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Loonse Waard  
Gebiedsrapportage 2018 
 
 

Riviertraject: Bedijkte Maas  
Gemeente: Wijchen  
Stad/dorp: tussen Balgoij en Niftrik  
Start natuurontwikkeling:   2010 
Eigendom:  Gemeente Wijchen, Rijkswaterstaat (100-m oeverzone)   

Oppervlakte:  53 ha, waarvan 9,2 ha plas en 5 ha geul  
Toegankelijkheid:  vrij toegankelijk     
 
 
 

Gebiedsbeschrijving 
 

1.1 Historische situatie 

De Loonse Waard (vroeger Loonsche Uiterwaarden) behoorde tot aan de bochtafsnijding van 1938 bij het dorp 
Neerloon in de provincie Noord-Brabant. Ter hoogte van het dorp lag vroeger een doorwaadbare plaats in de rivier 
(statio in het Latijn, www.bhic.nl); later is daar een veer naar Niftrik (De Staaij) in gebruik genomen (figuur 1).  
Gelijktijdig met de verstuwing en de bochtafsnijding van de Maas zijn de vele heggen op de kavelgrenzen van de 
gras- en hooilanden gerooid omdat ze dwars op de stroomrichting stonden (figuur 2). In tegenstelling tot de 
gedempte oude Maasarm van Keent, bleef die van de Loonse Waard grotendeels intact bij de bochtafsnijding met 
uitzondering van de meest bovenstroomse 250m. Daardoor kon de uiterwaard worden verbonden met de winterdijk 
bij Balgoij.   
In figuur 3 is de start van grootschalige zandwinning te zien evenals de aanleg van een jachthaven en een 
industrieterrein aan de noordzijde tussen de oude rivierloop en de winterdijk. De zandwinning heeft plaats gevonden 
tussen 1986 en 2008 en daarbij is vrijwel de gehele uiterwaard vergraven. Ook de gronden ten zuiden van de 
jachthaven zijn vergraven, maar later weer aangevuld met onbruikbare grond. Alleen de oever van de nieuwe 
Maasloop en enkele percelen nabij de winterdijk nabij Balgoij vielen buiten de zandwinning. Langs de zuidoever van 
de zandplas zijn enkele schiereilandjes aangelegd. Op de plek van de voormalige zuidoever van de afgesneden 
oude Maasloop is een eiland ontstaan, dat bestaat uit onvermarktbare specie. Het oostelijk deel van dit eiland volgt 
ook niet meer de contour van de oude oever van de Maas. Het maaiveld van het eiland ligt ca. 2m lager dan de 
oorspronkelijke hoogte.      
 

1.2 Inrichting rivieroever  

Tussen 2004 en 2009 is door Delgromij (onderdeel van K3) klei voor de keramische industrie gewonnen in de 
oeverzone van de Maas en op de locatie van de instroom van oude Maasloop. Daarbij is in samenwerking met 
Rijkswaterstaat een 1,2 km lange oevergeul gerealiseerd en is de oude Maasarm weer open gegraven (figuur 5). Bij 
de aanleg van de geul is de oever van de Maas over een breedte van ongeveer 100m verlaagd. Daarbij zijn de 
bakenbomen verwijderd. Twee bakenbomen zijn in 2006 in de oever van de zandplas aangebracht als rivierhout. Op 
de oude oeverlijn is een 5-10m brede lage dam van zetsteen (rond en onder stuwpeil) en grond tussen de Maas en 
de geul intact gebleven. Her en der zijn er kleine openingen in deze scheidingsdam.  

Soortgroep Periode 2010-2017 2018  
  

Beoordeling ontwikkeling* 

 
Aantal 
bijzondere 
soorten  

waarvan 
op Rode 
Lijst 

Aantal 
bijzondere 
soorten 

Waarvan 
op Rode 
Lijst  

Flora 9  4  19 8   
Broedvogels 29 6 ? ? 

?  
Dagvlinders 14 0 16 1 

 
Libellen (7) 0 11 0 

 
Sprinkhanen 9 0 9 0 

 
Overige 
soortgroepen 

    Bever    
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Tussen de zandplas en de Maas is ook zo’n lage scheidingsdam gehandhaafd. Daardoor kan het eiland, dat 
bestaat uit een verlaagd deel van de oude Maasoever, bij regulier stuwpeil (= 4,90 m + NAP) door grazers en 
wandelaars worden bereikt.   
Tussen de open gegraven oude Maasarm aan de oostzijde en de Maas ligt eveneens een lage maar wat bredere 
dam. Het eindbeeld van de inrichting is ook zichtbaar op de topografische kaart van 2016 (figuur 4).   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUUR 2. EERSTE KAART WAAROP DE KANALISATIE UIT 1938 ZICHTBAAR IS 

(1955).  
FIGUUR 1. SITUATIE ROND 1900.    

FIGUUR 3. SITUATIE ROND 1978. BEGIN VAN DE ZANDWINNING IN DE 

LOONSE WAARD: AANLEG VAN DE JACHTHAVEN EN HET INDUSTRIETERREIN.  
FIGUUR 4. KAART VAN 2016 MET EINDINRICHTING VAN DE  LOONSE 

WAARD: OEVERGEUL EN UITGEBAGGERDE MAASARM.  
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FIGUUR 5. INRICHTINGSPLAN VOOR DE NATUURVRIENDELIJKE OEVERZONE VAN DE LOONSE WAARD VAN DELGROMIJ (2004). DE LAANBEPLANTING EN 

HAGEN TEN ZUIDEN VAN DE JACHTHAVEN ZIJN NIET AANGEBRACHT.   
 

1.3 Beheer 

Vanaf 2010 zijn de rivieroever van Rijkswaterstaat en de aangrenzende gronden van de gemeente Wijchen als een 
geheel beheerd via beweiding. Het gebied wordt zomers integraal begraasd door een grote kudde vleesvee van 
een lokale agrariër. De kudde bestaat uit ca. 25 volwassen dieren waarmee de graasdruk uitkomt op ca. 1 dier per 
1,5 ha.   
In het kader van het project Stroomlijn van Rijkswaterstaat is in de winter van 2016 spontane opslag van 
zachthoutooibos langs de oever van de oude Maasarm en de toegangsweg naar de jachthaven vrijwel geheel 
verwijderd. 
 

 
DOORWAADBARE LAGE SCHEIDINGSDAM TUSSEN MAASOEVER EN EILAND MET ZICHT OP DE BEBOSTE OEVERGEUL LANGS DE MAAS. LINKS IS DE 

ZANDPLAS ZICHTBAAR (25 MEI 2018) (FOTO GIJS KURSTJENS).   
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Resultaten 
 
 

1.4 Flora 

 
1.4.1 Situatie voor herinrichting (1979-2009) 
De hoeveelheid historische informatie over de flora van de Loonse waard is beperkt. Uit deze periode zijn gegevens 
beschikbaar van een vegetatiekartering van de Provincie Gelderland uit 1979 (Jongman & Leemans, 1982) en een 
veldbezoek op 30 oktober 2004 (Kurstjens, 2004).  
Het onderzoek uit 1979 toonde aan dat er lokaal nog droge soortenrijke Glanshavervegetaties aanwezig waren in 
de onvergraven uiterwaard, het merendeel bestond toen echter al uit soortenarm cultuurgrasland. Langs het 
oostelijk deel van de Lage Steeg (toegangsweg, zie figuur 2) kwam stroomdalgrasland met Kattendoorn voor en 
langs de hoge delen van de Maasoever een soortenrijke glanshaverberm met Wilde peen en Knoopkruid. Bijzondere 
soorten uit deze periode zijn o.a. Beemdkroon, Goudhaver, Kattendoorn, Kleine pimpernel en Ruige leeuwentand.  
In 2004 zijn langs de Maasoever lokaal Echte kruisdistel, Kattendoorn en Grote bevernel gevonden.    
 
1.4.2 Sinds begrazing en herinrichting (vanaf 2010) 
Gedurende de periode 2010-2017 zijn op basis van losse meldingen in de Nationale Databank Flora en Fauna 9 
indicatieve plantensoorten gevonden in het nieuwe natuurgebied (tabel 1), waaronder Beemdkroon, Kattendoorn, 
Kruisbladwalstro, Rode ogentroost en pioniers als Bruin cypergras, Slijkgroen en Welriekende ganzenvoet.  
In 2018 is door de inventarisaties van Maas in Beeld voor het eerst een compleet beeld verkregen van het 
voorkomen van indicatieve plantensoorten. Tijdens drie veldbezoeken (op 3 mei, 25 mei en 31 juli) zijn in totaal 19 
soorten gevonden (figuur 6). Goudhaver, Kleine pimpernel en Ruige leeuwentand blijken niet meer voor te komen.    
De soortenrijkdom wordt per ecotoop besproken en geïllustreerd aan de hand van enkele verspreidingskaartjes.  
Indicatieve waterplanten (bijvoorbeeld Rivierfonteinkruid en Watergentiaan) komen niet voor. In de oude Maasarm 
groeien, naast veel drijvende algen, Smalle waterpest en Tenger fonteinkruid. In de oevergeul groeien zeer lokaal 
waterplanten als Gekroesd fonteinkruid. De plaagexoot Grote waternavel komt verspreid voor (figuur 7) en vindt 
vermoedelijk zijn herkomst uit de Niers, die bovenstrooms van dit gebied in de Maas uitkomt. Soorten die kwel 
indiceren (Bosbies en IJle zegge) zijn zowel langs de oever van de oude Maasarm als de oevergeul gevonden (figuur 
7).  
De herinrichting van de Loonse Waard heeft geleid tot de vestiging van vier soorten dynamische pioniers (figuur 8). 
Vooral Bruin cypergras en Rijstgras zijn goed vertegenwoordigd. Dat geldt ook voor Klein vlooienkruid en 
Naaldwaterbies. Slijkgroen staat op een plekje op de tussendam. Fraai duizendguldenkruid staat vooral langs de 
oude Maasarm. Ook bijzonder talrijk is het exotische Schijngenadekruid dat lokaal de slikoever domineert.   
Pioniers van hoger gelegen zand- en grindafzettingen zijn in de Loonse Waard vertegenwoordigd door soorten als 
Duits viltkruid, Welriekende ganzenvoet, Wit en Zacht vetkruid (figuur 8), daarnaast is ook regelmatig Bleekgele 
droogbloem aangetroffen. De belangrijkste concentratie van groeiplaatsen is de zandige hoge noordwestoever 
van de oude Maasarm. Duits viltkruid breidt zich de laatste jaren duidelijk uit, ook langs de Bedijkte Maas. In het 
kader van Maas in Beeld werd deze zeldzame soort in 2006 voor het eerst in het Maasdal gevonden, te weten in de 
Middelwaard bij Ravenstein (Peters e.a., 2008). Aangenomen moet worden dat de soort zich langs de Bedijkte Maas 
vrij massaal uit oude zaadbanken in vrij gegraven zand/grindlagen heeft gevestigd (geen soort die specifiek via de 
rivier wordt aangevoerd). Inmiddels is deze zuidelijke soort, die zich waarschijnlijk ook uitbreidt vanwege het warmere 
klimaat, vaker in het Maasdal aangetroffen, waaronder langs de Molenplas bij Stevensweert, de zandwinning van 
Lomm, de uiterwaard van Batenburg, de Kraaijenbergse Plassen en in Keent.   
Indicatieve soorten van vochtig grasland die zijn gevonden, betreffen Gewone vogelmelk, Kruipend zenegroen en 
Rode ogentroost (figuur 7). Gewone vogelmelk komt alleen nog voor in een hoge onvergraven deel van de 
Maasoever. Kruipend zenegroen heeft zich gevestigd in een talud rondom de jachthaven. Rode ogentroost was zo 
algemeen verspreid dat de soort niet meer is ingemeten.       
Droge (stroomdal)graslandsoorten zijn nog zeldzaam in de Loonse Waard. Beemdkroon en Kamgras zijn zeer lokaal 
langs de hoge dam aangetroffen. Kattendoorn groeit vooral in het westelijk deel van het gebied en op het eiland. 
Ook Echte kruisdistel komt voor (figuur 9). De hoge delen van de dam bestaan lokaal uit bloemrijke vegetaties met 
onder meer Gewone margriet, Beemdlangbloem, Gewone brunel, Glad walstro, Knoopkruid, Reukgras, Rode klaver, 
Veldlathyrus en Zachte dravik. Grasklokje is daar op drie plekken gevonden.    
Uit de categorie rivierdalruigte, mantels en zomen zijn inmiddels ook de eerste soorten gevonden: Kruisbladwalstro, 
Wilde marjolein en Witte munt (figuur 9). Dit zijn bij uitstek soorten die zich vanuit de grote bovenstroomse populaties 
langs de Limburgse Maas hier hebben gevestigd.  
Indicatieve soorten uit de ondergroei van zacht- en hardhoutooibos zijn nog niet aangetroffen.   
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BEELD VAN VERDROOGDE VEGETATIE OP MAASDAM OP 31 JULI 2018 (FOTO GIJS KURSTJENS). 
 
 
TABEL 1. OVERZICHT VAN INDICATIEVE PLANTENSOORTEN IN DE LOONSE WAARD. (*) BETEKENT DAT SOORT ALLEEN OP WINTERDIJK BUITEN DIRECTE 

ONDERZOEKSGEBIED IS AANGETROFFEN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Soort 1979-2009 2010-2017 2018  

Beemdkroon RL GE X X X 

Bosbies   X 

Bruin cypergras  X X 

Duits viltkruid RL EB   X 

Fraai duizendguldenkruid   X 

Goudhaver RL GE X  (*) 

IJle zegge   X 

Kamgras RL GE   X 

Kattendoorn RL GE X X X 

Kleine pimpernel RL KW X   

Kruipend zenegroen   X 

Kruisbladwalstro RL KW  X X 

Rijstgras RL KW   X 

Rode ogentroost RL GE  X X 

Ruige leeuwentand RL KW X   

Slijkgroen  X X 

Smalle aster  X X 

Welriekende ganzenvoet   X X 

Wilde marjolein   X 

Witte munt RL BE   X 

Wit vetkruid   X 

Zacht vetkruid   X 

Zomerfijnstraal   X  

Totaal  Minimaal 5 (5 RL) Minimaal 9 (4 RL) 19 (8 RL) 
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LINKS: DUITS VILTKRUID OP SCHRAAL AFGEWERKT TALUD VAN OUDE MAASARM (FOTO GIJS KURSTJENS). 
RECHTS: HOGERE DELEN VAN LOONSE WAARD VERTONEN BLOEMRIJK BEELD MET HIER VEEL GEWONE MARGRIET (FOTO GIJS KURSTJENS). 
 

 
BEELD VAN OUDE MAASARM MET VEEL ALG DOOR WARME ZOMER VAN 2018 (FOTO GIJS KURSTJENS). 
 

LINKS: LOKAAL WOEKERT 

GROTE WATERNAVEL  

(FOTO GIJS KURSTJENS).  
 
RECHTS: FRAAI 

DUIZENDGULDENKRUID 

KOMT VOORAL OP DE 

OEVER VAN DE OUDE 

MAASARM VOOR (FOTO 

GIJS KURSTJENS). 
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FIGUUR 6. OVERZICHT VAN DE 

ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BIJZONDERE 

PLANTENSOORTEN IN DE LOONSE WAARD IN 

DE PERIODE 1979-2009, DE PERIODE 2010-
2017 EN 2018.   
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FIGUUR 7. VERSPREIDING VAN INDICATIEVE SOORTEN VAN KWEL EN VOCHTIG GRASLAND IN DE 

LOONSE WAARD IN 2018.   

FIGUUR 8. VOORKOMEN VAN DYNAMISCHE EN DROGE PIONIERS IN DE LOONSE WAARD IN 2018.   
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FIGUUR 9. VERSPREIDING VAN STROOMDALSOORTEN EN SOORTEN VAN RUIGTEN EN ZOMEN IN DE LOONSE WAARD IN 2018.  
 
 

1.5 Broedvogels  

 
1.5.1 Situatie voor natuurontwikkeling (1974 t/m 2009) 
Uit deze periode zijn geen broedvogelinventarisatiegegevens beschikbaar. Bekend is dat er tijdens de zandwinning 
in de Loonse Waard een kolonie Oeverzwaluwen aanwezig was met in de periode 1997-2002 7 tot 50 territoria 
(Kurstjens & van der Weide, 2001; 2003). Van 2002 zijn territoria bekend van Kleine plevier (3) en IJsvogel (1). Ook is 
regelmatig een paar Patrijzen gemeld uit het gebied. In 2004 was er een nest met Torenvalk in een bakenboom 
(Kurstjens, 2004). In 2009 is een zingende Blauwborst gemeld tijdens het broedseizoen (NDFF).  
Van 1974 is een broedvogelinventarisatie bekend waaruit blijkt dat het gebied (toen voor meer dan 75% grasland) 
relatief arm aan broedvogelsoorten was (van den Bergh e.a., 1979). Water-,  bos- en roofvogels ontbraken met 
uitzondering van Ransuil (3), Torenvalk (1) en Zomertortel (1). Het gebied was vooral het domein van cultuurvolgers 
waaronder Graspieper, Kievit, Patrijs en Veldleeuwerik. Andere weidevogels zoals Tureluur en Wulp ontbraken. Er 
waren wel territoria (elk 1) van de Gele kwikstaart, Grutto en Scholekster.  
 
TABEL 2. OVERZICHT VAN BIJZONDERE BROEDVOGELS IN DE LOONSE WAARD IN 2011 (HOLLANDER, 2011).   

Soort  2011 

Bergeend 2 

Bosrietzanger 5 

Braamsluiper 1 

Brandgans 5 

Buizerd 1 

Canadese Gans 4 

Fuut 4 

Gekraagde Roodstaart  1 

Gele Kwikstaart RL GE 1 

Grasmus 10 

Graspieper RL GE 1 

Grauwe Gans 5 

Groene Specht 1 

Grote Bonte Specht  2 

Kievit 1 

Kleine Karekiet 5 

Kleine Plevier 1 

Kneu RL GE 1 

Knobbelzwaan 2 

Koekoek RL KW 2 

Kolgans  1 

Krakeend 1 

Kuifeend 4 

Nijlgans 2 

Rietgors 3 

Scholekster 4 

Spotvogel RL GE 1 

Visdief RL GE 14 

Zwarte Roodstaart 1 

Soortenrijkdom   29 

Aantal territoria  86 
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1.5.2 Sinds natuurontwikkeling (2010-2018) 
Uit deze periode zijn complete gegevens beschikbaar uit 2011 (Hollander, 2011) en losse territoriale waarnemingen 
uit andere jaren. De inventarisatie uit 2011 kan min of meer worden beschouwd als 0-meting omdat de inrichting 
toen net was afgerond en de natuurontwikkeling net van start was gegaan.   
De resultaten van 2011 staan in tabel 2. Qua soortenrijkdom (29) scoort de Loonse Waard redelijk; ter vergelijking in 
Keent komen 43-45 soorten voor (Kurstjens e.a. 2018).  Qua dichtheid scoort het gebied vrij hoog (ca. 20 territoria per 
10 ha land). Soortgroepen die goed zijn vertegenwoordigd zijn watervogels (met opvallend veel broedende ganzen 
waaronder ook Brandganzen) en pioniers (Bergeend , Kleine plevier en Visdief). De aantallen cultuurvolgers, ruigte 
en ooibossoorten waren anno 2011 nog laag. Bijzonder was de kolonie Visdieven (14 paar) op de dam tussen de 
Maas en de oevergeul. 
Ook na 2011 is de kolonie Visdieven nog geteld: 2012 (2), 2014 (6), 2015 (6) en 2017 (2).     
In 2018 zijn territoria vastgesteld van IJsvogel (1, maar het nest zat waarschijnlijk aan overzijde in een steilwand van 
de Maas), Kleine plevier (2), Roodborsttapuit (2) en Visdief (1). Bijzonder is ook de waarneming van een territoriaal 
paartje Oeverlopers langs de oevergeul (25 mei 2018), maar dit was onvoldoende voor een geldig territorium. 
Opvallend is dat ook in meerdere andere jaren verdachte waarnemingen van de Oeverloper uit het gebied 
afkomstig zijn. Het biotoop lijkt in ieder geval erg geschikt voor deze – als broedvogel – zeldzame soort.   
 

1.6 Insecten  

 
1.6.1 Inleiding  
Gedurende het flora-onderzoek in de Loonse Waard in 2018 zijn alle soorten dagvlinders en libellen genoteerd. De 
drie bezoeken (3 mei, 25 mei en 31 juli) zijn tijdens gunstige omstandigheden uitgevoerd. Samen met aanvullende 
bezoeken door derden (begin juli en medio augustus 2018, NDFF) is daarmee een vrij compleet beeld verkregen van 
deze twee insectengroepen.  
 
1.6.2 Libellen  
 

PERIODE 2010-2017 

Gedurende deze 8 jaar zijn 7 soorten waargenomen (bron: NDFF). Het gaat hierbij alleen om algemene soorten als 
Lantaarntje en Gewone oeverlibel. De meeste waarnemingen komen uit 2011 en 2015. Het beeld is zeker niet 
compleet omdat diverse algemene soorten ontbreken.  
 

2018 

In 2018 zijn 11 soorten gezien (tabel 3), maar enkele algemene najaarsoorten zijn vrijwel zeker gemist (o.a. Bruinrode 
heidelibel en Paardenbiijter). Cumulatief over de periode 2010-2018 zijn 14 soorten gemeld. Daarmee scoort het 
gebied in vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas laag. In het nabijgelegen Keent, dat 
al langer in ontwikkeling is en veel groter en qua watertypen veel gevarieerder is, zijn in 2017 25 soorten 
waargenomen. Er zijn in de Loonse Waard geen bedreigde soorten waargenomen, maar de waarnemingen van 
Bandheidelibel en Zuidelijke keizerlibel zijn vermeldenswaardig omdat het om minder algemene soorten gaat. 
Omdat het waarschijnlijk zwervers van elders zijn, zegt het weinig over de kwaliteit van de Loonse Waard. Zo komt de 
Bandheidelibel naar alle waarschijnlijkheid van een binnendijkse populatie uit de Hertogswetering tussen Velp en 
Herpen in Noord-Brabant.    
Drie soortgroepen worden hier toegelicht: rheofiele, limnofiele en pioniersoorten. Van de rheofiele (stroomminnende) 
libellen zijn drie soorten gezien: Blauwe breedscheenjuffer (vrij veel), Kanaaljuffer (1 ex.) en in de periode 2010-2017 
ook eenmaal een Weidebeekjuffer. De Blauwe breedscheenjuffer leeft waarschijnlijk in de ondiepe oevergeul en 
niet in de Maas, zoals in Keent is vastgesteld. Dit geldt ook voor de Kanaaljuffer.   
Limnofiele soorten, die kenmerkend zijn voor laagdynamisch moeras/goed ontwikkelde geïsoleerde wateren, 
ontbreken met uitzondering van een waarneming van twee Vuurlibellen nabij de oude Maasarm in 2018. 
Pioniersoorten van tijdelijke dynamische wateren in het rivierengebied zijn niet waargenomen in de Loonse Waard.   
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1.6.3 Dagvlinders  
 

PERIODE 2010-2017 

Gedurende deze 8 jaar zijn 14 soorten waargenomen (bron: NDFF). De meeste waarnemingen komen uit 2015 en 
2017. Enkele algemeen waargenomen soorten zijn Hooibeestje, Icarusblauwtje en Klein koolwitje.   

 

2018  

In 2018 zijn in totaal 16 soorten gezien (tabel 4) waaronder minder algemene soorten als Bruin blauwtje, Gele 
luzernevlinder, Koninginnenpage en Landkaartje. Maar algemene soorten als Gehakkelde aurelia en Kleine vos zijn in 
2018 niet gezien. In vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas scoort de Loonse Waard 
matig. In het nabijgelegen Keent, dat al langer in ontwikkeling is en veel groter en gevarieerder is, zijn in 2017 22 
soorten waargenomen. Afgezien van één exemplaar van het Bruin blauwtje zijn er in de Loonse Waard geen 
bedreigde soorten waargenomen.  
Twee soortgroepen worden hier toegelicht: grasland- en zoom-mantelsoorten. Graslandvlinders zijn in de Loonse 
Waard vrij goed vertegenwoordigd door Bruin blauwtje, Bruin zandoogje, Gele luzernevlinder, Hooibeestje, 
Icarusblauwtje en Koninginnenpage. Een soort als Zwartsprietdikkopje ontbreekt momenteel nog. Vooral de massale 
vestiging van het Hooibeestje is opmerkelijk. In 2007 waren de Kraaijenbergse Plassen de meest stroomafwaarts 
gelegen populatie in het Maasdal tussen Maastricht en Den Bosch (Calle e.a., 2008). Mogelijk heeft de soort zich 
vanuit dit gebied via de dijken gevestigd in de Loonse Waard.   
Zoomsoorten, die bestaan bij de gratie van goed ontwikkelde structuur, bij voorkeur op de overgang van grasland 
naar struweel en ooibos, zijn in de Loonse Waard nog amper aanwezig. Er is slechts een waarneming van een 
Landkaartje verricht. Soorten als Groot dikkopje en Oranje zandoogje zijn afwezig, maar vanuit Keent, waar goede 
populaties aanwezig zijn kunnen ze zich op termijn in de Loonse Waard vestigen, mits er meer ruimte komt voor de 
ontwikkeling van struwelen en zomen. Binnen de Vegetatielegger is er in de Loonse waard, waar veel delen behoren 
tot mengklasse 90/10 binnen de stroombaan, nog ruimte voor meer ruigte/ struweel (tot max. 20% van het areaal).  
 

TABEL 3. LIBELLEN IN DE LOONSE WAARD GEDURENDE TWEE TIJDSPERIODEN: 2010-2017 EN IN 2018. 
AANTALSCODE: * = 1-2, ** 3-9, ***: 10-49, **** = 50-100 EN ***** =>100. V= AANWEZIG.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2010-2017 

n = 16 

2018 

n = 19  

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella  ** 

Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum  * 

Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes  ** 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum V  

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum V  

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum V *** 

Grote keizerlibel Anax imperator V * 

Kanaaljuffer Erythromma lindenii * * 

Lantaarntje Ischnura elegans V ** 

Platbuik Libellula depressa  * 

Vuurlibel  Crocothemis eryhtraea  * 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum   *** 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens  *  

Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope  * 

Totaal  7 11 
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1.6.4 Sprinkhanen 
In de periode 2010-2018 zijn in totaal 9 soorten gezien (tabel 5), waarmee het gebied in vergelijking met andere 
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas redelijk scoort. Er zijn geen bedreigde soorten waargenomen.  
Twee soortgroepen worden hier toegelicht. Vochtminnende soorten zijn vooral vertegenwoordigd door Gewoon 
spitskopje langs de oevers van de zandplas en de oevergeul. Klimaatsoorten zijn vooral vertegenwoordigd door het 
talrijke Zuidelijk spitskopje. Ook Gouden sprinkhaan en Greppelsprinkhaan zijn beide in klein aantal gezien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.7 Overige soortgroepen 

 
1.7.1 Zoogdieren  
Voor de herinrichting is de volgende informatie bekend: eind 2007/ begin 2008 zijn de eerste beversporen in het 
gebied ontdekt. Dit was de eerste vestiging van een bever langs het Gelderse traject van de Maas (vanuit de grote 
Limburgse populatie) (Dijkstra, 2009). In een hoge rug nabij de jachthaven was in het voorjaar van 2009 een 
beverburcht aanwezig maar die is later verlaten. Binnendijks bij Balgoij is een dassenburcht aanwezig in het talud 
van een sloot; de clan foerageert vooral in het binnendijkse komgebied. Buitendijkse sporen zijn niet bekend 
(Kurstjens, 2004).    
Sinds de start van natuurontwikkeling in 2010 zijn de volgende bijzondere waarnemingen bekend: van de Bever zijn 
twee territoria aanwezig. Rondom het eiland aan de westzijde (vanaf begin 2011) en langs de oevergeul (eind 
2016/begin 2017). Hollander (2011) meldt daarnaast Bunzing (1 ex), Haas (incidenteel) en Konijn (talrijk).    
 
  

TABEL 4. DAGVLINDERS VAN LOONSE WAARD GEDURENDE TWEE TIJDSPERIODEN.  
LEGENDA: * = 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49 EN **** = >50.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 

2010-2017 

n = 177 

2018 

n = 109  

Atalanta Vanessa atalanta V * 

Bont zandoogje Pararge aegeria V ** 

Bruin blauwtje Aricia agestis  * 

Bruin zandoogje Maniola jurtina V ** 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni  V * 

Dagpauwoog Inachis io V ** 

Distelvlinder Vanessa cardui V * 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album V  

Gele luzernevlinder Colias hyale  * 

Groot koolwitje Pieris brassicae V * 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus V **** 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus V ** 

Klein geaderd witje Pieris napi V * 

Klein koolwitje Pieris rapae V **** 

Kleine vos Aglais urticae V  

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas V * 

Koninginnenpage Papilio machaon  * 

Landkaartje Araschnia levana  * 

Totaal  14 16 

TABEL 5. SPRINKHANEN VAN DE LOONSE WAARD IN DE PERIODE 2010-2018.  
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2010-

2018 

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 

Ratelaar Chorthippus biguttulus X 

Zuidelijk spitskopje Conocephalus fuscus  X 

Totaal  9 

HOOIBEESTJE HEEFT ZICH IN GROTE AANTALLEN IN DE 

LOONSE WAARD GEVESTIGD (FOTO GIJS KURSTJENS). 
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1.7.2 Herpetofauna 
Er is slechts één waarneming van een Bastaardkikker bekend (Kurstjens, 2004). De grote diepe, visrijke wateren zijn 
niet tot nauwelijks geschikt voor amfibieën. Mogelijk dat Bastaardkikkers zich op termijn vestigen langs de oevergeul.  
 
 

1.8 Werking van natuurlijke processen 

 
1.8.1 Spontane ontwikkeling 
Het gebied kan zich vrijwel volledig spontaan ontwikkelen onder invloed van begrazing en rivierprocessen. Langs de 
oevergeul is volop ruimte voor natuurlijke ooibosvorming. Elders worden delen periodiek open gehouden in verband 
met de doorstroomcapaciteit.   
 
1.8.2 Hydromorfologische processen 
De ruimte voor morfodynamiek is beperkt. Meest opvallend is de hoeveelheid zwevend slib in de oude Maasarm, de 
oevergeul en de uitstroom van de zandplas (zie foto). Door de scheepvaartgolven komt slib hier in suspensie.  
Grootschalige overstroming van de Loonse Waard is sinds januari 2011 niet meer opgetreden. De hoger gelegen 
delen van de Loonse Waard (boven 8,3 m +NAP) inunderen gemiddeld maar eens per 5 jaar.      
 

1.8.3 Begrazing 
Er vindt zomerbeweiding plaats met vleesvee. Paardenbegrazing is niet aan de orde. Het proces van gemengde 
natuurlijke begrazing (dus rund en paard samen) krijgt hier nu geen ruimte. Ook is sprake van seizoensbeweiding in 
plaats van jaarrondbegrazing. Geadviseerd wordt om te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor gemengde 
jaarrondbegrazing omdat met deze vorm van beheer er doorgaans meer structuur kan worden ontwikkeld en meer 
selectie in de vegetatie plaats vindt dan bij seizoensbeweiding met één soort grazer.         
 
1.8.4 Overige processen (Kwel)  
Langs de oostoever van de oude Maasarm treedt wat grondwater uit getuige de groeiplaatsen van enkele 
kwelindicatoren. In de rest van het gebied is dit proces niet van kracht.  
 

PROCESBAROMETER 

 
 
 

 
  

proces  ruimte voor processen  

 
Spontane ontwikkeling  

 

Hydro-morfodynamiek 
 

Begrazing  
 

Kwel   
 

FIGUUR 10. OP DEZE LUCHTFOTO VAN NAZOMER 2016 

IS GOED ZICHTBAAR DAT ER VEEL ZWEVEND SLIB 

AANWEZIG IS IN DE OEVERGEUL,  
DE OUDE MAASARM EN DE UITSTROOM VAN DE 

ZANDPLAS.  MET BLAUWE STIPPELLIJN IS DE ZONE 

AANGEGEVEN DIE EVENTUEEL ZOU KUNNEN WORDEN 

AANGEVULD MET ZAND OM DE HISTORISCHE 

MORFOLOGIE (OORSPRONKELIJKE BREEDTE VAN DE 

OUDE MAASARM) TE HERSTELLEN.  OOK IS AAN DE 

OOSTZIJDE EEN ZONE AANGEGEVEN MET RODE 

STIPPELLIJN (BUITEN DE KEURZONE VAN DE WINTERDIJK) 
WAAR DE VOEDSELRIJKE TOPLAAG VAN ZOU KUNNEN 

WORDEN VERWIJDERD OM EEN MEER GUNSTIGE 

UITGANGSSITUATIE VOOR (STROOMDAL)FLORA TE 

CREËREN,   
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Conclusies  
 
 

1.9 Natuurwaarden  

De flora van de Loonse Waard ontwikkelt zich positief. Sinds de start van het natuurgebied (2010) is het aantal 
bijzondere/indicatieve plantensoorten verdubbeld van ca. 9 naar 19.  
De meest opvallende verbeteringen doen zich voor op de locaties waar graafwerkzaamheden een zandige bodem 
aan de oppervlakte hebben gebracht in de oeverzone van de oude Maasarm en de uitstroom van de voormalige 
zandplas. Gezien de jonge leeftijd van het natuurgebied is het niet vreemd dat onder de nieuw gevestigde 
indicatieve soorten dynamische pioniers (zoals Bruin cypergras, Rijstgras) en pioniers van zand (Duits viltkruid) 
domineren.  
De zavelige Maasdam begint zich bloemrijk te ontwikkelen en hier hebben zich lokaal al indicatieve stroomdal- en 
ruigtesoorten gevestigd waaronder Kattendoorn, Kruisbladwalstro en Rode ogentroost. De ontwikkeling in de 
extensief begraasde, voormalige agrarische gronden, op rijke kleibodems, aan de oostzijde van de oude Maasarm 
verloopt aanzienlijk langzamer. Indicatieve soorten ontbreken hier nog.   
Qua fauna zijn in hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen zichtbaar. Bevers hebben zich duurzaam gevestigd in het 
nieuwe natuurgebied (twee territoria). De broedvogelbevolking is vrij gevarieerd. Vooral water- en pioniervogels zijn 
goed vertegenwoordigd. Speciale vermelding verdient de kleine kolonie Visdieven op de dam tussen de Maas en 
de oevergeul. Intussen heeft de Roodborsttapuit zich in het gebied gevestigd (2 paar).   
Op basis van het onderzoek in 2018 aangevuld met losse meldingen uit voorgaande jaren, is er goed beeld van de 
soortenrijkdom van drie insectengroepen. In vergelijking met andere natuurgebieden langs de Maas is de variatie 
aan libellen laag, die van dagvlinders matig en die van sprinkhanen vrij goed. Langs de oevergeul zit een kleine 
populatie van Blauwe breedscheenjuffer, een stroomminnende libellensoort. Onder de dagvlinders doen de 
graslandsoorten het vrij goed: zo is er een grote populatie van het Hooibeestje. Soorten die indicatief zijn voor 
structuur ontbreken echter vrijwel geheel.    
 

1.10 Ideeën en aanbevelingen 

 
• Herstel historische morfologie door het versmallen van het bovenstroomse deel van de oude Maasarm; d.w.z. 

aanvullen van de westelijke oever met een toplaag van zandig materiaal tot aan de oorspronkelijke contour 
van de voormalige rivierloop (figuur 10).  

• Verwijderen van de voedselrijke toplaag van de onvergraven percelen aan de oostzijde van de oude Maasarm 
(figuur 10). Deze specie benutten om plas te versmallen tot de oorspronkelijke breedte van de rivierarm;  

• Verbetering van de doorstroming van de oude Maasarm met hoogwater.  Bij een afvoer van ca. 1000m3/s (ca. 
8 dagen per jaar) is er een peilverschil van ca 8-10 cm tussen de instroom en de uitstroom van de oude 
rivierloop. Door enkele grote buizen onder de hoge toegangsweg aan te brengen (op een hoogte van ca. 6,2 
m + NAP), die pas vanaf 1000 m3/s gaan meestromen, kan enige stroming tijdens hogere afvoeren worden 
gerealiseerd. 

• Verkennen van de mogelijkheden om delen van de grote zandplas te verondiepen waarbij de contour van de 
voormalige rivieroever zou kunnen worden hersteld door de aanleg van eilanden. Dat geldt ook voor de 
zuidoostoever van de plas.       

• Verkennen van de mogelijkheden van jaarrondbegrazing i.p.v. seizoensbeweiding en de inzet van paarden 
naast runderen (gemengde begrazing). Beide ingrepen samen leveren naar verwachting meer 
vegetatiestructuur op in het gebied, waar onder meer dagvlinders en broedvogels profijt van kunnen hebben.  

• Koppelen van het beheer van de Loonse Waard aan dat van de natuurvriendelijke oevers ter hoogte van 
Balgoij.  

• Aanpak van plaagexoot Grote waternavel.  
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LANGS DE OEVERGEUL KOMT OP TERMIJN VANZELF RIVIERHOUT IN HET WATER DOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE BEVERFAMILIE.  
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