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Liedensche Waard 
(Batenburg) 
Gebiedsrapportage 2020 
 
 
Riviertraject: Bedijkte Maas  
Gemeente: Wijchen  
Stad/dorp: Batenburg   
Start natuurontwikkeling:   2011  
Eigendom:  Rijksvastgoedbedrijf    
Oppervlakte:  60 ha, waarvan ca. 22 ha water  
Toegankelijkheid:  vrij toegankelijk     

 
 
 

Gebiedsbeschrijving 
 
1.1 Historische situatie 
Net als op veel andere locaties langs de Benedenmaas is bij Batenburg een meanderbocht afgesneden waarbij hier 
een stukje Brabant aan de Gelderse kant is komen te liggen. Dit is rond 1937 uitgevoerd en daarbij is de oude 
Maasarm vrijwel geheel gedempt, op een klein stukje nabij Batenburg na (haventje, veerweg). De rivier is recht 
getrokken door de Demensche Uiterdijk, waarbij het resterende deel van deze uiterwaard onderdeel ging uitmaken 
van de Liendense Waard.   
Op de rivierkaart van 1850 (figuur 1) valt op dat er in de kribvakken van de binnenbocht (aan de Gelderse kant) 
wilgenstruweel (grienden) zijn aangegeven. Voor de rest is het hele gebied in gebruik als grasland. Langs de dijk 
tussen Batenburg en Lienden zijn enkele kolken zichtbaar. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de 
Niftriksche Uitvliet, waarmee het binnendijkse gebied wordt ontwaterd. Tussen Batenburg en Demen ligt een 
veerpont. In de Liendense Waard, de uiterwaard tussen de oude Maasarm en de winterdijk, is reliëf aanwezig in de 
vorm van een oude geul (als sloot en kleine strang zichtbaar in perceel Hooiwei)(zie figuur 6). Langs de oude 
Maasarm is een lage oeverwal aanwezig, daar waar de toegangsweg tot de uiterwaard op is gelegen.   
Op de topografische kaart van 1887 (figuur 2) is het beeld nog vergelijkbaar, hoewel de kavels intussen wel groter 
zijn geworden. In de Demensche Uiterdijk staan dwars op de rivier nog enkele hagen op de kavelgrenzen. Dit deden 
de boeren om slib in te vangen na hoogwater, zodat de graslanden op natuurlijke wijze bemest werden. 
In de jaren ’30 volgen de twee grote rivierkundige ingrepen: de verstuwing door de aanleg van de stuw van Lith in 
1936 en de kanalisatie van de Maas tussen Batenburg en Demen in 1937 (zie historische luchtfoto’s voor en na de 
ingreep).  
De locatie van de voormalige rivierloop bleef nadien goed zichtbaar in het landschap omdat deze ca. 2m lager lag 
dan het aangrenzende maaiveld. In de voormalige bedding zijn op de kaart van 1980 (figuur 3) enkele 
veedrinkpoelen en een grotere plas, mogelijk een oude kleiput zichtbaar. In de jaren 70 is in het kader van de 
ruilverkaveling een landbouwweg in de Rijswaard aangelegd en verschijnen er steeds meer akkers in het gebied.   
 

Soortgroep 2002-2010 Periode 2011-2020   
(cumulatief)  

Beoordeling ontwikkeling* 

 
Aantal 
bijzondere 
soorten  

waarvan 
op Rode 
Lijst 

Aantal 
bijzondere 
soorten 

Waarvan 
op Rode 
Lijst  

Flora 9  5  25 10   
Broedvogels 16-20 5-8 29-34 10-12  
Dagvlinders 11 1 25 4  
Libellen 11 0 22 0  
Sprinkhanen ? ? 14 0  
Overige 
soortgroepen 

    Bever, Das, Sint Jansvlinder    
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FIGUUR 3. SITUATIE IN 1980 MET GEDEMPTE MAASARM BIJ BATENBURG.   

FIGUUR 1 RIVIERKAART VAN CA. 1850.  

FIGUUR 2. TOPOGRAFISCHE KAART UIT 1887.  
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BOCHTAFSNIJDING TUSSEN BATENBURG (ONDER) EN DEMEN (RECHTS) IN 1938. BRON: HTTPS://BEELDBANK.RWS.NL, RIJKSWATERSTAAT.  
     

 
LUCHTFOTO VAN DE LIENDENSE WAARD VOOR INRICHTING (BRON: HTTPS://BEELDBANK.RWS.NL, RIJKSWATERSTAAT). HET GEMAAIDE 
GRASLANDPERCEEL GEEFT GOED DE OUDE LOOP VAN DE MAAS AAN MET LANGS DE RANDEN AL DAN NIET BEBOSTE POELEN.  
 
 
1.2 Inrichting  
In het kader van het project NURG (Nader Uitwerking Rivierengebied) is de Liendense waard bij Batenburg 
aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. In 1996 is in opdracht van Rijkswaterstaat een inrichtingsplan opgesteld 
door bureau LB&P. In dit plan (project Batenburg) wordt een ecologische visie beschreven alsmede het streefbeeld 
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met bijbehorende inrichtingsmaatregelen. Het primaire doel was een bijdrage aan het ecologisch herstel van de 
Maas.  
Mede door de grote overstromingen langs de Maas kreeg het project Batenburg vervolgens ook het doel om de 
hoogwaterveiligheid te vergroten, door het verlagen van de waterstand bij hoge afvoeren (5 cm). Mede in dat 
kader is in 2000 door Arcadis een uitwerking gemaakt van inrichtingsvarianten met een keuze voor een 
voorkeursvariant (Olthof & Overkamp, 2002). Tijdens deze fase is het project begeleid door Rijkswaterstaat, Provincie 
Gelderland, Dienst Landelijk gebied, Stichting het Geldersch Landschap en de gemeente Wijchen.  
 
Kernpunten van de voorkeursvariant waren (zie figuur 4):  
• Aanleg van een eenzijdig aangetakte geul met een maximale diepte van ca. 3 m op de historische locatie van 

de Maas, waarbij langs de binnenbocht een flauwe oeverzone wordt aangelegd; de geul wordt gescheiden 
van de Maas door een lage drempel. De drempel ligt op ca. 5,4m + NAP, hetgeen betekent dat deze 
overstroomt bij een afvoer tussen de 500 en 1000m3/s bij Borgharen, oftewel gemiddeld ongeveer 25-30 dagen 
per jaar.    

• Tussen de Maas en de geul ontstaat een schiereiland waarvan het maaiveld is verlaagd in verschillende 
trappen.  

• In het oostelijk deel van het plangebied zijn twee geïsoleerde waterhoudende plassen aangelegd op locaties 
waar laagtes in het landschap aanwezig waren.  

• Langs de Niftrikse Uitvliet wordt een brede zone verlaagd ten behoeve van moerasontwikkeling en een 
natuurvriendelijke oever. 

• In het noordoostelijk deel is ook een zone met maaiveldverlaging (verwijderen bouwvoor) gepland.  
• Nabij het stadje en de molen wordt gekozen voor een meer cultuurhistorische inrichting, gericht op een open 

landschap met hooilandbeheer en met heggen tussen de percelen.  
 
 

 
FIGUUR 4. VOORKEURSVARIANT VOOR BATENBURG UIT 2002.  
 
 
De inrichting is uitgevoerd in de periode 2008-2011 door de aannemerscombinatie Boskalis-Van de Wetering 
(BoWeGro). Daarbij is niet simpelweg de geul uitgegraven, maar zijn mede vanwege de kosten tevens delfstoffen 
(vooral zand) gewonnen. Dit zand is gewonnen uit de diepe ondergrond onder het tracé van de geul en onder het 
schiereiland. Het zand is gewonnen door de toenmalige firma Dekker van de Kamp. 
De onvermarktbare en licht vervuilde bovengrond is tijdelijk in depot gezet langs de Maasdijk. Deze specie is later 
benut om de zandwinning weer aan te vullen: daarbij is de vervuilde grond vooral onder het schiereiland onder 
stuwpeil aangebracht met een schone leeflaag (figuur 5). Het schiereiland is dus uiteindelijk verlaagd en verschraald 
(met zandige restfractie) opgeleverd. Onder de geul zelf is de bodem aangevuld met een mix van schoon zand en 
leeflaaggrond, d.w.z. schone bovengrond conform de regels vanuit het BBK Besluit Bodemkwaliteit (figuur 5).  
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Ten opzichte van de voorkeursvariant is uiteindelijk nog een aantal wijzigingen doorgevoerd, die onder meer 
verband hielden met tekorten op de grondbalans. Dit heeft geleid tot meer open water ten opzichte van de 
voorkeursvariant:  
- de meest noordelijke geïsoleerde strang is heel anders uitgevoerd; er is een ondiepe plas met een vogeleiland 
aangelegd die in open verbinding staat met de oude Maasarm;  
- het ingetekende rietmoeras (oranje arcering) is nergens aanwezig; op de grotere vlakken waar riet was beoogd, is 
er wel open water aangelegd.   
- het hooiland en de droge geul tegenover het dorp/ de kerk is niet gerealiseerd (omdat dit perceel niet kon worden 
verworven);  de inrichting van de rood gearceerde percelen is overigens wel gerealiseerd;   
- in de zuidoostkant is er een oevergeul (NVO) aangelegd in plaats van een ondiep rietmoeras;  
 
 

 
FIGUUR 5. DWARSPROFIEL VAN DE HERAANVULLING VAN DE ZANDWINNING IN BATENBURG CONFORM BBK, BESLUIT BODEMKWALITEIT.  
BRON: BOWEGRO.  
 
  

 
FIGUUR 6. HOOGTEKAART VAN HET GEBIED NA INRICHTING, WAARBIJ HET RELIËF MET VOORMALIGE GEUL EN KRONKELWAARD  IN HET RESTERENDE DEEL 
VAN DE LIENDENSE WAARD GOED ZICHTBAAR IS. HET KUNSTMATIGE KARAKTER VAN DE TWEE GEÏSOLEERDE GEULEN IN HET NATUURGEBIED VALT OP.   
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OPENGRAVEN VAN DE OUDE MAASARM EN SCHIEREILAND BIJ BATENBURG EIND 2008.  
 
 
 

 
BEELD VAN OPEN GEGRAVEN MAASARM OP 30 OKTOBER 2011.  
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BEELD VAN DREMPEL TUSSEN OUDE MAASARM EN GEKANALISEERDE MAAS (30 OKTOBER 2011).  
 

 
EERSTE JAAR NA INRICHTING: EEN VAN BEIDE GEÏSOLEERDE PLASJES DIE ZIJN UITGEGRAVEN (30 OKTOBER 2011).  
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PIONIERSITUATIE VAN DE VOEGLPLAS MET LINKS EILANDJE VOOR PIONIIERVOGELS IN HET VOORJAAR VAN 2013 MET OP ACHTERGROND BAKENBOMEN 
LANGS DE GEKANALISEERDE MAAS (FOTO GIJS KURSTJENS).  
 
 
 
 
1.3 Beheer 
Bij het beheer is een onderscheid gemaakt tussen cultuurhistorisch hooilandbeheer nabij het beschermde 
stadsgezicht van Batenburg inclusief de molen (ca. 6 ha) en natuurlijk beheer met begrazing in de rest van het 
gebied. Rijkswaterstaat heeft het beheer van het gebied na de herinrichting overgedragen aan Geldersch 
Landschap & Kastelen (GLK). Het contract is echter een aantal jaar geleden opgezegd omdat RWS de laatste jaren 
het beheer openbaar moet aanbesteden. Dit proces loopt anno 2020 nog. Intussen beheert GLK het gebied nog 
steeds.    
In de hooilanden is door Geldersch Landschap maaisel aangebracht met o.a. Grote ratelaar, afkomstig uit van een 
bloemrijk hooiland uit de uiterwaard bij Neerrijnen langs de Waal. Het hooiland wordt doorgaans eenmaal per jaar 
gemaaid en in de nazomer nabeweid. Op verzoek van de Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. wordt het 
hooilandbeheer gefaseerd uitgevoerd met het oog op fauna (broedvogels als Patrijs).      
Het begrazingsgebied wordt beheerd door een kudde brandrode runderen van een lokale agrariër. Er is sprake van 
seizoensbeweiding tussen 1 april en 1 november, verdeeld over drie deelgebieden. In 2020 liepen er 13 runderen op 
een begraasbaar oppervlak van ca. 32 ha. De graasdruk kwam hiermee op ca. 1 dier per 2,5 ha.   
Rondom de poelen en de kleiput wordt periodiek bosopslag door vrijwilligers afgezet. In 2020 is dit nogal rigoureus 
gedaan, terwijl er sprake is van een beverterritorium en broedlocatie van de Ijsvogel.  In het oostelijk deel wordt 
periodiek bosopslag (vooral Zwarte els) in een grasland geklepeld i.v.m. handhaving op de waterwetvergunning 
(vegetatielegger).   
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Resultaten 
 
 
1.4 Flora 
 
1.4.1 Situatie voor herinrichting (1979-20010) 
Uit deze periode zijn gegevens beschikbaar van opnamen en karteringen van de Provincie Gelderland met o.a. een 
vegetatie-onderzoek uit 1979 (Jongman & Leemans, 1982). In 2002 en 2006 heeft uitgebreid veldonderzoek 
plaatsgevonden in het kader van de geplande herinrichting (Kurstjens e.a., 2002; Kurstjens e.a., 2006). Ook worden 
de Maasoevers sinds 2008 tweejaarlijks onderzocht op flora vanuit het monitoringsprogramma van de Waterdienst 
voor Natuurvriendelijke Oevers (KRW-monitoring). Daarmee is de 0-situatie goed vastgelegd.  
Uit de vegetatiekaart uit 1979 blijken er nauwelijks interessante vegetatietypen aanwezig met uitzondering van een 
bloemrijk grasland gedomineerd door Veldgerst, een smalle strook stroomdalgrasland op een oeverwal langs de 
rivier met Kattendoorn en een poel met Waterviolier-vegetatie. In de Rijswaard, de reliëfrijke zone tussen het huidige 
natuurgebied en de winterdijk groeiden lokaal langs perceelsranden stroomdalsoorten als Kamgras, Goudhaver, 
Kattendoorn en Ruige weegbree. In de omgeving van de Niftrikse Uitvliet zijn Beemdkroon en Echte karwij 
aangetroffen (Prov. Gelderland).    
In 2002 en 2006 zijn 8 bijzondere/ indicatieve soorten aangetroffen. Langs de oever van de Maas groeide lokaal 
Kattendoorn, Goudhaver en Wit vetkruid, lokaal ook Karwijvarkenskervel, Kruisbladwalstro, Oosterse morgenster (1 
ex.), Zacht vetkruid en Stinkende ballote (1 ex). Tijdens het onderzoek aan de natuurvriendelijke oevers in 2008 en 
2010 werd aanvullend Bont kroonkruid gevonden (Peters & Calle, 2008, 2010).   
Soorten als Kamgras en Veldgerst zijn nergens meer aangetroffen.  
 

 
NATUURLIJK GRASLAND MET SOORTEN ALS GROTE RATELAAR EN GOUDEN SPRINKHAAN TEGEN DE WINTERDIJK AAN (FOTO BART PETERS). 
 
1.4.2 Sinds herinrichting en start beweiding (vanaf 2011) 
Na de afronding van de herinrichting in 2010 is de natuurontwikkeling van start gegaan. Vanaf 2011 vindt agrarische 
beweiding en hooilandbeheer plaats door een pachter in opdracht van Stichting Geldersch Landschap & 
Kasteelen.    
Gedurende de periode 2011-2019 zijn losse waarnemingen bekend vanuit de NDFF. Daarbij zijn in totaal 15 
indicatieve soorten gemeld en waren naar schatting 19 soorten aanwezig (tabel 1). Als snel na de start van de 
natuurontwikkeling verschenen nieuwe, niet eerder gemelde soorten als Bruin cypergras (2011), Duits viltkruid (2014), 
Fraai duizendguldenkruid (2013), Rode ogentroost (2012) en Zomerfijnstraal (2013). In 2019 is eenmalig Grijskruid op 
de oever van de Maas gevonden.  
Het uitgebreide onderzoek in 2020 toonde aan dat de soortenrijkdom is gegroeid naar 24 indicatieve soorten (tabel 
1). De soortenrijkdom wordt per ecotoop besproken en geïllustreerd aan de hand van enkele verspreidingskaartjes.  
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Indicatieve waterplanten (bijv. Rivierfonteinkruid en Watergentiaan) zijn niet gevonden. In de Niftrikse Uitvliet groeit 
Gele plomp, maar de soort heeft zich niet richting het onderzoeksgebied uitgebreid. Zowel in de oude Maasarm als 
in de andere wateren ontbreken waterplanten. De meest opvallende waterplant is de exotische Grote waternavel 
(figuur 7). Deze groeit vooral in de natuurvriendelijke oever en het bovenstroomse deel van de oude Maasarm. Er is 
één soort gevonden die indicatief is voor kwel: Bosbies. De verspreiding van deze soort toont aan waar lokaal 
grondwater uittreedt in de oeverzones van gegraven laagten (figuur 7).  
De herinrichting van de Liendense Waard heeft geleid tot de vestiging van drie soorten dynamische pioniers (figuur 
8). Vooral Bruin cypergras, Rijstgras en Fraai duizendguldenkruid zijn goed vertegenwoordigd. In vergelijking met het 
nabijgelegen natuurgebied Keent is Rijstgras in Batenburg veel talrijker. Dat houdt waarschijnlijk verband met het feit 
dat de oude Maasarm van Batenburg veel vaker meestroomt en er daardoor ook meer slib in de oeverzones wordt 
afgezet. Ook de exoot Schijngenadekruid bleek veelvuldig aanwezig. Slijkgroen is niet aangetroffen. Van 
Waterpostelein is één groeiplaats gemeld.  
 

 
BLOEMRIJKE VEGETATIE MET ZACHT VETKRUID, ECHTE KRUISDISTEL EN KNOOPKRUID OP HET ZANDIG AFGEWERKTE SCHIEREILAND (FOTO BART PETERS). 
 
(Half)Pioniers van hoger gelegen zand- en grindafzettingen zijn in Batenburg vertegenwoordigd door soorten als 
Echt duizendguldenkruid, Eekhoorngras, Wit en Zacht vetkruid. Ook Dwerg- en Duits viltkruid behoren tot deze 
categorie, evenals Bleekgele droogbloem en Welriekende ganzenvoet (figuur 9). Duits viltkruid breidt zich de laatste 
jaren duidelijk uit, ook langs de Maas. In het kader van Maas in Beeld werd deze zeldzame soort in 2006 voor het 
eerst in het Maasdal gevonden, te weten in de Middelwaard bij Ravenstein (Peters e.a., 2008). Aangenomen moet 
worden dat de soort zich langs de Bedijkte Maas vrij massaal uit oude zaadbanken in vrij gegraven zand/grindlagen 
heeft gevestigd (geen soort die specifiek via de rivier wordt aangevoerd).  
Er zijn nog maar weinig indicatieve soorten van vochtig grasland in Batenburg gevonden, met uitzondering van 
Rode ogentroost. Deze soort was zo talrijk dat ze niet is ingemeten. Gewone vogelmelk was bekend van de oever 
van de Maas en is daar nog in zeer klein aantal aangetroffen. Er zijn geen nieuwe vindplaatsen gevonden. In de 
hooilanden nabij de molen komt lokaal Grote ratelaar voor (figuur 10).  De soort heeft zich hier gevestigd vanuit het 
aangebrachte maaisel van een bloemrijk hooiland uit de uiterwaard bij Neerrijnen van het Geldersch Landschap.  
Stroomdalflora is in Batenburg goed vertegenwoordigd door soorten als Goudhaver, Kamgras, Kattendoorn en Ruige 
leeuwentand (figuur 10). Ook Grasklokje komt lokaal voor. Karwijvarkenskervel, die bekend was uit het gebied 
(Maasoever) is na een waarneming in 2012 niet meer gemeld (Peters e.a., 2013). Sikkelklaver is bekend van één 
vondst op de hoge oever van de Maas in 2014 (Chrzanowski, 2018). Speciale vermelding verdient de vondst door 
Marc de Bont van één exemplaar van de Bijenorchis, een klimaatprofiteur die bezig is om kansrijke locaties in 
Nederland te veroveren. In het rivierengebied is de soort bekend van enkele groeiplaatsen in de Gelderse Poort 
(Sanders & Niemeijer, 2017), maar bijv. recent ook bij Hedel langs de Getijdenmaas. Deze pioniersoort groeit vooral 
op kalkrijke zand- en kleigrond. In het gebied komen enkele zoom-mantelsoorten voor: Kruisbladwalstro 
(restpopulatie), Witte munt (één groeiplaats) en Wilde marjolein (nieuw gevestigd) zijn in klein aantal aanwezig. 
Opvallend is ook het regelmatige verschijnen van haarden Hopwarkruid in wilgenstruwelen langs de oever van de 
Maas en de geul (figuur 11).   
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TABEL 1. OVERZICHT VAN INDICATIEVE SOORTEN IN DE LIENDENSE WAARD.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Soort 1979-2001 2002-2010 2011-2019 2020 

Beemdkroon RL GE (*)    

Bijenorchis     * 

Bont kroonkruid  *   

Bosbies   ? * 

Bruin cypergras   * * 

Duits viltkruid RL EB   * * 

Dwergviltkruid RL GE    * 

Echt duizendguldenkruid   * * 

Echte karwij RL GE (*)    

Eekhoorngras   * * 

Fraai duizendguldenkruid   * * 

Goudhaver RL GE (*) * * * 

Grijskruid    *  

Hopwarkruid    * 

Kamgras RL GE (*)  ? * 

Karwijvarkenskervel RL KW  * *  

Kattendoorn RL GE * * * * 

Kleine pimpernel RL KW    (*) 

Kruisbladwalstro RL KW  * ? * 

Oosterse morgenster RL BE  *   

Rijstgras RL KW   * * 

Rode ogentroost RL GE   * * 

Ruige leeuwentand RL KW                * 

Ruige weegbree RL KW (*)    

Sikkelklaver    *  

Smalle aster   * * 

Stinkende ballote   *   

Veldgerst RL GE  *    

Waterpostelein    * 

Waterviolier *    

Welriekende ganzenvoet    * * 

Wilde marjolein   * * 

Wittemunt RL BE    * 

Wit vetkruid  * * * 

Zacht vetkruid  * ? * 

Zomerfijnstraal    * * 

Totaal  3-8 (7 RL) 9 (5 RL) 17-21 (6-8 RL) 24 (10 RL) 
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FIGUUR 12. OVERZICHT VAN HET AANTAL INDICATIEVE PLANTENSOORTEN IN DE 
LIENDENSE WAARD GEDURENDE VIER PERIODEN.  
 
 
ECHT 
DUIZENDGULDENKRUID EN 
GROTE RATELAAR 
KOMEN LOKAAL VRIJ 
TALRIJK VOOR IN DE 
SCHRALERE DELEN VAN 
DE GRASLANDEN TEGEN 
DE WINTERDIJK (FOTO’S 
GIJS KURSTJENS EN BART 
PETERS).  
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HOPWARKRUID IN JONGE WILGENOPSLAG: DE SOORT BREIDT ZICH 
OPVALLEND UIT LANGS DE BENEDENMAAS (FOTO GIJS KURSTJENS). 

OEVERZONE VOL GROTE WATERNAVEL IN ÉÉN VAN DE HOOGWATERGEULEN 
(FOTO BART PETERS). 
 

IN HET HOOILAND DEEL GROEIT OP ENKELE PLEKKEN DE 
ZELDZAME RUIGE LEEUWENTAND. DE SOORT IS NET ALS DE 
EVENEENS AANWEZIGE GROTE RATELAAR WAARSCHIJNLIJK 
MEEGEKOMEN MET BLOEMRIJK MAAISEL UIT DE 
UITERWAARD NEERRIJNEN LANGS DE WAAL (FOTO GIJS 
KURSTJENS).  
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FIGUUR 7. VERSPREIDING VAN BOSBIES EN GROTE WATERNAVEL IN DE LIENDENSE 
WAARD IN 2020.  
 

FIGUUR 8. VERSPREIDING VAN PIONIERS VAN SLIKKIGE OEVERS IN DE LIENDENSE WAARD 
IN 2020.  
 

FIGUUR 9. VERSPREIDING VAN DROGE PIONIERS IN DE LIENDENSE WAARD IN 2020.  
 

FIGUUR 10. VERSPREIDING VAN STROOMDALFLORA IN DE LIENDENSE WAARD IN 2020. 

FIGUUR 11. VERSPREIDING VAN INDICATIEVE SOORTEN VAN RUIGTE IN DE LIENDENSE 
WAARD IN 2020.  
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1.5 Broedvogels  
 
1.5.1 Situatie voor natuurontwikkeling (1975- 2006) 
Uit deze periode zijn gegevens beschikbaar van karteringen van SOVON Vogelonderzoek Nederland in het kader 
van het project Noordelijk Maasdal in 2002 (Kurstjens & van der Weide, 2003) en in 2006 in opdracht van Arcadis 
(Kurstjens e.a., 2006). Deze gegevens zijn samengevat in tabel 2. Gedurende beide jaren zijn niet alle soorten geteld, 
maar een selectie van meer bijzondere soorten (BMP+, ca. 90 soorten/ lijst Maas in Beeld), conform de uitgebreide 
territoriumkartering (minimaal 5 ochtendbezoeken en één avondronde).  
Van 1975 is een broedvogelinventarisatie bekend waaruit blijkt dat het gebied (toen voor meer dan 75% grasland) 
relatief arm aan broedvogelsoorten was (van den Bergh e.a., 1979). Water-,  bos- en roofvogels ontbraken. Het 
gebied was vooral het domein van cultuurvolgers waaronder Graspieper, Grutto, Kievit, Patrijs en Veldleeuwerik. 
Andere weidevogels zoals Tureluur en Wulp ontbraken.  
 
1.5.2 Sinds natuurontwikkeling (2011-2020) 
Uit deze periode zijn uit drie jaar broedvogeldata beschikbaar (data Jordy Houkes/Gerrit Houwen, VWG Nijmegen). 
Tijdens deze drie jaar zijn de hooilandjes nabij de molen/Batenburg niet geteld. De data van het aangrenzende 
agrarische gebied zijn niet meegenomen, net als in 2002 en 2006. In dit deel zijn in deze periode nog diverse territoria 
van akker- en weidevogels zoals Gele kwikstaart, Kievit, Patrijs en Tureluur.  
 
RESULTATEN (TABEL 2) 
Zowel het aantal bijzondere soorten als het totale aantal territoria ervan, laat een duidelijke toename zien tussen 
2002-2006 en 2016-2020. Van ca. 16-20 bijzondere soorten is de soortenrijkdom bijna verdubbeld, naar 29-33. Het 
totale aantal territoria is tussen 2002-2006 en 2016-2020 verdrievoudigd, als we de grote kolonie Oeverzwaluwen (100 
nestholen) in 2016 buiten beschouwing laten.  
Per soortgroep zal nu de lange termijn trend worden besproken, bezien over de periode 2002 t/m 2020. De trend 
onder watervogels laat een duidelijke toename zien over vrijwel de gehele linie en dit vormt een van de groepen 
die het meest heeft geprofiteerd van de herinrichting van de Liendense Waard. Het gaat daarbij onder meer om 
Brandgans, Fuut, Grauwe gans, Krakeend en Kuifeend. Incidenteel worden er territoria van meer bijzondere 
watervogels gemeld zoals Dodaars, Slobeend, Wintertaling en Zomertaling.  
Hoewel cultuurvolgers in grote delen van Nederland al jaren een sterk negatieve trend vertonen, houden 
vertegenwoordigers van deze soortgroep in Batenburg goed stand (Graspieper, Kievit, Patrijs) of hebben ze zelfs 
geprofiteerd van de herinrichting (Gele kwikstaart, Scholekster, Tureluur). Alleen de Wulp die in 2002 en 2006 nog 
aanwezig was met drie territoria heeft verstek laten gaan.  
Mede door de realisatie van een speciaal vogeleiland doen pioniers het erg goed in het gebied. Deze soortgroep 
was voor 2006 geheel afwezig. Speciale vermelding verdienen Kluut en Visdief die al jaren op het eiland broeden 
met 13-26 resp. 3-7 territoria. Al in 2010 is het eerste nest van Kluten gevonden en vanaf 2012 van Visdief. Ook 
Bergeend en Kleine plevier hebben zich gevestigd na herinrichting, maar de aantallen nemen geleidelijk af van 11 
territoria in 2016 naar 4 in 2020 (bij Bergeend) en van 5 in 2016 naar 1 in 2020 (Kleine plevier). In de ontsteende, vrij 
eroderende rivieroever ter hoogte van het schiereiland heeft in 2016 een grote kolonie Oeverzwaluwen gezeten, 
maar de laatste jaren is deze soort, mogelijk door opkomende begroeiing, afwezig. Wel was er in 2020 een nest van 
IJsvogels in een steilwandje langs de Maas, net als in voorgaande jaren.  
Vrijwel alle vertegenwoordigers van riet, ruigte en struweel vertonen een positieve ontwikkeling (Blauwborst, 
Bosrietzanger, Grasmus, Putter, Rietgors) of zijn min of meer stabiel (Kleine karekiet, Kneu en Roodborsttapuit). Door 
voortschrijdende successie (struweelopslag) zien we ook de vestiging van soorten als Braamsluiper en Spotvogel.  
Broedvogels van ooibos zijn nog schaars en zijn vrijwel beperkt tot de oude bakenbomen langs de Maas. Het gaat 
onder meer om soorten als Buizerd, Grote bonte specht en Holenduif.   
 
CONCLUSIES  
Geconcludeerd kan worden dat de variatie aan broedvogels anno 2020 sterk is toegenomen ten opzichte van de 
periode voor de start van de herinrichting. Dit geldt voor de meeste vertegenwoordigers van watervogels, pioniers 
en die van riet, ruigte en struweel. Ook cultuurvolgers hebben zich goed gehandhaafd met o.a. Gele kwikstaart, 
Patrijs en Tureluur. Het gebied heeft voor het traject van de Bedijkte Maas speciale waarde voor Kluut en Visdief. 
 
 
  



 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Liendense Waard 2020                                              pagina  17 
 

TABEL 2. OVERZICHT VAN BIJZONDERE BROEDVOGELS IN HET NATUURGEBIED LIENDENSE WAARD IN VIJF JAREN GEDURENDE DE PERIODE 2002-2020.  
* = EXCLUSIEF HOOILANDEN NABIJ MOLEN BATENBURG. DATA AGRARISCH GEBIED ZIJN WEGGELATEN.   
Soort  2002 2006 2016* 2018* 2020* 
Bergeend   11 7 4 
Blauwborst 2 2 6 8 8 
Bosrietzanger 5 3 9 11 8 
Braamsluiper     1 
Brandgans   6 5 4 
Buizerd   1  1 
Canadese Gans   3 1  
Dodaars    1  
Fuut 1 2 6 9 7 
Gele Kwikstaart (RL GE) 4 6 5 5 11 
Grasmus 15 14 19 15 22 
Graspieper (RL GE) 2 1  1 2 
Grauwe Gans   20 23 10 
Grote Bonte Specht   1   1 2 
Holenduif       2 
IJsvogel   1 1 2 
Kievit 9 2 1 5 2 
Kleine Karekiet 6 12 18 17 6 
Kleine Plevier   5 1 1 
Kluut   14 13 26 
Kneu (RL GE)   1   3 2 
Knobbelzwaan   1 2 2 
Koekoek (RL KW)  1 1 1 1 
Krakeend  1 18 12 9 
Kuifeend   15 13 6 
Nijlgans 1 1 2 4 5 
Oeverzwaluw   100   
Patrijs (RL KW) 2 3   1 
Putter 1 1 5 2 7 
Rietgors 8 6 10 14 13 
Roodborsttapuit 2 1 2 1 1 
Scholekster 1 1 2 3 2 
Slobeend (RL KW)    2  
Spotvogel (RL GE)   2 2 2 
Torenvalk (RL KW)  1    
Tureluur (RL GE)   4 1 3 
Veldleeuwerik (RL GE) 1  1   
Visdief (RL GE)   5 3 7 
Wintertaling (RL KW)    1 1 
Wulp (RL KW) 3 3    
Zomertaling (RL BE)    1  
      
Soortenrijkdom   16 20 29 33 33 
Aantal territoria  63 63 293 189 181 
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EILANDJE VOOR PIONIERVOGELS ZOALS KLUUT EN VISDIEF.  

  
 
1.6 Vissen  

SITUATIE VOOR HERINRICHTING  
In 2006 zijn de poelen in het gebied bemonsterd op vis (Kurstjens e.a., 2006). Alleen in de voormalige kleiput zijn 
vissen aangetroffen: vooral Baars en Rietvoorn en in kleiner aantal Vetje (20 ex), Snoek (25) en Paling (1). Tijdens het 
extreem warme jaar 2003 zijn de poelen drooggevallen en zijn de stekelbaarzen die in 2002 nog in de andere poelen 
zaten, verdwenen.  
 
SINDS HERINRICHTING 
Voor zover bekend heeft er na herinrichting geen visonderzoek plaats gevonden in het gebied; ook niet in het kader 
van het OBN-onderzoek naar nevengeulen in uiterwaarden als kraamkamer voor riviervissen (Dorenbosch e.a., 
2011).   
 
 
  

TURELUUR  
 

IN 2020 HAD DE KOLONIE KLUTEN EEN OMVANG VAN 26 
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1.7 Insecten  
 
1.7.1 Inleiding  
Gedurende het flora-onderzoek in de Liendense Waard in 2020 zijn alle soorten dagvlinders en libellen genoteerd. De 
vijf bezoeken (7 mei, 11 en 19 juni, 20 en 27 augustus) zijn tijdens gunstige omstandigheden uitgevoerd. Samen met 
diverse aanvullende bezoeken en losse waarnemingen door derden is daarmee een compleet beeld verkregen van 
deze twee insectengroepen.  
 
1.7.2 Libellen  
 
PERIODE VOOR NATUURONTWIKKELING: 2002-2010 
Tijdens het onderzoek naar de 0-situatie voor natuurontwikkeling zijn in 2002 en 2006 zijn 11 soorten waargenomen in 
het gebied, zie tabel 5 (Kurstjens e.a., 2002; Kurstjens e.a., 2006). De meeste soorten zijn toen waargenomen bij de 
vier poeltjes in het gebied en langs de oever van de Maas. Andere geschikte wateren waren niet aanwezig. Het 
gaat in vrijwel alle gevallen om algemeen voorkomende soorten in Nederland. Meest bijzondere soort is de rheofiele 
Weidebeekjuffer langs de Maasoever. Tijdens onderzoek in het kader van natuurvriendelijke oevers van de Maas is in 
2008 ook Blauwe breedscheenjuffer waargenomen (Peters & Calle, 2009).     
 
PERIODE NA NATUURONTWIKKELING  
 
2011-2019 
Gedurende dit decennium zijn in totaal 21 soorten libellen gemeld, gebaseerd op losse meldingen in de NDFF (zie 
tabel 3). Voor een toelichting, zie onder 2020.   
 
2020 
In 2020 zijn slechts 10 soorten gezien in klein aantal (tabel 3). Tijdens alle veldbezoeken in 2020 lag het aantal 
exemplaren opvallend laag, mogelijk door de drie opeenvolgende droge jaren gedurende 2018-2020. Er is één 
nieuwe soort gezien t.o.v. de voorgaande periode: een Zwervende heidelibel op 27 augustus 2020 in een ruigte.  
Een analyse van de waarnemingen over de periode 2011-2020 komt op een totale soortenrijkdom van 22 soorten. 
Daarmee scoort het gebied in vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas gemiddeld. Er 
zijn geen bedreigde soorten waargenomen.   
Drie soortgroepen worden hier toegelicht: rheofiele, limnofiele en pioniersoorten. Van de rheofiele (stroomminnende) 
libellen zijn drie soorten gezien in zeer klein aantal gezien: Blauwe breedscheenjuffer, Weidebeekjuffer en 
Kanaaljuffer. Vaak in de buurt van de Maas.   
Onder de limnofiele soorten, die kenmerkend zijn voor laagdynamisch moeras/goed ontwikkelde geïsoleerde 
wateren, zijn incidenteel vier soorten gezien: Bruine winterjuffer, Grote roodoogjuffer, Variabele waterjuffer en 
Vuurlibel. In 2020 ontbraken vertegenwoordigers van deze groep. Limnofiele soorten als Glassnijder, Smaragdlibel en 
Vroege glazenmaker zijn de afgelopen 10 jaar helemaal niet gemeld. Geconcludeerd kan worden dat het 
natuurgebied voor deze soortgroep nauwelijks een rol speelt. Goed ontwikkelde laagdynamische wateren met 
waterplanten en moerasbegroeiing ontbreken.  
Pioniersoorten van tijdelijke dynamische wateren in het rivierengebied ontbreken in Batenburg. Een uitzondering 
vormt de waarneming van een Zwervende heidelibel in 2020, maar er is geen aanwijzing voor lokale voortplanting.  
Geconcludeerd kan worden dat de libellenfauna in het gebied matig is ontwikkeld. Kenmerkende of meer 
zeldzame soorten ontbreken vrijwel geheel. Enkel van algemeen voorkomende soorten zijn waarnemingen bekend.     
 

BLAUWE BREEDSCHEENJUFFER, EEN RHEOFIELE SOORT DIE IN KLEIN AANTAL 
LANGS DE MAAS VOORKOMT.  

GROOT DIKKOPJE IN RUIG GRASLAND NABIJ OOIBOS.   
 



 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Liendense Waard 2020                                              pagina  20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.7.3 Dagvlinders  
 
PERIODE VOOR NATUURONTWIKKELING: 2002-2010 
Tijdens het onderzoek naar de 0-situatie voor natuurontwikkeling zijn in 2002 en 2006 losse waarnemingen verzameld, 
waarbij ca. 10 algemene soorten werden aangetroffen. Een uitzondering hierop vormt de waarneming van twee 
Argusvlinders op 17 mei 2002. De soort wordt al lange tijd niet meer in oostelijk rivierengebied en Limburgse Maasdal 
gezien. Algemene grasvlinders als Bruin zandoogje en Hooibeestje waren afwezig.  
Tijdens onderzoek in het kader van natuurvriendelijke oevers van de Maas zijn in 2008 vrij veel Icarusblauwtjes gezien 
(Peters & Calle, 2008).   
 
PERIODE NA NATUURONTWIKKELING  
 
2011-2019 
Gedurende dit decennium zijn in totaal 24 soorten dagvlinders gemeld, gebaseerd op losse meldingen in de NDFF 
(zie tabel 4). Voor een toelichting, zie onder 2020.   
 
2020 
In 2020 zijn 22 soorten dagvlinders gezien (tabel 4), waaronder één nieuwe soort: Kleine parelmoervlinder (1 ex. op 6 
aug. 2020). Een analyse van de waarnemingen over de periode 2011-2020 komt op een totale soortenrijkdom van 25 
soorten, waarbij aangetekend dient te worden dat Oranje zandoogjes na 2013 niet meer zijn gezien. Daarmee 
scoort het gebied in vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas gemiddeld-hoog. Er zijn 
naast het Oranje zandoogje drie bedreigde soorten waargenomen: Bruin blauwtje, Gele luzernevlinder en Kleine 
parelmoervlinder.   
Twee soortgroepen worden hier toegelicht: grasland- en zoom-mantelsoorten. Graslandvlinders zijn in Batenburg 
goed vertegenwoordigd door Bruin blauwtje, Bruin zandoogje, Hooibeestje, Icarusblauwtje, Koninginnenpage, Gele 
en Oranje luzernevlinder en Kleine vuurvlinder. Van het Zwartsprietdikkopje zijn maar twee waarnemingen bekend 
(28 juni 2019 en 19 juni 2020). De populaties van Bruin blauwtje en Bruin zandoogje zijn groot met vele tientallen 

TABEL 3. LIBELLEN IN DE LIENDENSE WAARD GEDURENDE DRIE TIJDSPERIODEN: 2002-2006, 2011-2019 
EN IN 2020. 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 2002-2010  2011-2019 2020 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella * ** ? 
Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes * * ** 
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea  *  
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum * *  
Bruine glazenmaker Aeshna grandis   * * 
Bruine winterjuffer Sympecma fusca  *t,e  
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum  ** * 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum * ** ** 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa  *  
Grote keizerlibel Anax imperator * *  
Grote roodoogjuffer Eryhtromma najas * ***  
Houtpantserjuffer Lestes viridis  * * 
Kanaaljuffer Erythromma lindenii  *  
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum * **  
Lantaarntje Ischnura elegans * ** ** 
Paardenbijter Aeshna mixta  ** * 
Platbuik Libellula depressa *   
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  * * * 
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum  *  
Viervlek Libellula quadrimaculata *   
Vuurlibel  Crocothemis eryhtraea  *  
Watersnuffel Enallagma cyathigerum   ** ? 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens  * * * 
Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii   * 
Totaal  11 

 
21 10-12 
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exemplaren, terwijl  deze in de jaren 2002/2006 niet aanwezig waren. Overigens stammen de eerste meldingen van 
Hooibeestje pas uit 2016, hetgeen wijst op een recente kolonisatie. De Oranje luzernevlinder had goede invasiejaren 
in 2013 en 2019 met op sommige dagen tientallen exemplaren.   
Zoomsoorten, die bestaan bij de gratie van goed ontwikkelde structuur, bij voorkeur op de overgang van grasland 
naar struweel en ooibos, zijn in Batenburg vertegenwoordigd door Groot dikkopje en Landkaartje in zeer klein aantal 
(1-2 ex). Oranje zandoogje is na 2013 niet meer gezien en lijkt dus verdwenen, mogelijk door gebrek aan wat ruige 
graslanden zoals wel aanwezig in Keent.  
 
 
TABEL 4. DAGVLINDERS VAN DE LIENDENSE WAARD GEDURENDE DRIE TIJDSPERIODEN.  
LEGENDA: * = 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49 EN **** = >50. RODE LIJST SOORTEN ZIJN ROOD GEMARKEERD.  
Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 
2002-2006 2011-2019 2020 

 

Argusvlinder Lasiomata megera *   
Atalanta Vanessa atalanta ** ** ** 
Bont zandoogje Pararge aegeria  * * 
Boomblauwtje Celastrina argiolus * * * 
Bruin blauwtje Aricia agestis  ** *** 
Bruin zandoogje Maniola jurtina  * *** 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni   * * 
Dagpauwoog Inachis io * ** ** 
Distelvlinder Vanessa cardui * ** * 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album  *  
Gele luzernevlinder Colias hyale  * * 
Groot dikkopje Ochlodes venatus  * * 
Groot koolwitje Pieris brassicae * * ** 
Hooibeestje Coenonympha 

 
 *** *** 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus ** *** *** 
Klein geaderd witje Pieris napi * ** * 
Klein koolwitje Pieris rapae *** *** *** 
Kleine parelmoervlinder  Issoria lathonia   * 
Kleine vos Aglais urticae * ** * 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas  ** ** 
Koninginnenpage Papilio machaon  * * 
Landkaartje Araschnia levana * * * 
Oranje luzernevlinder Colias croceus  ***  
Oranjetip Anthocharis 

 
 * ** 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus  ***  
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola  * * 
Totaal  11 24 22 
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1.7.4 Sprinkhanen 
In de periode 2011-2020 zijn in totaal 14 soorten gezien (tabel 5), waarmee het gebied in vergelijking met andere 
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas goed scoort. Er zijn geen bedreigde soorten waargenomen.  
Twee soortgroepen worden hier toegelicht.  
Vochtminnende soorten zijn vooral vertegenwoordigd door Gewoon spitskopje, Zeggendoorntje en Kustsprinkhaan.  
Klimaatsoorten zijn vooral vertegenwoordigd door het talrijke Zuidelijk spitskopje. Van Greppel- en Gouden 
sprinkhaan zijn incidentele waarnemingen bekend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8 Overige soortgroepen 
 
1.8.1 Zoogdieren  
 
SITUATIE VOOR HERINRICHTING  
Voor de herinrichting is in 2002 en 2006 onderzoek gedaan naar het voorkomen van zoogdieren. Daarbij is speciale 
aandacht besteed aan de das en vleermuizen. Dassen waren in deze jaren niet bekend van de Liendense Waard. 
De dichtstbijzijnde burchten bevonden zich toen op het rivierduin van Hernen op ca. 3 km van het gebied en langs 
de A50 ten westen van Niftrik. 
Vleermuisonderzoek in 2002 toonde aan dat er twee soorten aanwezig waren: Gewone dwergvleermuis verspreid 
over het hele gebied en Meervleermuis langs de oever van de Maas (Kurstjens e.a., 2002). Naast deze soorten waren 
algemene soorten als Egel, Haas, Beverrat, Mol en Ree aanwezig.  
 
SINDS HERINRICHTING 
Een nieuwe ontwikkeling is de vestiging van de Bever en de Das. De eerste waarneming van beveractiviteit dateert 
uit het voorjaar van 2015. Er zijn toen op 21 maart vraatsporen gevonden in de nieuwe geul  nabij de jachthaven. 
Vervolgens duurde het tot 2019 voordat nieuwe aanwezigheid werd gemeld. In 2020 is er sprake van activiteit op 
twee relatief ver uiteen gelegen plekken: de voormalige kleiput nabij de molen, met wissels vanuit de nieuwe geul 
(met geurmerken) en met een leger onder wilgenstruweel en langs de natuurvriendelijke oever bij de uitmonding 
van de Niftrikse Uitvliet: daar zitten twee holen in een steil, met ooibos begroeid talud (7 mei 2020). In 2020 is melding 
gemaakt van een familieburcht langs de Maasoever bij de Lymen, ca. 2 km stroomafwaarts. De aanwezigheid van 
dit territorium verklaart de aanwezigheid van geurmerken bij de kleiput. In het natuurgebied is anno 2020 sprake van 
twee territoria van naar alle waarschijnlijkheid solitaire dieren.     
Dassen hebben een belopen burcht met acht pijpen op de zandige hoge Maasoever op het schiereiland. Deze 
burcht, die overigens regelmatig deels in gebruik is bij vossen, is minimaal 5 jaar aanwezig (pers. meded. Jordy 
Houkes). De eerste melding van dassenactiviteit stamt uit april 2018 met prenten en latrines in het resterende 
agrarisch gebied tussen de winterdijk en het natuurgebied.   
Langs de zandige Maasoever leven lokaal veel Konijnen. Hazen zijn relatief algemeen. Andere vermeldenswaardige 
soorten zijn: Egel, Steenmarter, Vos, Wezel en Ree. Deze laatste soort is echter opvallend schaars. Na 2015 zijn er 
geen meldingen meer gedaan.   
 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2011-
2020 

Bramensprinkhaan  Pholidoptera griseoaptera X 
Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus  X 
Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis X 
Gouden sprinkhaan Chrysochraon dispar X 
Greppelsprinkhaan  Metrioptera roeselii X 
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima  X 
Krasser Pseudochorthippus parallelus X 
Kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus X 
Ratelaar Chorthippus biguttulus X 
Snortikker Chorthippus mollis X 
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima X 
Zanddoorntje Tetrix ceperoi X 
Zeggendoorntje Tetrix subulata X 
Zuidelijk spitskopje Conocephalus fuscus  X 
Totaal  14 
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VRAATPLEK EN LEGER VAN BEVER IN OUDE KLEIPUT BIJ BATENBURG, MET EEN RUSTENDE IJSVOGEL (7 MEI 2020).  
 
 
 

 
DASSENBURCHT IN ZANDIGE OEVER LANGS DE MAAS OP HET SCHIEREILAND.  
 
1.8.2 Herpetofauna 
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SITUATIE VOOR HERINRICHTING  
In 1992 zijn in het gebied vier algemene soorten waargenomen: Bruine kikker, Gewone pad, Kleine watersalamander 
en Groen kikker complex (Bastaardkikker). Voortplanting is in zeer geringe mate vastgesteld bij de laatste drie 
soorten (Creemers, 1994). In 2002 en 2006 zijn deze soorten opnieuw vastgesteld tijdens gericht onderzoek naar de 
toen nog aanwezige poeltjes in het gebied. Voortplanting van dezelfde drie soorten was aannemelijk (Kurstjens e.a., 
2002; Kurstjens e.a., 2006).  
 
SINDS HERINRICHTING 
Door de herinrichting zijn drie poelen verdwenen. Alleen een voormalige kleiput aan de noordzijde van de nieuw 
geul resteert. Er zijn  wel nieuwe grote wateren bij gekomen.  
In 2020 zijn op twee locaties roepende Bastaardkikkers gehoord (kleiput en laagte). Ook zijn op 12 april 2020 
roepende Gewone padden gehoord in de kleiput (Jordy Houkes). Er heeft in 2020 overigens geen gericht onderzoek 
plaats gevonden naar amfibieën; alleen losse waarnemingen zijn verzameld. Van andere soorten zijn geen 
waarnemingen meer bekend. Door de aanwezigheid van vis in alle wateren zijn de kansen voor (hervestiging) van 
soorten als Bruine kikker en Kleine watersalamander beperkt.   
 
1.9 Werking van natuurlijke processen 

 
1.9.1 Spontane ontwikkeling 
Het gebied kan zich vrijwel volledig spontaan ontwikkelen onder invloed van begrazing en rivierprocessen. Een 
uitzondering vormen de hooilanden en hagen ter hoogte van de binnendijkse molen. Ook wordt actief ingrepen op 
het eilandje voor pioniervogels, door dit vrij te houden van ruigte en bosopslag.  
 
1.9.2 Hydromorfologische processen 
Langs de ontsteende Maasoever op het schiereiland is er ruimte voor morfodynamiek en zijn wat steilwandjes 
ontstaan. Achter de drempel tussen de Maas en de oude Maasarm heeft flinke slibsedimentatie plaatsgevonden.    
 
1.9.3 Begrazing 
Er loopt in het zomerhalfjaar een kudde Brandrode runderen, paarden ontbreken. De graasdruk is extensief met ca 1 
dier per 2,5 ha. Wel is door de aanwezigheid van tussenrasters sprake van drie losse begrazingseenheden .  
 
1.9.4 Overige processen (Kwel)  
Het proces kwel of andere relevante processen spelen geen rol van betekenis in Batenburg.    
 
  
PROCESBAROMETER 
proces  ruimte voor processen  

 
Spontane ontwikkeling  

 

Hydro-morfodynamiek 
 

Begrazing  
 

Kwel    
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Conclusies  
 
 
1.10 Natuurwaarden  
In de Liendense Waard is het aantal indicatieve plantensoorten na herinrichting ruimschoots verdubbeld van 9 naar 
23. De grootste winst is geboekt bij de dynamische pioniers met soorten als Bruin cypergras, Fraai duizendguldenkruid 
en Rijstgras langs de oude Maasarm en de oeverplas. Ook droge pioniers waaronder Echt duizendguldenkruid, Wit 
en Zacht vetkruid en Dwerg- en Duits viltkruid doen het goed, vooral op de hogere delen waar de voedselrijke 
bouwvoor is verwijderd tot op een meer schrale ondergrond.  Op dergelijke plaatsen komen stroomdalsoorten als 
Goudhaver, Kamgras en Kattendoorn ook veelvuldig voor. Bijzonder is de vestiging van de eerste Bijenorchis.   
Onder de fauna vallen de positieve ontwikkelingen bij de broedvogels en dagvlinders op. Ook Bever en Das hebben 
het natuurgebied sinds de herinrichting gekoloniseerd. De variatie aan broedvogels is ten opzichte van de periode 
voor de start van de herinrichting toegenomen. Dit geldt voor veel soorten onder de watervogels, pioniers en die 
van riet, ruigte en struweel. Ook cultuurvolgers hebben zich goed gehandhaafd met o.a. Gele kwikstaart, Patrijs en 
Tureluur. Batenburg heeft voor het traject van de Bedijkte Maas speciale waarde voor Kluut en Visdief. 
Daar waar de libellenfauna matig is ontwikkeld, springt de soortenrijkdom onder de dagvlinders, met 25 soorten 
gedurende de periode 2011-2020, er uit. Zo is er een grote populatie van Bruin blauwtje aanwezig. Populaties van 
zoomsoorten zijn in het gebied nog klein.  
Mede door de dominantie van vis in de aangelegde wateren, is het gebied nauwelijks van belang voor amfibieën 
met uitzondering van de Groene kikker.  
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de ontwikkelingen op het land positief zijn (flora, broedvogels, das, 
dagvlinders), maar dat de aquatische ontwikkeling (waterplanten, libellen) relatief beperkt is. Ook de ontwikkeling 
van laagdynamische natuur met o.a. rietmoeras en de bijbehorende soorten is niet van de grond gekomen.    
 
1.11 Ideeën en aanbevelingen 
• Het is van belang dat er m.b.t. het terreinbeheer goede lange termijn afspraken komen tussen Rijkswaterstaat 

en een gespecialiseerde natuurbeheerder. Daarbij wordt aanbevolen om het accent wat meer op 
procesbeheer te leggen door de volgende zaken aan te pakken:    

o Verwijderen van alle tussenrasters binnen de begraasde gebieden;  
o Overstappen van reguliere naar verlengde seizoensbegrazing of zelfs integrale jaarrondbegrazing; 

daartoe is een binnendijks hoogwatervrij gebied nodig;   
o Verwijderen rasters rondom aangeplante hagen in hooiland om het gebied een meer natuurlijke 

uitstraling te geven en zoomontwikkeling beter tot zijn recht te laten komen;  
o Behoud raster in de bosrand ten westen van pioniereilandje waar bodembroeders nestelen;  

• Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water beter te behalen, wordt aanbevolen om rivierhout in de oude 
Maasarm aan te brengen. 

• Ontwikkeling van rietmoeras is niet realistisch in het gebied, onder meer door de keuze voor een aangetakte,  
hoogdynamische geul en het gebrek aan droogval door vast stuwpeil.     

• De beide geïsoleerde plassen aan de oostkant aangelegde geulen en NVO-oever hebben een kunstmatige en 
systeemvreemde uitstraling. Ze sluiten in deze vormen bovendien niet echt aan op het natuurlijke reliëf en de 
morfologie van het gebied. De NVO-oever ligt bovendien als een grote bak water direct aan de Maasoever, 
waardoor deze gevoelig is voor opslibbing bij hoogwater. Mochten er in de toekomst herinrichting in de nabije 
omgeving plaatsvinden (bv. in de Niftrikse Waard als integraal hoogwaterproject), dan wordt voorgesteld om 
de mogelijkheden tot aanpassing van de NVO-oever te heroverwegen. Omvorming tot een periodiek 
meestromende hoogwatergeul in de Lelyzone, maar duidelijker gescheiden van de Maas zou dan een optie 
zijn.   

• Naar verwachting zullen de beide geïsoleerde plassen op lange termijn opslibben en zich richting 
zachthoutooibos ontwikkelen. Om de kwaliteit van deze geulen intussen te verbeteren, kan worden overwogen 
om wortelstokken van Gele plomp aan te brengen.  
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