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Kraaijenbergse Plassen 
Gebiedsrapportage 2019 
 
 
Riviertraject: Bedijkte Maas  
Gemeente: Cuijk  
Stad/dorp: Beers, Gassel   
Start natuurontwikkeling:   1998 
Eigendom:  Brabants Landschap, gemeente Cuijk (moeras van ca. 4 ha)   
Oppervlakte:  115 ha waarvan 56ha water van plas 5   
Toegankelijkheid:  vrij toegankelijk     
 

 

1. Gebiedsbeschrijving 
 
 
 
1.1 Historische situatie (overgenomen en aangevuld uit Peters e.a. 2008) 
 
1.1.1 Ontstaan 
De Kraaijenbergse Plassen zijn ontstaan door de grootschalige winning van zand en grind even ten noordwesten van 
Cuijk. Historisch gezien liggen de plassen in het gebied dat bekend staat als de Beerse Overlaat. Dit is een oud 
inundatiegebied dat nog tot 1942 via een overlaat tussen Linden en Gassel overstroomde tijdens hoogwater, maar 
tegenwoordig door een winterdijk van de rivier is afgesneden (zie figuur 2). Voor de aanleg van de spoorlijn 
Nijmegen-Venlo (eind 19e eeuw) lag de overlaat aan de oostzijde van het huidige gebied tussen Cuijk en Katwijk.     
 
Op de oude Tranchotkaart van 1803-1820 is zichtbaar hoe door het gebied destijds een aantal hoogwatergeulen 
liepen (figuur 3). Deze ondiepe geulen bestonden uit natte broekgebieden en waren voor een belangrijk deel vrij 
van Maasheggen. Wel had men al her en der sloten in de oude Maasarmen gelegd, die voor een betere afwatering 
moesten zorgen. De dorpen, zoals Linden, en droge bossen, als het Geesterbos, lagen op de hogere, zandige 
donken tussen de hoogwatergeulen. 
Op de oude rivierkaart uit 1900 (figuur 3) is te zien hoe rond het gebied een grote dijk is aangelegd, waardoor het 
terrein als een polder ging functioneren (de Sluispolder van Linden). De rivier was inmiddels gekanaliseerd, maar nog 
niet opgestuwd. De weilanden in het gebied kregen door ontwatering een steeds droger karakter, maar liepen bij 
hoge rivierafvoeren nog onder. Vanaf ca. 1930 werd de Maas rond Cuijk gestuwd en kreeg het gebied een hogere 
grondwaterstand. Aangenomen moet worden dat de lage delen hierdoor weer natter werden. Vanaf 1942 werd 
het gebied geheel afgekoppeld van de Maasoverstromingen en werd een steeds uitgebreider stelsel van 
afwateringsgangen aangelegd (o.a. de Tochtsloot). De natte broeken gingen ecologisch steeds verder achteruit en 
het terrein kon steeds efficiënter agrarisch benut worden.  
 

Soortgroep Periode 1998-2007 
(cumulatief) 

Periode 2008-2019   
(cumulatief)  

Beoordeling ontwikkeling* 

 
Aantal 
bijzondere 
soorten  

waarvan 
op Rode 
Lijst 

Aantal 
bijzondere 
soorten 

Waarvan 
op Rode 
Lijst  

Flora 14 5 25 9  
Broedvogels Niet geanalyseerd   

Dagvlinders 22 3 27 4  
Libellen 28 0 37 0  
Sprinkhanen 11 0 13 0  
Overige 
soortgroepen 

    Bever, Das    
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DELFSTOFWINNING 
Vanaf 1968 wordt er zand, grind en klei gewonnen. Dit heeft geresulteerd in 9 plassen met een wateroppervlak van 
ca. 400 ha (figuur 3). De plassen zijn genummerd van 1 tot 9, in volgorde van ontstaan. Op dit moment wordt er nog 
gewerkt aan de zuidelijke helft van plas 7 en in plas 8 en 9.  
Het onderzoeksgebied (figuur 1) bestaat uit de gronden van het Brabants Landschap rond plas 5 en aan de 
zuidwestzijde van plas 4. Deze gronden zijn rond 1990 opgeleverd en hebben zich sinds die tijd kunnen ontwikkelen. 
In 1994 zijn plas 4 en 5 van elkaar gescheiden door de aanleg van een dam. Plas 5 staat sindsdien niet meer in direct 
contact met de andere plassen en dus ook niet meer met de Maas. Deze plas is als natuurplas aangewezen en in 
beheer en eigendom gekomen bij Brabants Landschap. Ook de zuidelijke en westelijke oevers van plas 4 hebben 
een natuurfunctie, hoewel op de plas zelf waterrecreatie is toegestaan. De oevers van plas 4 zijn in het verleden 
afgewerkt met een dik pakket fijn zand en klei. Dit is gedaan om door verdichting van de bodem een opstuwend 
effect op de grondwaterstand te realiseren. Uit peilbuismetingen blijkt dat waterstanden ten zuiden van plas 4 
inderdaad gestegen zijn (Provincie Noord-Brabant, 2009). 
Juist ten noorden van plas 5 bevinden zich twee poelen: één verlande poel, het Ganzenorgel, en een visvijver. Ten 
zuiden van plas 4 ligt het Geesterbos. Dit is een vrij oud eikenbos op een zandrug, met karakteristieke ondergroei van 
voorjaarsgewassen.  
 
WATERPEILEN IN DE PLASSEN 
Het waterpeil in alle plassen behalve plas 5 staat buiten hoogwaterperioden in open verbinding met de Maas. Om 
het gebied binnen de winterdijk te beschermen bevindt er zich een keersluis bij de ingang van de haven van Cuijk. 
Deze wordt officieel bij een waterstand van boven de 9,00 m +NAP gesloten (officieus al bij ca. 8.80 m +NAP). De 
beheerder van de keersluis is het Waterschap Aa en Maas. Zodra het water in de Maas is gezakt tot onder het peil in 
de Kraaijenbergse Plassen, wordt de keersluis weer geopend. De steigers langs de plassen zijn hoogwatervrij tot 9,00 
m +NAP, de wegen tot ca. 10 m +NAP en de huizen in de Heeswijkse Kampen tot ca. 10,2 a 10,3 m +NAP (website 
gemeente Cuijk).  
De waterstanden in de meest oostelijke plas (plas 5/natuurgebied) variëren alleen via het grondwater. Door de ca. 
30 m brede scheidingsdam tussen plas 4 en 5 staat de waterstand in plas 5 ca. 20 cm hoger dan in de overige 
plassen. Bij extreme hoogwaters zoals in 1993 en 1995 stijgen de peilen door rivierkwel nog wel een halve meter 
verder (Goderie, 2009). Voor de peilopzet in het stuwpand Grave in 2013 schommelde het peil tussen ca. 7,8 en 8,3m 
+ NAP. Bij het nieuwe stuwpeil (30cm hoger dus 7,9m + NAP) bedragen deze getallen resp. 8,1 en 8,6m + NAP. In de 
recente extreem droge jaren (2018, 2019) is zelfs het minimum van 7,85m bereikt (Kurstjens, in prep.). Gedurende het 
veldseizoen van 2019 schommelde het peil in plas 5 van 8,2 (op 29 maart) tot 7,85 m +NAP (op 30 juli).  
De peilopzet heeft overigens ook tot gevolg dat de eilandjes in de oeverzone van plas 4 en 7 “verdronken” zijn.    
 

 
FIGUUR 1 HET ONDERZOEKSGEBIED ROND PLAS 4 EN 5 VAN DE KRAAIJENBERGSE PLASSEN IN 2019. HETZELFDE GEBIED IS IN 2007 ONDERZOCHT. 
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FIGUUR 2. DE BEERSCHE OVERLAAT EIND 19E EEUW.  
 
 
 

 
BEELD VAN DE SMALLE MOERASZONE LANGS DE ZUIDOEVER VAN PLAS 4.  
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FIGUUR 3. DE LANDSCHAPPELIJKE EVOLUTIE VAN 
HET ONDERZOEKSGEBIED VIA EEN 
TRANCHOTKAART UIT 1803-1820 (BOVEN), DE 
RIVIERKAART UIT CA. 1900 (MIDDEN) EN DE 
TOPOGRAFISCHE KAART VAN CA. 1985 (ONDER). 
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1.2 Inrichting  
 
In de afwerkingsfase hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

• Er is 3,5 miljoen m3 zand in de zuidoosthoek van plas 5 opgespoten, waardoor ondieptes en zandplaten zijn 
ontstaan. Ook delen rond de landtong zijn verondiept waarbij een steilwand is aangelegd; 

• De zuidoever van plas 4 is afgewerkt als ondiepe moeraszone, waarbij veel fijn zand en klei is gebruikt om de 
bodem te verdichten; 

• In het terrein zijn verscheidene hagen en boomgaarden aangeplant, mede als compensatie van 
biotoopverlies van de Das, maar ook als beplanting langs de plassen. 

• Er is in 1994 een dam aangelegd tussen plas 4 en 5, zodat de waterstand in plas 5 alleen nog via het 
grondwater met de Maas mee fluctueert; deze dam is beplant met stekelstruiken; 

• Het gebied is geheel omrasterd zodat begrazing kon plaatsvinden. In de loop van 2007 zijn verschillende 
nieuwe tussenrasters in de weilanden ten zuiden van het Geesterbos geplaatst; 

• Door Brabants Landschap zijn in het najaar van 2005 twee poelen in het gebied aangelegd, één op de 
landtong en één in het weiland zuidelijk van het Geesterbos. Rond de laatste werd in 2007 een raster 
geplaatst. De vrijgekomen grond van deze en zes andere poelen in de omgeving, is gebruikt om 
plasdraszones ten oosten van de kijkhut bij plas 5 aan te leggen.    

 
1.3 Beheer 
 
In 2019 graasden er op 15 mei ca. 30 runderen en 9 volwassen paarden. In de loop van het jaar zijn diverse kalfjes en 
veulens geboren. De runderen zijn Taurossen en de paarden Exmoors. De dieren worden hier jaarrond ingezet en 
beheerd door Stichting Tauros. Met bovengenoemd aantal grazers bedraagt de dichtheid ca. 0,65 per ha.  
Tijdens het eerste Maas in Beeld onderzoek in 2007 liepen er nog Galloway-runderen. Deze zijn later vervangen door 
de grotere Taurossen. De dichtheid aan dieren lag toen iets lager (ca. 0,6 dier per ha).   
Het hele natuurgebied kan worden begraasd maar er zijn vrij veel tussenrasters aanwezig, waarmee delen kunnen 
worden afgezet om de dieren te vangen of om de graasdruk te sturen. In 2019 bleek dat in ieder geval een deel van 
de kudde paarden de (drooggevallen) moeraszone in de zuidwesthoek van plas 4 (van de gemeente Cuijk) had 
ontdekt. De dieren waren over de grond- en takkenwallen gelopen die er rondom heen liggen.     
 
 

    
 
 

  



 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Keent                                                                            pagina  8 
 

2. Resultaten 
 
 
1.4 Flora 
 
1.4.1 Situatie voor afgraving (tot 1998) 
Afgezien van een vegetatieopname van een stroomdalgraslandje uit 1958 zijn er zeer weinig gedetailleerde 
historische data van voor 1990 bekend van het gebied (Peters e.a., 2008). Omdat het overgrote deel van het 
gebied sterk is vergraven, zijn de ontwikkelingen op veel locaties bij nul gestart. Alleen het bos “De Geest” en de 
weilanden daaromheen zijn niet vergraven. Dit waren voorheen intensief benutte graslanden met een geringe 
floristische waarde. In het Geesterbos groeiden lokaal veel Bosanemoon, Gewone salomonszegel en Grote muur.  
Vanaf 1993 vindt meer systematisch onderzoek plaats vanuit het meetnetonderzoek van de Provincie Noord-
Brabant. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de indicatieve soorten die zijn aangetroffen in de periode 1990-
1997. Het blijkt dat vestiging van bijzondere soorten, in vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden langs 
de Maas, relatief langzaam op gang is gekomen.     
 
1.4.2 Sinds begrazing en herinrichting (vanaf 1998) 
Gedurende deze periode is onderscheid gemaakt in het eerste decennium (1998-2007) en de periode daarna 
(2008-2019) met speciale aandacht voor de resultaten van het veldonderzoek in 2019.  
 
Periode 1998-2007 (eerste decennium)  
De resultaten van deze periode zijn uitgebreid beschreven in Peters e.a. (2008) en samengevat in tabel 1. In 
vergelijking met de beginjaren ’90 is de soortenrijkdom toegenomen tot ca. 13 soorten door de vestiging van 
kwelsoorten als Bosbies, IJle zegge en Voszegge en droge pioniers en stroomdalsoorten als Eekhoorngras, Gestreepte 

klaver en Viltganzerik. Andere indicatieve soorten 
die – overigens in zeer klein aantal – zijn gevonden, 
betreffen zoom-mantelsoorten als Bochtige klaver, 
Mierik, Ruig hertshooi en Wilde hokjespeul. In 2007 
zijn voorts Kleverige ogentroost, Rijstgras en 
Vleeskleurige orchis voor het eerst gevonden. De 
pionier Fraai duizendguldenkruid is in 2007 niet 
meer teruggevonden langs de zuidwestoever van 
plas 4.    
 
Periode 2008-2018 (tweede decennium)  
Uit deze periode zijn gegevens bekend van twee 
SNL-karteringen (Cools, 2012 en Eijsackers, 2018). De 
resultaten van deze inventarisaties zijn samengevat 
in tabel 1 en aangevuld met losse waarnemingen 
uit de NDFF (waaronder Bleke zegge, Goudhaver, 
Grijskruid, Maarts viooltje, Wilde hokjespeul, Zachte 
haver en Zomerfijnstraal, overigens vrijwel allemaal 
nog in zeer klein aantal).  
Tijdens het Maas-in-beeldonderzoek in 2019 zijn 21 
soorten gevonden, hetgeen goed vergelijkbaar is 
met de periode 2008-2018. Er is een verdere 
toename geconstateerd van het aantal bijzondere 
soorten t.o.v. het eerdere Maas in Beeld onderzoek 
in 2007 (tabel 1). Door de extreme droogte van 
2018 en 2019 lijken enkele soorten te zijn verdwenen 
(of niet tot groei/bloei te zijn gekomen), vooral van 
de droge, zandige landtong. Daartoe behoren 
Bochtige klaver en Dwergviltkruid. Van andere 
soorten (vooral Rapunzelklokje) werden in 2019 veel 
kleinere aantallen gezien dan in voorgaande jaren.  
De soortenrijkdom wordt per ecotoop besproken 
en geïllustreerd aan de hand van enkele 
verspreidingskaartjes.  

GESTREEPTE KLAVER 

KLEVERIGE OGENTROOST IS EEN OPVALLENDE SOORT DIE PLAATSELIJK 
VOORKOMT LANGS DE PLAS. 
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Indicatieve waterplanten van de lijst ‘Maas in 
Beeld’ zijn in 2019 niet gevonden. In de 
moeraszone van plas 4 groeien op enkele plaatsen 
(naar alle waarschijnlijkheid) verwilderde 
exemplaren van Waterdrieblad en Witte waterlelie. 
In plas 5 groeien in de diepere delen o.a. 
kranswieren (Buigzaam glanswier en Brokkelig 
kransblad) , Brede waterpest en enkele soorten 
smalbladige fonteinkruiden (Kurstjens, in prep.).    
Soorten die kwel indiceren (Bosbies, Holpijp, IJle 
zegge en Witte waterkers) zijn wel aangetroffen. 
Holpijp groeit in de ondiepe poel aan de zuidzijde 
van het Geesterbos. De meeste kwelindicatoren 
staan in de oeverzone van plas 4 (zie figuur 4), 
waarbij er ook opvallend veel IJle zegge groeit in 
de moeraszone van de gemeente Cuijk. Voszegge 
is eveneens in de oeverzone van plas 4 gevonden.  
In de zandige poel aan de zuidzijde van het 
Geesterbos zijn de afgelopen jaren incidenteel 
soorten van zwak gebufferde vennen aangetroffen 
zoals Bleke zegge (2012, 1 ex.), Veelstengelige 
waterbies (ca. 20 ex. in 2019) en Waterpostelein 
(massaal in 2012, ontbrekend in 2019).  
De lage waterstanden van de afgelopen jaren 
hebben een impuls gegeven aan de vestiging van 
dynamische pioniers. In de zuidoostoever en op de 
aangebracht eilandjes heeft zich Slijkgroen 
gevestigd en vooral veel Klein glaskroos (figuur 5). 
Omdat er geen directe inundatie met Maaswater 
optreedt in plas 5 zijn de zaden van deze soorten 
hier vrijwel zeker aangevoerd door watervogels. 
Vervolgens kunnen de zaden natuurlijk wel verder 
door het water zijn verspreid. De eerste melding 
van Slijkgroen is gedaan in 2011 (waarneming.nl). 
Op kleine schaal is Slijkgroen ook gevonden langs 
de zuidwestoever van plas 4 (moeraszone van 
gemeente). Het is overigens de eerste keer dat 
Klein glaskroos sinds lange tijd weer in het Maasdal 

is gevonden, na een eerste vondst in 2001 en 2003 op de ondiepe oostoever van plas 7 ten zuiden van Linden (km-
hok 185-416; Dirkse e.a., 2007), waar de soort vervolgens is verdwenen door vergraving. Vroeger kwam Klein 
glaskroos lokaal voor langs de benedenlopen van de grote rivieren (tot 1940 langs de Maas) en in het 
zoetwatergetijdengebied (Weeda & Brinkkemper, 2010).  
Opvallend is dat Rijstgras in 2019 niet is teruggevonden, in 2007 groeide de soort in het oostelijk deel van de 
moerasoever van plas 4. Mogelijk is de soort hier (tijdelijk?) verdwenen door de peilopzet (30 cm) van het stuwpand 
Grave in 2013. De verwachting is dat de soort zich op termijn weer op nieuwe geschikte slibrijke pionier locaties zal 
vestigen.  
Pioniers van hoger gelegen zand- en grindafzettingen zijn in het gebied vertegenwoordigd door soorten als 
Eekhoorngras, Viltganzerik en Wilde hokjespeul (figuur 6). Net als in 2007 ligt het zwaartepunt van hun voorkomen op 
de landtong. Dwergviltkruid is in 2012 nabij de poel ten zuiden van het Geesterbos gevonden, maar daarna niet 
meer. Stroomdalsoorten zijn nog zeldzaam met uitzondering van Gestreepte klaver en Rapunzelklokje (figuur 6).  In 
2019 zijn ook voor het eerst een exemplaar van Kattendoorn en van Zachte haver gevonden. Deze laatste soort 
stond als relictpopulatie in de berm tegen het verlaagde, zandige perceel langs het weggetje ‘De Geest’ aan de 
oostkant van het gebied (niet onderzocht in 2007). Rn 

Indicatieve soorten van vochtig grasland en rivierdalruigte, zoals de elders in het Maasdal zo talrijke Rode ogentroost 
(Kurstjens e.a., 2010), ontbreken in de Kraaijenbergse plassen. Dit houdt verband met het gebrek aan 
overstromingen waarbij zaden kunnen worden aangevoerd. Bijzonder is de groeiplaats van de Kleverige ogentroost 
langs de zuidoever van plas 5, waar de soort zich sinds 2007 beperkt heeft uitgebreid. Ook de Vleeskleurige orchis is 
na vestiging in 2007 opnieuw in 2019 gevonden (4 ex.).   
Uit de categorie mantels en zomen zijn inmiddels ook de eerste twee soorten gevonden: Ruig hertshooi (vanaf 1998) 
en 1 ex. van Gewone agrimonie. Bij de ingang aan de noordzijde groeien nog steeds enkele pollen Mierik.   
Met de vestiging van Maarts viooltje in de beboste oever van plas 4 is de eerste Indicatieve soort uit de ondergroei 
van zacht- en hardhoutooibos aangetroffen. In het Geesterbos staan langs de zonnige en minder verruigde randen 
nog altijd restpopulaties van Bosanemoon, Gewone salomonszegel en Grootbloemmuur (figuur 7).    
 
  

HET ZELDZAME KLEIN GLASKROOS IS IN 2019 VOOR HET EERST GEVONDEN OP 
DE OEVERS EN EILANDJES VAN PLAS 5. 

VILTGANZERIK GROEIT OP VEEL PLAATSEN OP DE ZANDIGE LANDTONG, VAAK 
SAMEN MET GESTREEPTE KLAVER EN EEKHOORNGRAS. 
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TABEL 1. OVERZICHT VAN INDICATIEVE SOORTEN IN HET NATUURGEBIED KRAAIJENBERGSE PLASSEN GEDURENDE VIER TIJDSPERIODEN.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VLEESKLEURIGE ORCHIS  

Soort 1990-1997 1998-2007 2008-2018 2019 

Bleke zegge RL KW   *  

Bochtige klaver RL KW  * *  

Bosbies  * * * 

Dwergviltkruid RL GE   *  

Eekhoorngras   * * * 

Fraai duizendguldenkruid * *   

Gestreepte klaver ? * * * 

Gewone agrimonie RL GE   * * 

Goudhaver RL GE   * * 

Grijskruid   *  

Holpijp    * 

IJle zegge  * * * 

Kattendoorn RL GE     *(?) 

Klein glaskroos RL KW     * 

Maarts viooltje   * * 

Mierik   * * * 

Rapunzelklokje RL KW * * * * 

Rijstgras RL KW  *   

Ruig hertshooi RL KW ? * * *?  

Slijkgroen   * * 

Stinkende ballote  *    

Viltganzerik ? * * * 

Vleeskleurige orchis RL KW  * ? * 

Voszegge    * * * 

Waterpostelein   *  

Wilde hokjespeul   * * * 

Witte waterkers   * * 

Zachte haver    * * 

Zomerfijnstraal   * *? 

Totaal  3-6 (1 RL) 14 (5 RL) 22 (7 RL) 21 (6-7 RL) 

Kattendoorn (?) vermoedelijk, maar door vertrapping en droogte moeilijk herkenbaar 
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FIGUUR 4. DE VERSPREIDING VAN KWELINDICATOREN IN HET NATUURGEBIED KRAAIJENBERGSE PLASSEN IN 2019. HET BEELD VAN BOSBIES IN 2007 WAS 
GOED VERGELIJKBAAR, ALLEEN LANGS PLAS 5 ZIJN AANTAL GROEIPLAATSEN VERDWENEN.    
 

FIGUUR 5. DE VERSPREIDING VAN DYNAMISCHE PIONIERS IN HET NATUURGEBIED KRAAIJENBERGSE PLASSEN IN 2007 (RIJSTGRAS) EN 2019 (KLEIN 
GLASKROOS EN SLIJKGROEN). 
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FIGUUR 6. DE VERSPREIDING VAN DROGE  PIONIERS EN STROOMDALSOORTEN IN NATUURGEBIED KRAAIJENBERGSE PLASSEN IN 2007 (A) EN 2019 (B). 
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FIGUUR 7. DE VERSPREIDING VAN INDICATIEVE (DROGE) BOSSOORTEN IN HET NATUURGEBIED KRAAIJENBERGSE PLASSEN IN  2019. 
 
 

 
FIGUUR 8. OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BIJZONDERE PLANTENSOORTEN IN HET NATUURGEBIED KRAAIJENBERGSE PLASSEN IN DE 
PERIODE 1990-1997 (O-SITUATIE VOOR NATUURONTWIKKELING), DE PERIODE 1998-2007, DE PERIODE 2008-2018 EN 2019.   
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1.5 Broedvogels  
 
1.5.1 Situatie voor natuurontwikkeling (1970-1990) en eerste periode (1990-2007) 
Voor een uitgebreide analyse van de broedvogelontwikkelingen gedurende deze perioden wordt verwezen naar 
Peters e.a. (2008). 
 
1.5.2 Situatie periode 2008-2019 
Gedurende deze periode zijn twee SNL-karteringen uitgevoerd in (delen van) het onderzoeksgebied. Voor een 
gedetailleerde bespreking van de resultaten wordt verwezen naar de beide rapporten (Cools, 2012 en Eijsackers, 
2018). Speciale vermelding verdient de kolonie Visdieven op plas 5 die hier op kunstmatige platforms broeden. In 
2012 waren er 12 territoria. Vanaf ca. 2011 is er een territorium van de een paartje Slechtvalk en wordt er vrijwel 
jaarlijks gebroed in een kast in een hoogspanningsmast.  
In 2019 zijn van de volgende minder algemene soorten territoria in de moeraszone van plas 4 vastgesteld: Blauwborst 
(1), Cetti’s Zanger (1, later in seizoen nog een tweede zangplek), Koekoek (1), Nachtegaal (2), Waterral (2) en 
IJsvogel (1). In en rond het Geesterbos zijn territoriale Groene Specht (1), Havik (1), Nachtegaal (1) en Slechtvalk 
(met 2 jongen in hoogspanningsmast) waargenomen. Op een eilandje in plas 5 was een territorium van Kleine 
plevier. Zomertortels zijn in 2019 niet meer gehoord. De eerste Cetti’s Zanger heeft zich hier overigens in 2018 
gevestigd (waarneming.nl).  
 
1.6 Insecten  
 
1.6.1 Libellen  
 
LIBELLENROUTES IN ZES VERSCHILLENDE BIOTOPEN IN 2019  
Om een goed beeld te krijgen van de soortenrijkdom en abundantie van libellen zijn verspreid over het 
natuurgebied van de Kraaijenbergse Plassen in 2019 zes routes gelopen, verdeeld over de volgende ecotopen:  

• zonnige oever van plas 5 (zuidoever van de landtong)   
• dynamische poel in noordoosthoek van plas 5 (staat bij hogere waterstanden in verbinding met plas) 
• geïsoleerde ondiepe poel op de landtong  
• geïsoleerde poel op rivierduin aan zuidzijde van Geesterbos  
• riet/moeraszone (gemeente Cuijk)  
• moeras- en ooiboszone van plas 4 (zuidoever)  

De routes zijn gedurende het seizoen vijfmaal afgelopen bij gunstige weersomstandigheden door dezelfde 
waarnemer (Gijs Kurstjens): op 15 mei, 7 juni, 4 juli, 30 juli en 27 augustus 2019. De gegevens kunnen goed worden 
vergeleken met de in 2007 verzamelde data in het kader van Maas in Beeld (Peters e.a., 2008) omdat toen ook vijf 
gerichte rondes langs deze waterbiotopen zijn gemaakt. In 2012 heeft in het kader van SNL ook libellenonderzoek 
(drie rondes) plaatsgevonden (Cools, 2012). Samen met enkele aanvullende losse waarnemingen uit de NDFF uit 
andere jaren (periode 2008-2018) en SNL-monitoring van de moerasoever van plas 4 (Eijsackers, 2018) is van het 
gebied een compleet beeld verkregen van de soortenrijkdom.   
 
JAAR 2007  
Tijdens het uitgebreide onderzoek door Pepijn Calle in 2007 in het kader van Maas in Beeld zijn 28 soorten gezien 
(Peters e.a., 2008). Samen met vier andere gebieden behoorde de Kraaijenbergse Plassen indertijd tot de meest 
soortenrijke natuurgebieden van het Maasdal. Speciale vermelding verdienen de populaties van volgende soorten: 
Glassnijder, Koraaljuffer, Tengere grasjuffer, Metaalglanslibel, Bruine winterjuffer en Zwarte heidelibel. Van de 
klimaatsoorten Vuurlibel en Zwervende heidelibel zijn toen van elk één exemplaar gezien.   
 
PERIODE 2008-2018 
Gedurende deze periode zijn 35 soorten waargenomen waaronder 24 soorten in 2012 tijdens drie 
inventarisatierondes tijdens het SNL-onderzoek (tabel 2). Onder de vele losse aanvullende waarnemingen uit andere 
jaren verdient Geelvlekheidelibel (1 ex. in 2009) speciale vermelding omdat de soort nog maar zelden wordt gezien. 
De Geelvlekheidelibel is kenmerkend voor tijdelijke overstromingsvlakten in het rivierengebied en beekdalen.   
 
2019  
In 2019 zijn 34 soorten gezien (tabel 2), waaronder twee nieuwe soorten (Bruine korenbout en Zuidelijke 
glazenmaker). In aanvulling op de monitoringsroutes is op 21 aug. 2019 één exemplaar van de Koraaljuffer gespot 
(waarneming.nl). Daarmee scoort het gebied in vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de 
Maas nog steeds erg hoog. Er zijn overigens geen bedreigde soorten waargenomen.  
Drie soortgroepen worden hier toegelicht: rheofiele, limnofiele en pioniersoorten. Van de (semi-)rheofiele 
(stroomminnende) libellen zijn drie soorten in zeer klein aantal gezien: Blauwe breedscheenjuffer, Kanaaljuffer en 
Weidebeekjuffer. Bij de Kanaaljuffer is sprake van een (kleine) populatie in de diepere, kwelgevoede en daarmee 
relatief zuurstofrijke plas 5. Blauwe breedscheenjuffer en Weidebeekjuffer betreft waarschijnlijk zwervers, afkomstig uit 
het zomerbed van de nabijgelegen Maas.  
Onder de limnofiele soorten, die kenmerkend zijn voor laagdynamisch moeras/goed ontwikkelde geïsoleerde 
wateren, zijn in 2019 8 soorten gezien : Bruine korenbout, Bruine winterjuffer, Glassnijder, Grote roodoogjuffer, 
Smaragdlibel, Variabele waterjuffer, Vroege glazenmaker en Vuurlibel. De Bruine korenbout is in 2019 voor het eerst 
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gezien; dit betreft mogelijk een zwerver van de nabijgelegen populatie uit het Langven tussen Mill en Escharen. Van 
alle andere soorten zijn populaties aanwezig vanwege aanwijzingen voor lokale voortplanting (ei-afzet, tandems 
en/of verse exemplaren). In 2007 ontbrak de Vroege glazenmaker nog en waren Bruine winterjuffer en Vuurlibel zeer 
schaars. Geconcludeerd kan worden dat de Kraaijenbergse plassen echt een kerngebied vormen voor deze groep 
libellen.    
Pioniersoorten van tijdelijke dynamische wateren in het rivierengebied waren in 2019 vertegenwoordigd door vier 
soorten (Tengere grasjuffer, Tengere pantserjuffer, Zuidelijke glazenmaker en Zwervende heidelibel). Twee soorten die 
in voorgaande jaren zijn gezien zijn in 2019 niet gezien (Tangpantserjuffer en Zwervende pantserjuffer). Mogelijk zijn 
deze soorten verdwenen door een aantal extreem droge zomers (waaronder die van 2018) waardoor voortplanting 
in het gebied maar ook in de wijde omgeving is mislukt en geen rekolonisatie kon plaatsvinden.  
De belangrijkste locaties voor pioniersoorten in het natuurgebied vormen de geïsoleerde wateren op het 
schiereiland dat in plas 5 steekt, de droogvallende poel aan de zuidzijde van het Geesterbos en -voor de Zuidelijke 
glazenmaker, die in 2019 voor het eerst is gezien - de rietmoeraszone in de zuidwesthoek van plas 4.    
Geconcludeerd kan worden dat de in 2007 geconstateerde soortenrijkdom verder is toegenomen tot wel 37 soorten 
(cumulatief gezien over de periode 2008-2019).   
 

TANGPANTSERJUFFER EN VUURLIBEL LANGS DE KRAAIJENBERGSE PLASSEN IN 2019. 
 
TABEL 2. LIBELLEN IN KRAAIJENBERGSE PLASSEN WEST GEDURENDE DRIE TIJDSPERIODEN: 2007, DE PERIODE 2008-2018  
EN 2019. 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 2007  2008-2018 2019 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella ***** X *****t,v 
Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes  X ** 
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea  X *v 
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum **** X *****t,v  
Bruine glazenmaker Aeshna grandis  ** X * 
Bruine korenbout  Libellula fulva   * 
Bruine winterjuffer Sympecma fusca *v X ***t,v 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum *** X **t 
Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum  X  
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum *****v X ***v, t 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa **** X ***t,v 
Glassnijder  Brachytron pratense ***v X **v 
Grote keizerlibel Anax imperator **v X ** 
Grote roodoogjuffer Eryhtromma najas *** X ****t,e 
Houtpantserjuffer Lestes viridis *** X **t 
Kanaaljuffer Erythromma lindenii  X * 
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum **** X *****t,e 
Koraaljuffer Ceriagrion tenellum ****t X * 
Lantaarntje Ischnura elegans ***** X *****t 
Metaalglanslibel Somatochlora metallica *v   
Paardenbijter Aeshna mixta ** X *** 
Platbuik Libellula depressa **t X **e, t, v 
Smaragdlibel Cordulia aenea ** X **v 
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  ***** X ** 
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Tangpantserjuffer Lestes dryas  X  
Tengere grasjuffer Ischnura pumilio ***v X **t,v 
Tengere pantserjuffer Lestes virens  X ***t 
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum ***** X ***** 
Viervlek Libellula quadrimaculata **v X **e,v 
Vroege glazenmaker Aeshna isosceles  X ** 
Vuurjuffer  Pyrrhosoma nymphula ***t X **t 
Vuurlibel  Crocothemis eryhtraea * X **t,v 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum  *** X *****t 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens  ** X * 
Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis   * 
Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope  X **e 
Zwarte heidelibel Sympetrum danae *   
Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii * X **t,e 
Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus  X  
Totaal  28 

 
35 34 

 
 
1.6.2 Dagvlinders  
 
PERIODE 1998- 2007 (TABEL 3) 
Uit de periode voor de start van de begrazing rondom plas 5 zijn nauwelijks data beschikbaar. In 2002 is er rondom 
alle toen aanwezige Kraaijenbergse Plassen dagvlinderonderzoek uitgevoerd en werden in het totale gebied 18 
soorten geteld waaronder ook de zeldzame en bedreigde Sleedoornpage (Provincie Noord-Brabant, 2009). Tijdens 
het uitgebreide onderzoek door Pepijn Calle in 2007 in het kader van Maas in Beeld zijn in het natuurgebied 18 
soorten gezien (Peters e.a., 2008). Samen met aanvullende data kwamen 22 soorten voor. Daarmee scoorde het 
gebied in vergelijking met andere natuurgebieden langs de Maas qua dagvlinders gemiddeld qua soortenrijkdom. 
Speciale vermelding verdient ook de populatie Eikenpage in het Geesterbos. Aan de andere kant zijn er in 2007 
geen waarnemingen gedaan van Argusvlinder, Gele luzernevlinder, Koninginnenpage en Zwartsprietdikkopje.    
 
PERIODE 2008-2018 
Gedurende deze periode zijn 26 soorten waargenomen waaronder 23 soorten in 2012 gedurende drie 
inventarisatierondes tijdens het SNL-onderzoek (tabel 3). In 2012 is één Zwartsprietdikkopje waargenomen. In 2018 is 
tijdens SNL-onderzoek alleen aandacht besteed aan kwalificerende soorten voor bepaalde natuurdoeltypen. Ook 
dat jaar is een exemplaar Zwartsprietdikkopje gezien. Onder de vele losse aanvullende waarnemingen uit andere 
jaren verdienen Koevinkje (2 ex. in 2015, 2 ex. in 2018), Koninginnenpage (4 waarnemingen uit 4 jaar) en Oranje 
luzernevlinder (vooral in het invasiejaar 2013) een speciale vermelding omdat deze soorten in de voorgaande 
periode nog niet waren gemeld.  
Opvallend is dat de populatie Hooibeestjes, waarvan er in 2007 ca. 20 ex zijn geteld, in 2018 uit meer dan 200 ex. 
getelde bestond. De populatie van deze indertijd nog zeldzame soort in het Maasdal (Calle e.a., 2008) is in de 
Kraaijenbergse plassen in ca. 10 jaar tijd vertienvoudigd. De meest algemene, getelde soort in 2018 was overigens 
het Bruin zandoogje waarvan er meer dan 2.000 ex zijn geteld (Eijsackers, 2018).   
 
2019 
In 2019, waarin alleen losse waarnemingen zijn gedaan tijdens het flora- en libellenonderzoek, zijn in totaal 23 soorten 
gezien inclusief enkele aanvullende losse waarnemingen uit de NDFF (tabel 3). In dit jaar zijn de eerste 
waarnemingen gedaan van Kleine parelmoervlinder: 1 ex. op 27 juli en 1 ex. op 21 augustus. De soort had overigens 
landelijk een goed jaar in 2019. Net als in voorgaande jaren (Hoppenbrouwers & Gielen, 2017) is er ook in de winter 
van 2019 uitgebreid onderzoek gedaan naar eitjes van de Sleedoornpage: in totaal zijn er ca. 170 eitjes gevonden. 
In de winter van 2016/17 zijn er in het natuurgebied ca. 500 eitjes opgespoord.   
In het natuurgebied Kraaijenbergse Plassen komen anno 2019 vier bedreigde soorten voor en met 27 soorten 
(cumulatief over de periode 2008-2019) scoort het gebied inmiddels hoog qua soortenrijkdom in vergelijking met 
andere natuurterreinen in het Maasdal.   
Twee soortgroepen worden hier toegelicht: grasland- en zoom-mantelsoorten. Graslandvlinders zijn in het 
natuurgebied goed vertegenwoordigd door Bruin blauwtje, Bruin zandoogje, Hooibeestje, Koninginnenpage, 
Icarusblauwtje, Oranje luzernevlinder en Zwartsprietdikkopje. Drie soorten komen incidenteel en niet jaarlijks voor en 
betreffen zwervers van elders: Koninginnenpage. Oranje luzernevlinder en Zwartsprietdikkopje. Van alle andere 
soorten komen goede populaties voor.  
Zoomsoorten, die gedijen bij goed ontwikkelde structuur, bij voorkeur op de overgang van grasland naar struweel en 
ooibos, zijn in de Kraaijenbergse Plassen vertegenwoordigd door Groot dikkopje, Koevinkje, Landkaartje, 
Sleedoornpage en Oranje zandoogje. Van Koevinkje is geen populatie aanwezig maar vliegt er af en toe een 
zwerver binnen; mogelijk dat er op termijn wel een populatie wordt gevormd. De populatie Groot dikkopje lijkt 
relatief klein (8 ex. geteld in 2018). Landkaartje was overigens in 2019 opvallend zeldzaam na het extreem goede 
jaar 2018. Van de twee andere soorten zijn goede populaties aanwezig.  
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SLEEDOORNPAGEHABITAT MET TUSSEN DE BLOEIENDE SLEEDOORNS (WAARDPLANT VOOR RUPSEN) EEN ES DIE IN TREK IS BIJ VLINDERS VANWEGE 
HONINGDAUW.  

TABEL 3. DAGVLINDERS VAN KRAAIJENBERGSE PLASSEN GEDURENDE DRIE TIJDSPERIODEN.  
LEGENDA: * = 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49 EN **** = >50.  
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1998-2007 2008-2018 2019 

 

Atalanta Vanessa atalanta *** X X 
Bont zandoogje Pararge aegeria *** X X 
Boomblauwtje Celastrina argiolus ** X X 
Bruin blauwtje Aricia agestis ** X X 
Bruin zandoogje Maniola jurtina *** X X 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni  * X X 
Dagpauwoog Inachis io *** X X 
Distelvlinder Vanessa cardui ** X X 
Eikenpage Favonius quercus X X X 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album * X X 
Groot dikkopje Ochlodes venatus ** X X 
Groot koolwitje Pieris brassicae ** X X 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus *** X X 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus *** X X 
Klein geaderd witje Pieris napi ** X X 
Klein koolwitje Pieris rapae **** X X 
Kleine vos Aglais urticae * X  
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia   X 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas *** X X 
Koevinkje Aphantopus hyperantus  * X 
Koninginnenpage Papilio machaon  * X 
Landkaartje Araschnia levana ** X X 
Sleedoornpage Thecla betulae X X X 
Oranje luzernevlinder Colias croceus  X  
Oranjetip Anthocharis cardamines X X X 
Oranje zandoogje Pyronia tithonus ** X X 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola  X  
Totaal  22 26 23 
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1.6.3 Sprinkhanen 
In de periode 1998-2007 zijn in totaal 11 soorten gezien (Peters e.a., 2008/tabel 4). Gedurende de periode 2008-2019 
zijn er eveneens 11 soorten gezien maar zijn geen Doorntjes gemeld terwijl die naar verwachting wel voorkomen. 
Enkele (klimaat)soorten zijn voor het eerst gemeld: Greppelsprinkhaan (1 in 2018), Sikkelsprinkhaan (2 ex, in 2013 en 
2014) en Zuidelijk spitskopje (regelmatig vanaf 2010). In 2019 zijn tijdens het Maas-in-Beeldonderzoek de eerste 3 
Moerassprinkhanen gehoord en gezien en wel in de moeraszone van plas 4.  
Hoewel bijzondere soorten nog schaars zijn en niet jaarlijks worden gezien, scoort het gebied in vergelijking met 
andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas goed. Er zijn geen bedreigde soorten waargenomen.  
Vochtminnende soorten zijn vertegenwoordigd door Gewoon spitskopje en Moerassprinkhaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.7 Overige soortgroepen 
 
1.7.1 Zoogdieren  
Sinds de start van de natuurontwikkeling rondom plas 5 is er onderzoek verricht naar dassen en vleermuizen 
(Provincie Noord-Brabant, 2009). Dit is samengevat in Peters e.a. (2008).  
In 2019 is op verzoek van Brabants Landschap speciale aandacht besteed aan zoogdieren door een gericht bezoek 
in het vroege voorjaar t.b.v. bever en das. Er is één beverburcht aangetroffen (op het schiereiland in plas 5) en op 
drie locaties dassenburchten.  
De bever is medio 2017 voor het eerst gezien in plas 5. Al eerder (eind 2014/begin 2015) is plas 7 gekoloniseerd. 
Ergens in de oeverzone van plas 4 of 7 zal naar verwachting nog een burcht aanwezig zijn, mogelijk op een van de 
eilandjes aldaar. Het heeft daarmee nog relatief lang geduurd voordat het gebied is gekoloniseerd door deze soort. 
De Bever doet het immers erg goed in het hele Maasdal.     
Gedurende de periode 2008-2019 zijn naast de gebruikelijke soorten (Haas, Konijn, Ree en Vos) ook enkele minder 
algemene soorten gemeld zoals Bunzing (2018), Hermelijn (2017) en Wezel (2014).  
 
 

 
BURCHT VAN BEVER OP HET SCHIEREILAND VAN PLAS 5. 

TABEL 4. SPRINKHANEN VAN KRAAIJENBERGSE PLASSEN GEDURENDE TWEE TIJDSPERIODEN.  
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1998-

2007 
2008-
2019 

Boomsprinkhaan Meconema thalassinum X ? 
Bramensprinkhaan  Pholidoptera griseoaptera X X 
Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus  X X 
Gewoon doorntje Tetrix undulata X  
Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis X X 
Greppelsprinkhaan  Metrioptera roeselii  X 
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  X X 
Krasser Pseudochorthippus parallelus X X 
Kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus X  
Moerassprinkhaan Stethophyma grossum  X 
Ratelaar Chorthippus biguttulus X X 
Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata  X 
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima X X 
Zeggendoorntje Tetrix subulata X ? 
Zuidelijk spitskopje Conocephalus fuscus   X 
Totaal  11 >11  
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1.7.2 Herpetofauna 
Tussen 1993 en 2008 heeft uitgebreid onderzoek plaats gevonden naar het voorkomen van amfibieën in en rondom 
de Kraaijenbergse Plassen (Provincie Noord-Brabant, 2009) waaronder in drie poelen en de oeverzone van plas 4. 
Alleen Bastaardkikker, Bruine kikker en Gewone pad zijn aangetroffen. Incidenteel zijn ook Kleine en 
Alpenwatersalamander gezien rondom het Geesterbos.  
In 2019 is op verzoek van Brabants Landschap speciale aandacht besteed aan amfibieën door een gericht bezoek 
in het voorjaar (29 maart 2019). Met een schepnet zijn alle poelen bemonsterd. Salamanders zijn niet aangetroffen. 
Voortplanting van Bruine kikkers is aangetroffen in twee poelen rondom plas 4, op het schiereiland zijn ca. 50 
eiklompen geteld en in de poel in de oeverzone ca. 17 (figuur 9). Van Gewone padden zijn zowel eisnoeren als 
roepende mannetjes geteld. Daaruit blijkt dat de soort verspreid over het hele gebied voorkomt, zowel in de 
oeverzone van plas 4 en 5 als in enkele poelen (figuur 9). Dat geldt ook voor Bastaardkikkers waarvan roepende 
koren zijn genoteerd tijdens het libellenonderzoek later in het voorjaar.   
Reptielen komen niet voor m.u.v. twee uitheemse Roodwangschildpadden die in de visvijver aan de noordzijde van 
het gebied zijn waargenomen.   
 

 
FIGUUR 9. VERSPREIDING VAN AMFIBIEËN IN HET NATUURGEBIED IN 2019.  
 
1.8 Werking van natuurlijke processen 

 
1.8.1 Spontane ontwikkeling 
De vegetatie in het gebied kan zich vrijwel volledig spontaan ontwikkelen onder invloed van begrazing, 
rivierprocessen en kwel. Ingrepen in de vegetatie beperken zich tot het terugzetten van hoge bomen en opslag 
onder de zone waar de hoogspanningsmast loopt en de kleine moeraszone die in beheer is bij de gemeente Cuijk. 
Daar is wilgenopslag in de winter van 2018/2019 teruggezet.  
 
1.8.2 Hydromorfologische processen en kwel  
Langs plas 4 is sprake van gedempte Maasdynamiek (hoge peilen komen niet voor) en in plas 5 is geen directe 
invloed van de Maas. Het peil in plas 5 wordt geheel bepaald door de toestroom van kwel en regenwater. Alleen bij 
zeer hoge Maasstanden treedt hier rivierkwel op (en overigens ook in plas 4).  
    
1.8.3 Begrazing 
Onder invloed van de gemengde begrazing ontstaat geleidelijk een gevarieerd landschap. Wel is sprake van steeds 
meer graascompartimenten door tal van rasters.     
  
PROCESBAROMETER 
proces  ruimte voor processen  

 
Spontane ontwikkeling  

 

Hydro-morfodynamiek 
 

Begrazing  
 

Kwel   
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3. Conclusies  
 
 
1.9 Natuurwaarden  
Ondanks het vrijwel ontbreken van rivierdynamiek in de Kraaijenbergse Plassen, en plas 5 in het bijzonder, ontwikkelt 
de soortenrijkdom onder de flora zich positief. Het tempo waarin dit gebeurt ligt alleen wel beduidend lager dan in 
Maasgebieden waar wel ruimte is voor rivierinvloeden. Sinds de start van de begrazing (1998) is het aantal 
bijzondere/indicatieve plantensoorten toegenomen van ca. 3-6 soorten naar cumulatief 25 soorten gedurende de 
periode 2009-2019.  
In het natuurgebied zijn soorten van kwelmilieus, dynamische pionierssituaties en van droog zand/stroomdalgrasland 
het best vertegenwoordigd.  
Bij de kwel- en pioniersoorten moet gedacht worden aan Bosbies, Slijkgroen en het zeer zeldzame Klein glaskroos, 
dat in 2019 voor het eerst vrij massaal is aangetroffen. Gestreepte klaver, Rapunzelklokje en Viltganzerik hebben 
relatief grote populaties op de hogere, zandige delen van het gebied. Opvallend is dat soorten van zoom-
mantelvegetaties nog vrijwel afwezig zijn in dit begrazingslandschap. Mogelijk dat deze soorten zich in de toekomst 
nog gaan vestigen (bijv. Gewone agrimonie).   
 
Bij de fauna zijn de volgende ontwikkelingen zichtbaar: Naast de al aanwezige dassen hebben bevers zich de 
afgelopen jaren gevestigd: eerst in de oeverzone van plas 4/7 en sinds 2017 ook in plas 5. Voor broedvogels vormt 
de moeraszone van plas 4 en het Geesterbos het meest waardevolle deel van het gebied; d.w.z. het deel waar de 
meest bijzondere soorten voorkomen. Het gebied herbergt relatief grote populaties van twee soorten 
(Bastaardkikker en Gewone pad); beide soorten zijn in staat om zich voort te planten in plassen met vispopulaties. Dit 
verklaart ook waarom andere soorten zo goed als ontbreken, met uitzondering van het voorkomen in enkele 
geïsoleerde poelen.  
Het gebied herbergt een hoge soortenrijkdom aan insecten en de variatie is de afgelopen jaren verder 
toegenomen, zowel onder de libellen, dagvlinders als sprinkhanen. In vergelijking met andere terreinen in het 
Maasdal valt met name de grote variatie aan libellen op (37 soorten gedurende de periode 2008-2019), met vooral 
interessante vertegenwoordigers onder de limnofiele en pioniersoorten (o.a. Bruine winterjuffer, Tengere pantserjuffer 
en Vroege glazenmaker). Onder de dagvlinders zijn vooral graslandsoorten goed vertegenwoordigd en zien we een 
groei van de populatie Hooibeestje en Bruin zandoogje. Zoom-mantelsoorten worden in veel kleiner aantal gezien. 
De absolute specialiteit van het gebied is de populatie Sleedoornpages. Onder de sprinkhanen zien we een 
geleidelijke toename van soorten, waaronder de eerste Moerassprinkhanen in 2019 in de oeverzone van plas 4.       
 
1.10 Ideeën en aanbevelingen 
• Optimalisatie van integrale begrazing door het verwijderen van alle tussenrasters o.a. rondom het Geesterbos, 

rondom de hagen en solitaire bomen. Dit geeft een veel natuurlijker landschapsbeeld, doordat harde en 
strakke grenzen gaan vervagen. Ook zal begrazing voor het Geesterbos naar verwachting gunstig uitpakken 
doordat de bramen ’s winters aangepakt gaan worden door de grazers. Sterfte van de deels zieke Zomereiken 
geeft ruimte voor de vestiging van nieuwe boomsoorten in dit qua leeftijd en soortensamenstelling eenvormige 
en relatief structuurarme bos. Begrazing is ook gunstig voor de bijzondere Sleedoornpage omdat daarmee de 
randen van struwelen worden teruggezet en de vlinders hun eitjes vooral op jonge takken van de Sleedoorn en 
aanverwante soorten afzetten.     

• In het kader van het Deltaprogramma is het gebied van plas 5 en het aangrenzende westelijk gelegen gebied 
“De Kampen” in beeld als mogelijk retentiegebied voor hoogwater (figuur 10). In een aparte 
landschapsecologische systeemanalyse is onderzocht welke ecologische voor- en nadelen aan verschillende 
inrichtingsscenario’s kleven (Kurstjens, 2019, in prep.). Bij retentie zou de hoge oever aan de zuid- en oostzijde 
van plas 5 worden opgehoogd tot winterdijk. Ecologisch het meest gunstige scenario, in geval van retentie, is 
de variant waarbij in het deelgebied De Kampen wordt gekozen voor een inrichting ten gunste van 
laagdynamische natuur. Hierbij ontstaat vrijwel jaarlijks een ondiepe overstromingsvlakte. Voor plas 5 heeft dit 
scenario het voordeel dat de mate van rivierdynamiek wordt verhoogd waardoor er meer uitwisseling kan gaan 
plaats vinden van zaden, macrofauna en vis.    

• In plas 5 kan de aanleg van extra eilandjes, waarop zich (deels) oud ooibos kan ontwikkelen, interessant zijn 
voor rustminnende vogels (als broed- of slaapplaats) of zoogdieren. Denk daarbij aan soorten als Aalscholvers, 
reigers, roofvogels en op termijn mogelijk Otter. De luwe zuidwesthoek leent zich daar het beste voor.  
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Figuur 10. Mogelijke voorkeurstrategie Bedijkte Maas Deltaprogramma (2013) op traject Cuijk – Grave met in groen 
retentiegebied aan westkant van de Kraaijenbergse Plassen.    
 
 

 
BEGRAZING VAN DE MOERASZONE IN 2019. OOK WORDT GEADVISEERD OM INTEGRALE BEGRAZING VAN HET GEESTERBOS TE OVERWEGEN.   
 

 
  



 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Keent                                                                            pagina  22 
 

4. Literatuur 
 
 
 
 
 
 
Calle, P., G. Kurstjens & B. Peters. 2008. De historische en actuele verspreiding van het Bruin blauwtje en het 
Hooibeestje langs de Maas. Natuurhistorisch Maandblad 97(4): 72-75.  
 
Cools, J. 2012. Onderzoek naar broedvogels, dagvlinders, libellen en vaatplanten in het gebied Kraaijenbergsche 
Plassen nabij Gassel. In opdracht van Brabants Landschap. Ecologisch adviesbureau Cools, Tilburg.  
 
Dirkse, G.M., S.M.H. Hostenbach & A.I. Reijerse. 2007. Flora van Nijmegen en Kleef 1800-2006. Catalogus van soorten 
met historische vindplaatsen en recente verspreiding. Het Zevendal, Mook.   
 
Eijsackers D.N. 2018. SNL-monitoring 2018. Inventarisatie van broedvogels, dagvlinders, sprinkhanen, libellen, planten 
en vegetatie – en structuurkartering in het gebied Mariëndal en Kraaijenbergse Plas. Rapportkenmerk 
ER20181019v01. Ecoresult B.V., Dordrecht. 
 
Goderie, R. 2009. Beheerplan Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2009-2019. In opdracht van Brabants 
Landschap en Gemeente Cuijk. Goderie ecologisch advies, Nijmegen.  
 
Hoppenbrouwers, P. & S. Gielen. 2017. De sleedoornpage van de Kraaijenbergse Plassen. Vlinders 2: 10-13.  
 
Kurstjens, in prep. Landschapsecologische visie op natuurgebied Kraaijenbergse Plassen-west met 
toekomstscenario’s. In opdracht van Brabants Landschap. Kurstjens ecologisch adviesbureau, Beek-Ubbergen.  
 
Kurstjens, G., B. Peters & K. Van Looy. 2010. De flora van het Maasdal. Ontwikkeling van bijzondere soorten sinds de 
start van natuurontwikkeling vanaf 1994. Maas in Beeld, deelrapport 7. Kurstjens ecologisch adviesbureau, Beek-
Ubbergen; Bureau Drift, Berg en Dal en INBO, Brussel.  
 
Peters, B., G. Kurstjens & P. Calle. 2008. Maas in Beeld. Resultaten van 15 jaar ecologisch herstel. Gebiedsrapport 4. 
Bedijkte Maas en Getijdenmaas. Bureau Drift, Berg en Dal / Kurstjens ecologisch adviesbureau, Beek-Ubbergen.  
 
Provincie Noord-Brabant, 2009. Eindevaluatie Kraaijenbergse Plassen. Zandwinning in de gemeente Cuijk.  
 
Weeda, E.J. & O. Brinkkemper. 2010. Vijftienduizend jaar Elatine in Nederland, in het rivierengebied en daarbuiten. 
Stratiotes 40/41: 6-26.  


	1. Gebiedsbeschrijving
	1.1 Historische situatie (overgenomen en aangevuld uit Peters e.a. 2008)
	1.1.1 Ontstaan
	Delfstofwinning
	Waterpeilen in de plassen


	1.2 Inrichting
	1.3 Beheer

	2. Resultaten
	1.4 Flora
	1.4.1 Situatie voor afgraving (tot 1998)
	1.4.2 Sinds begrazing en herinrichting (vanaf 1998)

	1.5 Broedvogels
	1.5.1 Situatie voor natuurontwikkeling (1970-1990) en eerste periode (1990-2007)
	1.5.2 Situatie periode 2008-2019

	1.6 Insecten
	1.6.1 Libellen
	Libellenroutes in zes verschillende biotopen in 2019
	Jaar 2007
	Periode 2008-2018
	2019

	1.6.2 Dagvlinders
	Periode 1998- 2007 (tabel 3)
	Periode 2008-2018
	2019

	1.6.3 Sprinkhanen

	1.7 Overige soortgroepen
	1.7.1 Zoogdieren
	1.7.2 Herpetofauna

	1.8 Werking van natuurlijke processen
	1.8.1 Spontane ontwikkeling
	1.8.2 Hydromorfologische processen en kwel
	1.8.3 Begrazing
	Procesbarometer



	3. Conclusies
	1.9 Natuurwaarden
	1.10 Ideeën en aanbevelingen

	4. Literatuur

