontstaan. Lang voor die 

tijd hadden al kleinschaligere vergravingen plaatsgevonden, met name tegen de winterdijk, mogelijk om de dijk 

mee aan te leggen. Tussen 1964 en 1975 is een deel aan de zuidwestkant van de plas opgevuld met huisvuil en 

industrieel afval (Peters e.a., 2008). De bodem is hierdoor op die locatie sterk verontreinigd.  

Figuur 4 Peilingenkaart van “Waterstaat” te Arnhem uit 1856 van de Maas rond de Koornwaard, met de ligging van reeds aanwezige en nog aan te 

leggen kribben. Zichtbaar is dat er toen nog tegen de noordoever een zandeiland in de Maas lag. 
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In de jaren ’70 werd aan de westkant van de Koornwaard de A2 met brug over de Maas aangelegd. Gelet op de 

hoogtekaart (Figuur 10) werden toen de percelen aan beide zijden van het zuidelijke bruggenhoofd verlaagd en 

geëgaliseerd. Hierbij werd een deel van de oude, zandige oeverwal weggegraven. Thans is dit perceel privaat 

eigendom en in beheer als hooiland en weidegrond. 

 

Natuurmonumenten is vanaf de jaren ’90 actief bezig met grondverwerving in de Koornwaard. Ook heeft 

Rijkswaterstaat in het kader van het project Natuurvriendelijke Oevers het beheer van oeverstroken langs de rivier 

overgedragen aan Natuurmonumenten. Intussen is ca. 50 ha van de uiterwaard in eigendom, waarvan 30 ha sinds 

1994 in natuurbeheer is genomen. De overige eigendommen bestaan uit diep water of zijn nog verpacht. De 

Koornwaard maakte in het verleden onderdeel uit van het Strategisch Groenproject Fort St. Andries. Tegenwoordig is 

het gebied volledig onderdeel van het NatuurNetwerk Brabant (NNB) en van het ontwikkelingsproject Meer Maas 

van Natuurmonumenten.     

 

Tussen 2010 en 2014 is dwars door de Koornwaard een verlenging van de Zuid-Willemsvaart gegraven: het 

Maximakanaal (officiële opening maart 2015). Hierbij is een deel van het natuurgebied met relatief oud ooibos 

weggegraven en in water omgezet. Als onderdeel van het project heeft Natuurmonumenten ter compensatie 

nieuwe gronden rond de plas in beheer gekregen, ten oosten van het Maximakanaal. 

 

 

 
Figuur 5 Topografische kaart van de Koornwaard van rond 1868, met voor het eerst een volledig genormaliseerd zomerbed en kribben langs 

de rivier. 

 

  
Figuur 6 De poel op het 'kribvakterras' aan de oostzijde van het gebied is een oude kolk achter één van de kribben. Tegenwoordig 

wordt deze in de winter gevoed door korte tijdelijke kwel uit de hoge oeverwal (foto Bart Peters). 
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Figuur 7 Rivierkaart van 1883, waar beginnende aanzanding in de jonge kribvakken zichtbaar is. 

 

 
Figuur 8 Topografische kaart van rond 1900, waarin zichtbaar is dat de kribvakken inmiddels sterk verland zijn en begroeid met bos, mogelijk 

aangeplant griendhout. 
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Figuur 9 Topografische kaart van rond 1967; de zandplas is inmiddels al grotendeels aanwezig, en de kribvakken zijn als grasland volledig 

onderdeel geworden van de uiterwaardgronden. 

 

 

 
Figuur 10 Hoogtekaart van de Koornwaard. De opgezande kribvakken zijn goed zichtbaar als nieuw rivierterras, evenals de oude oever(wal), 

die in feite het oude "Waalterras" vormt. 

 

 

1.2 Inrichting  

 

De volgende inrichtingsmaatregelen hebben plaatsgevonden sinds 1994: 

• Inrichting van drie losse begrazingseenheden; twee aan de westzijde van de plas (gescheiden door een 

particulier weiland en hooiland en één aan de noordoostzijde van de plas (11 ha). Het gebied ten oosten van 

het Maximakanaal is in 2018 niet opnieuw onderzocht; wel in 2008 bij de eerste ronde van Maas in Beeld. In het 

noordoostelijk deelgebied is het hoge Waalterras niet meer aanwezig en ontbreken de kenmerkende 

stroomdalsoorten.   

• Aanleg van het Maximakanaal in 2010-2014, waarbij de oostelijke punt met ooibos van het westelijke 

begrazingsgebied is weggegraven.   

• In 2010 is door Rijkswaterstaat de oeverstrekdam tussen twee westelijk gelegen kribben verwijderd, in het kader 

van het natuurlijker maken van de Maasoevers (Kaderrichtlijn-Waterprogramma). Hierdoor is actieve erosie op 

gang gekomen. Deze strekdam is ergens eind 19e eeuw aangelegd, mogelijk om erosie van de zomerkade, die 

destijds nog een functie had, te beschermen. 
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1.3 Beheer 

 

In Figuur 11 is het beheer van de verschillende eenheden in het onderzoeksgebied weergegeven, evenals de 

bijbehorende oppervlakken. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen: 

 

1.3.1.1 BEGRAZINGSGEBIED 

Tot voor kort was sprake van twee begrazingseenheden (groen in Figuur 11); recent is daar een eenheid bijgekomen 

die in 2018 echter weinig begraasd is. Er was in 2018 sprake van onderbegrazing in het gebied. Zo stonden er op 15 

augustus slechts 5 pinken op een totale oppervlakte van ca 20 ha begrazingsgebied; het oostelijke 

begrazingsgebied was op dat moment onbegraasd. Omgerekend was dus sprake van een dichtheid van ca. 1 dier 

per 4 ha. Wel was sprake van een sterk verdorde begroeiing, vanwege de extreme droogte in 2018. 

Dit is beduidend lager dan tijdens het Maas-in-Beeldonderzoek van 2006 tot de dichtheid nog op ca. 2 dieren per ha 

in de twee westelijke delen stond. Deze onderbezetting uitte zich in relatief grote arealen hoog opgaand en 

platgeslagen gras. Ook ruigtebegroeiing met o.a. grote brandnetel kreeg door de lage bezetting veel kans, vooral in 

de iets kleiigere kommen achter de recente oeverwal. 

 

1.3.1.2 HOOILANDEN 

De hooilanden op de hoge oeverwal zijn in 2018 half mei gemaaid met afvoer van maaisel. Twee stroken op de 

terrasrand van de oude oeverwal zijn in augustus 2018 gemaaid, maar zijn in andere jaren vaak ook onbeheerd 

(ruigte). 

 

1.3.1.3 PRIVATE PAARDENWEI 

In het gebied ligt ook nog een paardenwei die grotendeels privaat eigendom is (terrasrand van 

Natuurmonumenten). Hier stonden in augustus 2018 5 paarden om 2,8 ha. 

 

1.3.1.4 ONBEHEERDE DELEN 

Er liggen enkele omrasterde stroken op de terrasrand van de oude oeverwal (deels privaat eigendom) die in de 

meeste jaren onbeheerd zijn, en derhalve sterk zijn verruigd. In 2018 zijn twee delen toch gemaaid, mogelijk (mede) 

door gebrek aan voerderhooi door de aanhoudende droogte. 

 

 
Figuur 11 Beheerkaart van de Koordwaard met oppervlaktes (situatie onderzoeksgebied 2018). 
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2 Resultaten 
 

 

 

2.1 Flora 

 

2.1.1 Situatie voor natuurontwikkeling (tot 1994 (uit: Peters e.a., 2008)) 

Van de droge stroomdalvegetaties van de oeverwal van de Koornwaard zijn tien oude opnamen bekend van 

Cohen Stuart uit 1956 en 1957. Ze behoorden tot de Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver (kenmerkend voor 

kalkrijk zand) en schralere hooilandvarianten van de Glanshaverassociatie. Bijzondere soorten als Brede ereprijs, 

Grote tijm, Smal fakkelgras, Veldsalie en Zandwolfsmelk kwamen (vrij) talrijk voor in deze opnamen. Daarnaast trof hij 

soorten aan als Bevertjes, Goudhaver, Kamgras, Kattendoorn, Kweekdravik, Ruige weegbree, Sikkelklaver, Zachte 

haver en Zacht vetkruid.  

Uit de periode 1975-1993 zijn gegevens bekend van Cools (1987), Van Dijk e.a. (1984), FLORON en de Provincie 

Noord-Brabant (1988). Hieruit komt het beeld naar voren dat de meeste stroomdalsoorten nog wel voorkomen, maar 

dat de bedekking van veel bijzondere soorten zeer sterk is afgenomen door intensief agrarisch gebruik. In het 

oostelijk deel is de oeverwal met bijzondere flora geheel vergraven door de zandwinning. In dit deel wordt in 1988 

alleen nog het voorkomen van Sikkelklaver vermeld. In het westelijk deel zijn in 1980 nog de volgende soorten 

aanwezig: Geoorde zuring, Goudhaver, Kweekdravik, Sikkelklaver en Zachte haver, met in hun kielzog soorten als 

Echte kruisdistel en Geel walstro (vrij frequent) en meer incidenteel Grote tijm, Kamgras, Kattendoorn, Ruige 

weegbree, Veldsalie (ca. 10 ex.) en Zandwolfsmelk (1 ex.) (Van Dijk e.a. 1984). 

Voor het westelijk deel worden in 1988 door de provincie Noord-Brabant alleen Sikkelklaver en Veldsalie opgegeven, 

maar dit beeld is vrijwel zeker niet geheel compleet. Het ontbreken van Kattendoorn lijkt echter reëel. Bevertjes, 

Ruige leeuwentand, Smal fakkelgras en Zacht vetkruid zijn na 1981 niet meer gemeld. Bijzonder is de waarneming 

van Wilde averuit in 1978, maar daarna is deze soort nooit meer waargenomen. Nieuw gemelde soorten tussen 1975 

en 1990 zijn Gevlekte scheerling (1989), Slijkgroen (1980), Viltganzerik (1986) en Wit vetkruid (1976). 

 
  

Figuur 12 Veldsalie was in 2018 uitgebreid ten opzichte van 2006, maar alleen op de hoge oeverwal aan de oostzijde van het gebied 

(foto Bart Peters). 
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Figuur 14 De zeer zeldzame Zandwolfsmelk werd in 2018 herontdekt in de 

Koornwaard (foto Bart Peters).  

 

 

 

2.1.2 Situatie na natuurontwikkeling tot Maas in Beeld I (1994-2003)  

In 2006 is het gebied reeds uitgebreid onderzocht vanuit het project Maas in Beeld. Dit nemen we hier als een soort 

eerste ijkpunt na de start van het natuurbeheer in 1994. Hierna wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen tussen 

2006 en 2018 als een tweede ijkpunt. 

Uit de periode na 1994 zijn gegevens bekend van Provincie Noord-Brabant (vlakdekkende kartering in 1998 en 

ecologisch meetnet in de periode 1996 t/m 2006), RIZA, Natuurmonumenten, IVN Den Bosch (2003) en FLORON en 

het eigen onderzoek van Maas in Beeld in 2006.  

Uit de jaren 1996-1998 is er een compleet beeld van de vegetatie op basis van de Provinciale gegevens. In het in 

2018 onderzochte gebied zijn in de periode 1996-1998 de volgende soorten aangetroffen:  

Op het westelijk deel van de zomerkade lokaal vrij veel Kamgras, Karwijvarkenskervel, Kattendoorn en Ruige 

weegbree en in oostelijk deel Veldsalie (6 ex.), Zachte haver, Zandwolfsmelk (enkele pollen). FLORON heeft in deze 

periode ook enkele exemplaren Brede ereprijs aangetroffen. In een vochtige laagte tussen de oever en de 

zomerkade is in 1998 Aardbeiklaver gevonden. Langs de rand van het ooibos groeide vanaf 1997 

Springzaadveldkers. Soorten als Geoorde zuring, Goudhaver, Kweekdravik en Sikkelklaver zijn verspreid en (vrij) talrijk 

aangetroffen.   

In 1999 worden tijdens een PKN excursie Grote tijm, Smal fakkelgras en Voszegge (weer) aangetroffen (Douwes, 

1999) en IVN Den Bosch meldt in 2003 Veldgerst.   

Op de vaste transecten van het meetnet van de Provincie is gedurende de periode 1996-2006 een afname te zien 

van soorten als Kattendoorn (lokaal in westelijk deel van de kade), Ruige weegbree en Veldsalie. Zachte haver is 

zelfs geheel verdwenen. In 2000 is Moeslook gemeld.  De transecten geven echter geen beeld van de ontwikkeling 

in het totale gebied.   

  

Figuur 13 Karwijvarkenskervel komt met name veel voor in het hooiland 

(foto Bart Peters). 
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Tabel 2 Voorkomende indicatieve plantensoorten voor en na natuurontwikkeling in de 

Koornwaard (alleen gronden ten westen van de zandplas). 

Soort 1975-1993* 1994-2003* 2005-2006* 2018 

Aardbeiklaver 
 

* * * 

Bosbies  
  

* * 

Brede ereprijs RL * * * * 

Geoorde zuring  * * * * 

Gevlekte scheerling  * * * 
 

Goudhaver  * * * * 

Grote tijm RL * * 
  

IJle zegge    * 

Kamgras RL * * * * 

Karwijvarkenskervel RL * * * * 

Kattendoorn RL * * * * 

Kweekdravik * * * * 

Moeslook RL  ?   

Rivierfonteinkruid 
 

* * * 

Ruige leeuwentand RL * 
  

* 

Ruige weegbree RL * * * 
 

Sikkelklaver * * * * 

Slijkgroen * * 
  

Smal fakkelgras RL * * 
  

Springzaadveldkers 
 

* * * 

Veldgerst 
 

* * * 

Veldsalie RL * * * * 

Viltganzerik 
 

* * * 

Voszegge 
 

* * 
 

Welriekende ganzenvoet 
   

* 

Wilde averuit RL * 
   

Wilde marjolein    * 

Zachte haver  * * * * 

Zacht vetkruid * * * * 

Zandwolfsmelk RL * * * * 

Totaal  19 23(24?) 21 22 

* getallen wijken af van gebiedsrapportage uit 2006-2008, omdat het 
onderzoeksgebied in 2018 kleiner was. 

 

2.1.3 Maas in Beeld I – 2005 - 2006 

De jaren 2005 en 2006 zijn hier bij elkaar genomen omdat ze samen een goed beeld geven van de 

soortensamenstelling in de periode “Maas in Beeld I”. Naast het veldwerk van Maas in Beeld uit 2006 had FLORON in 

2005 de Koornwaard uitgebreid onderzocht.  

Tijdens het onderzoek in 2006 zijn Goudhaver, Kamgras, Kattendoorn, Geoorde zuring en Sikkelklaver veelvuldig 

aangetroffen, maar ook Brede ereprijs, Karwijvarkenskervel en Ruige weegbree (zie figuur 7.2). Grote tijm en 

Zandwolfsmelk werden in 2006 niet meer waargenomen, maar nog wel door Floron in 2005. Smal fakkelgras is na 

1999 door niemand meer teruggevonden.  

Veldsalie was in 2006 met ca. 30 exemplaren duidelijk toegenomen ten opzichte van 1996. Nieuwe soorten die sinds 

2005 gezien zijn, zijn Viltganzerik en Zacht vetkruid en, in de Maas, Rivierfonteinkruid.  

Geconcludeerd kan worden dat er vanaf 1994 geleidelijk weer een uitbreiding optreedt van enkele 

stroomdalsoorten, vooral ook in het westelijk deel van de Koornwaard (figuur 7.3). Het gaat daarbij vooral om 

soorten als Kattendoorn, Sikkelklaver, Zachte haver, Veldsalie en Zacht vetkruid. De situatie anno 2006 is in 

vergelijking met die van 1980 vooral in termen van bedekking verbeterd (het deelgebied ten oosten van de 

zandplas was in 2006 ook qua soortenrijkdom verbeterd).  

 

2.1.4 Periode tot Maas in Beeld II, 2018 

Het beeld in 2018 komt in grote lijnen overeen met dat van 2006. Enkele soorten als Sikkelklaver, Kamgras en 

Kattendoorn lijken een lichte toename te vertonen. We zien ook een duidelijke toename van het aantal exemplaren 

Veldsalie: 6 ex. In 1996, 30 ex. in 2006 naar 101 ex. in 2018 (incl. niet bloeiende rozetten). De meeste soorten zijn 

echter vrij stabiel gebleven. Wel lijkt de flora op de westzijde van de oude zomerkade iets minder goed ontwikkeld, 

door verruiging met vlieren en brandnetel op de terrasrand van de oude oeverwal (ook buiten terrein NM). Grote 

tijm is sinds 2005 niet meer gezien.  

Bijzonder is de terugkeer van enkele ex. van Ruige leeuwentand op het oostelijk deel van de oeverwal. Deze soort 

lijkt te profiteren van nieuwe, open vestigingsplekken, doordat de zavelige bodem hier op enkele plaatsen bloot is 

komen te liggen, (mede) samenhangend met werkzaamheden rond het nieuwe Maximakanaal. In deze hoek werd 

in 2018 ook één exemplaar van Zandwolfsmelk aangetroffen. Dit is op dit moment vermoedelijk de enige plek in het 

Maasdal waar de soort nog voorkomt. Hij leek ook in de Koornwaard al even verdwenen, maar hij kan soms 

onbestendig voorkomen en plots weer terugkeren uit een oude zaadbank. Wilde marjolein is een nieuwkomer die in 

2006 nog alleen aan de oostzijde van de zandplas voorkwam. Onder een raster aan de oostzijde zijn enkele 

exemplaren van Heggevogelmuur aangetroffen, een rode-lijstsoort, die nog niet bekend was voor dit gebied. 

Brede ereprijs blijft onverminderd zeldzaam, vermoedelijk ook samenhangend met een gebrek aan open zandige 

plekken en een relatief lage begrazingsdruk, zonder winterbegrazing. Dit is bij uitstek een soort die profiteert van 

verse zandafzettingen na hoogwater, zoals zijn ontwikkeling langs de Waal de laatste decennia heeft aangetoond. 
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Helaas is Ruige weegbree verdwenen uit het gebied. Deze stond in 2006 rond een strekdam met steenzetting op de 

westelijke Maasoever in het gebied. Deze strekdam is in 2010 door Rijkswaterstaat verwijderd als onderdeel van het 

project Natuurvriendelijke Oevers (KRW). Hoewel dit heeft geleid tot meer natuurlijke rivierstrandjes, is daarmee ook 

een zeldzame bronpopulatie verdwenen. Ook op de zomerkade werd Ruige weegbree niet teruggevonden (nog 

wel in 2006), mogelijk door overgroeiing met struweel.  

 

 

 
Figuur 16 Stippenkaart met het voorkomen van enkele bijzondere stroomdalsoorten in 2018. 

 

 

In het oostelijk begrazingsgebied is de bodemgradiënt mooi zichtbaar in het voorkomen van kenmerkende grassen: 

Zachte haver en Kweekdravik op de hoge zandige randen van de oude oeverwal, overgaand naar Kamgras op de 

iets lager gelegen en meer zavelige delen, en vervolgens Veldgerst op de meer kleiige, vochtige gronden verder 

van de oeverwal af. Karwijvarkenskervel heeft een duidelijke voorkeur voor het hooiland, hoewel ze sporadisch ook 

daarbuiten voorkomt (er kunnen in 2018 standplaatsen gemist zijn vanwege een zeer vroege maaironde in het 

hooiland). De soort doet het relatief goed, vaak in combinatie met Zachte haver en Geoorde zuring. De oostelijke 

oeverwal staat bovendien helemaal vol met Sikkelklaver, zowel in het hooiland als in het begraasde deel. 

Uit 2011 zijn meldingen van Langstekelige distel bekend uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied 

(waarneming.nl), maar die zijn daarna nooit meer aangetroffen. De bodemsamenstelling op de locatie met 

Viltganzerik is mogelijk door menselijke activiteiten ontstaan. Hier zit veel grof zand en fijn grind in de bodem (te grof 

om hier door de rivier afgezet te zijn) dat mogelijk ooit met oeverwerken is aangebracht. 
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Figuur 17 Stippenkaart met het voorkomen van enkele bijzondere grassen in de Koornwaard in 2018 (Goudhaver kwam te algemeen 

voor om in te meten). 

 
Figuur 18 Ondiepe Maasoever met vee in de Koornwaard (foto Bart Peters). 
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2.2 Vogels 

2.2.1 Situatie voor natuurontwikkeling (1974 tot2006) 

Uit deze periode zijn broedvogelinventarisatiegegevens beschikbaar uit 1974, 1999 en 2000. In 1974 waren inmiddels 

zeldzame soorten als Paapje en Patrijs broedvogel. Hoewel een groot deel van het gebied toen in gebruik was als 

grasland, ontbraken weidevogels als Grutto, Tureluur en Watersnip. In 2002 zijn twee territoria van de zeldzame 

Kwartelkoning vastgesteld (Kurstjens & van der Weide, 2003).  

 

2.2.2 Sinds natuurontwikkeling (2006 t/m-2018) 

In 2006 zijn tijdens het veldonderzoek enkele interessante broedvogelwaarnemingen verricht waaronder territoria 

van Boomvalk (1), Kneu (min. 1), Matkop (1), Patrijs (1), Putter (min. 3), Roodborsttapuit (3) en Torenvalk (1). In een 

steilwandje langs de Maas zat een kolonie van 13 Oeverzwaluwen. In het ooibosje aan de westoever van de invaart 

van de zandplas waren territoria van Buizerd, Grauwe vliegenvanger, Groene specht, Havik en Spotvogel.      

In 2006 kon geconcludeerd worden dat de variatie aan broedvogels groeit en de natuurontwikkeling zijn vruchten 

begint af te werpen. Vooral Putter en Roodborsttapuit zijn opvallende nieuwkomers. Ook het ooibosje begint door 

zijn leeftijd en structuur interessant te worden voor allerlei (bedreigde) broedvogels.   

In 2008 is het gebied geïnventariseerd door de Provincie Noord-Brabant (tabel 2). Naast algemene ruigte en 

struweelvogels zoals Bosrietzanger, Grasmus, Kneu en Putter zijn nog enkele ooibossoorten aangetroffen (Kleine 

bonte specht en Matkop).  Qua soortenrijkdom (18) en dichtheid (53 territoria op ca 40 ha land) scoort de 

Koornwaard laag; ter vergelijking in Keent komen 43-45 soorten voor en bedraagt de dichtheid ca. 20 territoria per 

10 ha land (Kurstjens e.a. 2018).   

Anno 2018 is de situatie flink veranderd, vooral door de kap van het totale ooibosje ten behoeve van de aanleg van 

het Maximakanaal. Alle bovengenoemde bosvogels zijn (uiteraard) verdwenen; hiermee is de soortenrijkdom zeker 

flink afgenomen. Wel zijn nog steeds 2-3 territoria van Roodborsttapuit aanwezig.   

Uit andere jaren zijn nog territoria van de volgende minder algemene soorten gemeld: IJsvogel (o.a. 2012 en 2016 in 

de steilwand langs het Maximakanaal). In 2015 is nog een Patrijs uit het gebied gemeld.  Oeverzwaluwen zijn na 2006 

niet meer gemeld als broedvogel.  

 

 
Tabel 2. Overzicht van bijzondere broedvogels in de Koornwaard west in 2008  (NDFF/ Provincie Noord-Brabant Open Data). Mogelijk exclusief 

kwetsbare roofvogelsoorten als Buizerd en Havik .   

Soort  2008 

Bergeend 1 

Bosrietzanger 7 

Braamsluiper 2 

Fuut 2 

Grasmus 12 

Graspieper RL GE 1 

Grauwe Gans 1 

Grote Bonte Specht  1 

Kievit 1 

Kleine Bonte Specht  1 

Kleine Karekiet 3 

Kneu RL GE 7 

Krakeend 1 

Matkop 2 

Patrijs RL KW 1 

Putter 4 

Rietgors 3 

Roodborsttapuit 3   

Soortenrijkdom   18 

Aantal territoria  53 

 

2.3 Insecten  

 

2.3.1 Inleiding  

Gedurende het flora-onderzoek in de Koornwaard in 2018 zijn alle soorten dagvlinders en libellen genoteerd. De vijf 

bezoeken (4 mei, 30 mei, 7 juni, 15 augustus en 12 september) zijn tijdens gunstige omstandigheden uitgevoerd. 

Hiermee is een vrij compleet beeld verkregen van deze twee insectengroepen. Door derden zijn in 2018 nauwelijks 

aanvullingen verricht (bron: NDFF).   

 

2.3.2 Libellen  

 

2.3.2.1 MAAS IN BEELD 2006 

In 2006 zijn in het westelijk deel van de Koornwaard (het huidige plangebied dus) 10 soorten libellen waargenomen. 

Bijzonderheden waren Geelvlekheidelibel (twee zwervers) en Rivierrombout. In totaal zijn van deze rheofiele soort, 

waarvan de larven in de zandige kribvakken van de Getijdenmaas leven, zes imago’s gezien. Hieronder verse 

exemplaren hetgeen wijst op lokaal uitsluipen. De verschillende geïsoleerde kolken met hun rijke begroeiing van 

water- en oeverplanten herbergen een soortenrijke libellengemeenschap maar deze zijn in 2006 maar incidenteel 
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bekeken. Kenmerkende limnofiele soorten die er zijn vastgesteld betreffen Grote roodoogjuffer, Plasrombout, 

Smaragdlibel, Variabele waterjuffer en Vroege glazenmaker. Ook leeft er een grote populatie Blauwe 

breedscheenjuffer in de diepere kolken.    

 

2.3.2.2 PERIODE 2010-2017 

Gedurende deze 8 jaar zijn slechts 11 waarnemingen verricht waaronder 8 soorten waargenomen (bron: NDFF). De 

Rivierrombout is niet meer gezien na 2006 en is uit de hele (Getijden)maas nadien niet meer gemeld met 

uitzondering van een larvenhuidje van de Maasoever bij Bokhoven op 30 juni 2014 (NDFF).  

Het gaat hierbij alleen om algemene soorten als Lantaarntje en Gewone oeverlibel. De meeste waarnemingen 

komen uit 2011 en 2015. Het beeld is zeker niet compleet omdat diverse algemene soorten ontbreken.  

 

2.3.2.3 2018 

In 2018 zijn 6 soorten gezien (tabel 3), maar mogelijk zijn enkele soorten gemist (o.a. Kanaaljuffer langs de Maas). 

Cumulatief over de periode 2010-2018 zijn 11 soorten gemeld. Daarmee scoort het gebied in vergelijking met andere 

natuurgebieden langs de Maas laag. In het directe plangebied ontbreken echter geschikte voortplantingswateren 

m.u.v. de rivier en het kanaal.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Dagvlinders  

 

2.3.3.1 MAAS IN BEELD 2006 

In 2006 zijn 14 soorten dagvlinders aangetroffen waaronder 1 ex. van het Bruin blauwtje. Ook is nog een Argusvlinder 

gespot. Graslandsoorten waren afwezig m.u.v. Icarusblauwtje en Kleine vuurvlinder.  

 

2.3.3.2 PERIODE 2010-2017 

Gedurende deze 8 jaar zijn 14 soorten waargenomen (bron: NDFF). De meeste waarnemingen komen uit 2015. Het 

beeld is goed vergelijkbaar met dat uit 2006. Nog steeds ontbreken soorten als Bruin zandoogje en Hooibeestje. Ook 

Argusvlinder is niet meer gemeld. Wel zijn er voor het eerst waarnemingen van Groot dikkopje en Oranje zandoogje, 

twee soorten die indicatief zijn voor zoom-mantel vegetaties. Deze soorten profiteren langs de Maas doorgaans van 

een beheer met extensieve begrazing (Peters & Kurstjens, 2008).      

 

2.3.3.3 2018  

In 2018 zijn in totaal 13 soorten gezien (tabel 4) waaronder minder algemene soorten als Bruin blauwtje en Groot 

dikkopje. Maar algemene soorten als Atalanta en Gehakkelde aurelia zijn in 2018 niet gezien. In vergelijking met 

andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas scoort de Koornwaard laag. Vooral het ontbreken van ooibos 

met uitgebreide zoom-mantelvegetaties is hier debet aan. Sowieso is het traject van de Benedenmaas relatief 

soortenarm aan dagvlinders in vergelijking met het Zuidelijk Maasdal in Limburg (Peters & Kurstjens, 2008).  

Twee soortgroepen worden hier toegelicht: grasland- en zoom-mantelsoorten. Graslandvlinders zijn in de 

Koornwaard vertegenwoordigd door Bruin blauwtje, Icarusblauwtje en Kleine vuurvlinder.  

Zoomsoorten, die bestaan bij de gratie van goed ontwikkelde structuur, bij voorkeur op de overgang van grasland 
naar struweel en ooibos, zijn in de Koornwaard mondjesmaat aanwezig. Groot dikkopje is in juni bij enkele bloeiende 
braamstruwelen waargenomen. Er is slechts één waarneming van een Landkaartje verricht. Mogelijk is het Oranje 
zandoogje in 2018 gemist doordat tijdens de hittegolf in juli geen bezoek is gebracht. Deze soort komt langs de Maas 
vrijwel alleen voor op het traject van de Beneden Maas.   

Tabel 3. Libellen in de Koornwaard gedurende drie tijdsperioden: 2006, 2010-2017 en 2018. Aantalscode: * = 1-

2, ** 3-9, ***: 10-49, **** = 50-100 en ***** =>100.   

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2006 

n = 30 

2010-2017 

n = 11 

2018 

n = 8  

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum ***  * 

Bruine glazenmaker Aeshna grandis **   

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum ***  ** 

Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum *   

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum *** ** ** 

Houtpantserjuffer Lestes viridis ***   

Kanaaljuffer Erythromma lindenii  **  

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum  ***  

Lantaarntje Ischnura elegans **** * ** 

Paardenbijter Aeshna mixta ***  ** 

Platbuik Libellula depressa  *  

Rivierrombout Gomphus flavipes **   

Steenrode heidelibel  Sympetrum vulgatum *** * * 

Vroege glazenmaker Aeshna isosceles  *  

Watersnuffel Enallagma cyathigerum   *  

Totaal  10 8 6 
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2.3.4 Sprinkhanen 

In 2006 zijn naast vier algemene soorten ook enkele Greppelsprinkhanen waargenomen.  

In de periode 2010-2018 is nauwelijks onderzoek gedaan naar deze soortgroep. In 2015 wordt melding gemaakt van 

1 ex. van de Gouden sprinkhaan. In 2018 zijn drie soorten gehoord. In totaal zijn 5 soorten gezien maar de lijst is 

ongetwijfeld niet compleet (tabel 5). Er zijn geen bedreigde soorten waargenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Overige insecten  

De Koornwaard vormt samen met de tegenover gelegen Hedelse Bovenwaard het leefgebied van de zeldzame 

Oliekever (Meloe proscarabaeus). Deze parasiet van solitaire bijen komt langs de Maas vooral voor in Midden-

Limburg. Op 4 mei 2018 is een vrouwelijk exemplaar gezien.  

Op 30 mei en 7 juni zijn in totaal ca. 12 ex. van de in het rivierengebied minder algemene St. Jansvlinder gezien. 

Deze dag-actieve nachtvlinder zoekt zijn voedsel vooral op paarse bloemen zoals Knoopkruid. De larven leven op 

Gewone rolklaver.   

 

 

Tabel 4. Dagvlinders van de Koornwaard (west) gedurende drie tijdsperioden. Legenda: * 

= 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49 en **** = >50.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 

2006 

n = 28  

2010-2017 

n = 46 

2018 

n = 33  

Argusvlinder Lasiommata megera *   

Atalanta Vanessa atalanta **   

Bont zandoogje Pararge aegeria ** ** * 

Boomblauwtje  Celastrina agriolus *  * 

Bruin blauwtje Aricia agestis * ** ** 

Dagpauwoog Inachis io * *** ** 

Distelvlinder Vanessa cardui ** ** ** 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album * *  

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus  * ** 

Groot koolwitje Pieris brassicae * * * 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus ** *** ** 

Klein geaderd witje Pieris napi *** * ** 

Klein koolwitje Pieris rapae *** *** * 

Kleine vos Aglais urticae ** ** * 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas ** * * 

Landkaartje Araschnia levana   * 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus   **  

Totaal  14 14 13  

Tabel 5. Sprinkhanen van de Koornwaard in 2006 en in de periode 2010-2018.  

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2006 2010-

2018 

Bramensprinkhaan  Pholidoptera griseoaptera X X 

Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus  ?  

Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis ?  

Gouden sprinkhaan Chrysochraon dispar  * 

Greppelsprinkhaan  Metrioptera roeselii X  

Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  X x 

Krasser Pseudochorthippus parallelus X X 

Ratelaar Chorthippus biguttulus X X 

Totaal  5-7 5 
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Figuur 20 De Oliekever in de Koornwaard in 2018, een 

relatief zeldzame soort die parasiteert op graafbijen in 
steilwandjes, droge terrasranden en zandige graslanden 

(foto Bart Peters). 

 

2.4 Overige soortgroepen 

 

2.4.1 Zoogdieren  

Vanuit het onderzoek in 2006 worden geen bijzondere zoogdieren vermeld. Het is bekend dat de bever zich vanaf 

eind 2011 in de Koornwaardplas heeft gevestigd (Kurstjens, 2014). De soort had in 2013 een burcht in de westoever 

van het kanaal, in een steilwand (restant oever oude zandplas). In 2018 is daar geen activiteit meer gevonden, 

mogelijk heeft de bever zich verplaatst naar de oostzijde van de zandplas. Daarnaast is de aanwezigheid van een 

beverterritorium bekend uit het Groote Wiel aan de oostzijde van het kanaal (Kurstjens, 2015).  

In 2018 is in het plangebied de aanwezigheid van Konijn (talrijk!) en Vos vastgesteld.  
 

2.4.2 Herpetofauna 

Er zijn in 2018 geen waarnemingen gedaan van amfibieën. Mogelijk dat Bastaardkikkers zich op termijn vestigen 

langs de oever van de Maas en de tijdelijke poeltjes in de lage oeverzone aldaar.  

 

 

2.5 Werking van natuurlijke processen 

 

2.5.1 Hydromorfologische processen 

Doordat de Maas inmiddels niet meer de oude oeverwal overstroomt, vinden hier nauwelijks meer zandafzetting of 

andere morfologische processen plaats. Dit is duidelijk zichtbaar in het proces van vervilting van de 

stroomdalvegetatie (dat ook samenhangt met een verleden van bemesting en lokaal ook gebrek aan begrazing). 

 

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, vooral door het ontbreken van een echt hoogwater.  

 

2.5.2 Begrazing 

De begrazingdichtheden wisselen sterk door het jaar heen en van perceel tot perceel. In de zomer van 2018 was 

sprake van aanzienlijke onderbezetting. Daarnaast spelen Konijnen een rol in het terrein met hun gegraaf en 

gegraas.  

 

2.5.3 Overige processen 

Overige processen (zoals kwel) spelen geen rol in dit deel van de Koornwaard. 

 

Figuur 19 Sint Jansvlinders komen vrij talrijk voor in de 

Koornwaard (foto: Gijs Kurstjens). 
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Figuur 21 2018 was een extreem droog jaar, waarbij Echte kruisdistel ging afsteken tegen de verdorde grassen (foto Bart Peters). 
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3 Conclusies  
 

 

3.1 Natuurwaarden  

 

De flora van de Koornwaard ontwikkelt zich momenteel in beperkte mate. Sinds het Maas-in-Beeldonderzoek van 

2006 is het aantal bijzondere/indicatieve plantensoorten niet wezenlijk veranderd. Soorten als Veldsalie, Sikkelklaver 

en Geoorde zuring zijn wat uitgebreid; andere soorten als Brede ereprijs en Zandwolfsmelk blijven het moeilijk 

houden. Soorten als Karwijvarkenskervel, Sikkelklaver, Zachte haver en Geoorde zuring doen het erg goed in het 

gebied en ook Veldsalie en Kattendoorn late een zeer beperkte uitbreiding zien. Ongelukkig is het verdwijnen van 

een kleine populatie Ruige weegbree door het verwijderen van steenzettingen in de Maasoever, terwijl 

Zandwolfsmelk en Ruige leeuwentand na jaren van afwezigheid juist weer teruggekeerd zijn. Wilde marjolein is een 

nieuwkomer. 

 

Qua fauna zijn in hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen zichtbaar. De broedvogelbevolking is relatief soortenarm, 

mede door het verdwijnen van het oude ooibosje en de vele loslopende honden. Echte bijzonderheden ontbreken. 

Incidenteel is er een territorium van IJsvogel langs de steile oever van het Maximakanaal.  

Op basis van het onderzoek in 2018 aangevuld met losse meldingen uit voorgaande jaren, is er goed beeld van de 

soortenrijkdom van drie insectengroepen. In vergelijking met andere natuurgebieden langs de Maas is de variatie 

aan libellen, dagvlinders en sprinkhanen laag. Meest bijzondere soorten betreffen Kanaaljuffer, Bruin blauwtje en 

Groot dikkopje. Ook de aanwezigheid van de zeldzame Oliekever en de relatief grote populatie St. Jansvlinders is 

het vermelden waard. Soorten die meer afhankelijk zijn van overgangs- en zoomvegetaties hebben het lastig. Na 

2006 is de stroomminnende Rivierrombout, waarvan de larven in de zandige oevers van de Maas ter hoogte van de 

Koornwaard leefden, niet meer waargenomen. Mogelijk speelt predatie door exotische grondels hierbij een 

negatieve rol. 

 

 

3.2 Ideeën en aanbevelingen 

 

3.2.1 Inrichting 

• Door het verwijderen van veel tussen rasters in het gebied, waarbij toegewerkt wordt naar één aangesloten 

begrazingsgebied, kan het terrein aan aantrekkelijkheid winnen en beter beheerbaar worden. Nu nog zijn 

belangrijke percelen soms geruime tijd onbegraasd. Hierbinnen kan desgewenst nog steeds gemaaid worden 

(met afvoeren), op terreindelen waar dit de vegetatie ten goede komt (bv bestaande hooiland). 

• Om de uitstraling van het gebied te versterken als natuurgebied, kan hierop volgend een mooie poort aan de 

westzijde worden gerealiseerd met (sobere) bebording.  

• Lokaal kan de vervilte toplaag van het oude stroomdalgrasland geopend worden door delen van het terrein 

(met de minst bijzondere flora) af te plaggen tot op het onderliggende minerale zand (dat ook minder 

fosfaatverzadigd is). Dit verbetert de vestigingskansen voor stroomdalplanten. Hiervoor zal in 2019 vanuit Maas in 

Beeld een project van start gaan, met steun van de Provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten (Figuur 

22). 

 

3.2.2 Beheer 

• Waar mogelijk uitbreiding van het begrazingsgebied met nieuw te verwerven percelen. Er liggen nog enkele 

agrarisch beheerde enclaves in het plangebied en de rest van de uiterwaard.  

• In de voormalige akker, die relatief recent verworven is (aan de westzijde, ten zuiden van het pad/zomerkade) 

is buitengewoon ruig van karakter door bemesting uit het verleden en een relatief kleiig karakter. Hier kan 

overwogen worden om (binnen een context van begrazing, periodiek maaien en afvoeren toe te passen. 

Verlaging tot op het zand is hier moeilijk omdat het terrein al relatief laaggelegen is en de morfologie van het 

terrein dan onlogisch zou worden. Wel kan gedacht worden aan een beperkte ophoging met lokaal zand.  

• De problematiek van loslopende honden is hier beduidend groter dan in de meeste andere 

uiterwaardgebieden van Nederland. Er zijn zelfs hondenuitlaatservices die hier met meerdere honden tegelijk 

komen. Dit heeft zonder meer effect op grondbroeders en andere vogels in het gebied, zoals Patrijs of 

Kwartelkoning. Geadviseerd wordt om hier door meer aanwezigheid in het terrein en voorlichting geleidelijk 

verbetering in aan te brengen. 
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Figuur 22 Conceptplan voor het afplaggen van de verrijkte en vervilte toplaag in delen van het oeverwalgrasland in de Koornwaard 
(Peters e.a., 2019). 
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