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Oeffelter Meent 
Gebiedsrapportage 2020(-2021) 
  

 

 

Riviertraject: Terrassenmaas / Bedijkte Maas  

Gemeente: Boxmeer  

Stad/dorp: Oeffelt 

Start natuurontwikkeling:   In 1982 verwerving van het stroomdalgrasland, sindsdien geleidelijke 

uitbreiding van het areaal. Eind 2015 herinrichting van de Oeffelter Raam en 

natuurvriendelijke oever door Rijkswaterstaat.  

Eigendom:  Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas (Oeffelter Raam), 

Rijksvastgoedbedrijf (Maasoever).  

Oppervlakte:  101 ha   

Toegankelijkheid:  vrij toegankelijk     

 

 

Gebiedsbeschrijving 
 

 

 

1.1 Ontstaansgeschiedenis 

De Oeffelter Meent is een natuurgebied op de overgang van de Noord-Limburgse Terrassenmaas naar het laagland 

van de Benedenmaas. Het maakt deel uit van het Noord-Brabantse Maasheggenlandschap rond het kerkdorp 

Oeffelt. In natuurbeschermingskringen is het gebied vooral bekend vanwege het stroomdalgrasland dat hier ligt met 

een bijzondere flora (figuur 1). Daarnaast bestaat het eigendom van Staatsbosbeheer (dat tevens de contouren van 

het Natura-2000-beschermde gebied vormt), uit een vrij groot stuk Maasheggenlandschap. Hierin liggen tevens 

enkele percelen waarop recent kleiwinning plaats heeft gevonden. 

 

Figuur 4 geeft een beeld van de situatie in de Oeffelter Meent rond 1731. Deze kaart is een reconstructie van enkele 

oude ‘Pruisische’ kadasterkaarten van de ‘Heerlijkheid Heijen’, in opdracht van wat destijds het ‘Hertogdom Kleef’ 

was (door Aymans e.a., 1988). Het stroomdalgrasland van de Oeffelter Meent maakte in die tijd onderdeel uit van 

‘gemeenschappelijke gronden’ (‘Oeffeltsche Gemeine Hüthung’), die dus collectief beweid werden door 

verschillende lokale veehouders. Deze ‘gemene gronden’ kenmerkte zich door het ontbreken van heggen, die 

elders in de omringende overstromingsvlakte juist veelvuldig waren aangeplant. Gelet op de ondergrond was dit 

deelgebied waarschijnlijk ook toen al relatief schraal en zandig van karakter. Geologisch bestaat het uit een 

grindhoudende, grofzandige opduiking als onderdeel van het middenterras van het Maasdal.  

Gedurende koude perioden van het pleistoceen moet er sprake zijn geweest van een (relatief) boomloos/-arm 

rivierenlandschap, waarin de rivieren (De Rijn hier voor lange tijd - met name in glaciale perioden - samen met de 

Maas) gemakkelijk grof zand en grind meevoerden. De Maas had hierdoor met regelmaat een vlechtend karakter, 

waarbij stroomruggen tussen grindige geulen werden afgezet. Door vergravingen zijn tegenwoordig in de Oeffelter 

Meent (stroomdalgrasland) oudere grinden en zanden bloot komen te liggen, die in het laat-pleistoceen door de 

Rijn en de Maas in het gebied zijn afgezet. 

 

In sommige documentatie wordt gesproken van de Oeffelter Meent als restant van een oud rivierduin. Het gaat 

echter vermoedelijk niet om een echt (door opstuiving gevormd) rivierduin. Geologische kaarten tonen aan dat het 

Soortgroep Periode 1970-1990 Periode 2006-2007 Periode 2018-2021 

 

Beoordeling ontwikkeling (ten opzichte van 2006) 

 

Aantal 

bijzondere 

soorten  

waarvan 

op Rode 

Lijst 2004 

Aantal 

bijzondere 

soorten  

waarvan 

op Rode 

Lijst 2004 

Aantal 

bijzondere 

soorten 

Waarvan 

op Rode 

Lijst 2016 

Flora 41 25 24(-26) 12(-14) 37 16 
 

Broedvogels 22 12 22 9  29 5 
 

Dagvlinders ? ? 15 2 25 2 
 

Libellen ? ? 24  0 28 1 
 

Sprinkhanen ? ? 8  1 12-14 1 
 

Amfibieën 6 2 6 2  6 2 
 

Overige 

soortgroepen 

      Bever, Das, Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad 
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stroomdalgrasland bestond uit pleistocene afzettingen, gevormd tijdens een vlechtende periode van de Maas in het 

Jonge Dryas. Deze bestaan vooral uit zandige en grindige afzettingen door de (oude) rivier, niet-eolisch van 

oorsprong. Ook op de kaart Trancotkaart van 1804/05 is het stroomdalgrasland zichtbaar als hoge (zandige) 

opduiking (‘Den Berg’ genaamd) en niet als rivierduin (Figuur 4). Het terrein was ook toen overigens vrij van 

beplanting. Mogelijk is er sprake geweest van wat eolische afzettingen op kleine schaal (op de Rijtjes ligt nog een 

dunne laag met relatief fijnzandige materiaal), maar van een echt rivierduin lijkt hier nooit sprake te zijn geweest. 

 

 

  

FIGUUR 1 ONDERZOEKSGEBIED VAN DE OEFFELTER MEENT, MET HET STROOMDALGRASLAND APART AANGEGEVEN. 
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FIGUUR 2 RECONSTRUCTIE VAN DE SITUATIE IN DE OEFFELTER MEENT ROND 1731 OP BASIS VAN OUDE PRUISISCHE KADASTERKAARTEN (AYMANS & 

JANSEN, 1988). 

 

 
FIGUUR 3 GEOLOGISCHE KAART VAN HET GEBIED ROND DE OEFFELTER MEENT (BRON: DINOLOKET).  
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FIGUUR 4 TRANCHOTKAART VAN DE OEFFELTER MEENT, KAARTOPNAME 1804-1805. HET STROOMDALGRASLAND IS ZICHTBAAR ALS EEN GRAZIGE 

OPDUIKING, 'DEN BERG' GENAAMD, WAT DUIDT OP DE RELATIEF HOGE LIGGING TEN OPZICHTE VAN DE OMGEVING. 

 

 
FIGUUR 5 HISTORISCHE RIVIERKAART VAN HET GEBIED ROND DE OEFFELTER MEENT, ZOALS OPGESTELD IN 1851 VOOR HET "MINISTERIE VAN OORLOG" 

(EERSTE DRUK SERIE 1830-1860). 
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FIGUUR 6 RIVIERKAART 2E HERZIENING (1950-1961) VAN DE UITERWAARDGRONDEN ROND OEFFELT. IN GEEL-GROEN IS HET ONDERZOEKSGEBIED VAN 

MAAS IN BEELD AANGEGEVEN. DE ROZE LIJN STAAT VOOR DE WINTERDIJK. 

 

Het terrasniveau van de Oeffelter Meent werd (door verdergaande insnijding) aan het begin van het Preboreaal, 

zo’n 12.850 jaar geleden (hoewel nog regelmatig overstroomd) verlaten door de rivier (Van de Berg, 1996). Alle 

uiterwaardgronden ten noordoosten van de Meent zijn onderdeel van de ‘recente overstromingvlakte’ (of ‘laagste’ 

terras) en van Holocene oorsprong. Opvallend is dat de winterdijk hier niet (overal) deze terrasovergang volgt, zoals 

dat elders langs de Terrassenmaas wel vaak het geval is. Ze ligt rond de Meent midden op het laagterras. 

De ligging van de Virdsche en de Viltsche Graaf (in feite één grote langgerekte ontwatering van Beugen tot St. 

Agatha, die toen nog ‘Leygraaf’ werd genoemd) accentueert een restgeul die de overgang van de oudere 

rivierterrassen naar de recente overstromingsvlakte. Op de Tranchotkaart uit 1804/05 (figuur 4) is zichtbaar dat de 

Oeffelter Raam in die periode ook nog in deze oude restgeul stroomde, parallel aan de Leygraaf.  

 

Als we de Tranchotkaart van het gebied uit 1804/05 (figuur 4) vergelijken met de historische rivierkaart van 1851 

(figuur 5) dan zien we dat de Oeffelter Raam in de tussenliggende periode is verlegd van de Oude Maasloop naar 

de droge gronden van het stroomdalgrasland. Hierbij heeft de beek een rechte gekanaliseerde loop gekregen.  

Volgens Hoegen (2003) is de oude stroomrug van de Oeffelter Meent ergens tussen 1820 en 1850 ook voor de eerste 

keer afgegraven. Hij geeft hiervoor geen bron, maar mogelijk is dit gelijktijdig gebeurd met de verlegging van de 

Oeffelter Raam. Kurstjens e.a. (2013) suggereren dat de eerste vergraving kan samenhangen met de aanleg van de 

eerste winterdijk, die volgens hen uit dezelfde periode stamt.  

Begin jaren ’80, toen de Oeffelter Meent de status van beschermd ‘natuurmonument’ kreeg, zijn door 

Staatsbosbeheer langs het traject van de Oeffelter Raam, lage kades aangelegd om inundatie met vervuild 

beekwater te voorkomen (Kurstjens e.a., 2013). 

 

Na 1850 is er nog verschillende malen op kleine schaal grind en zand gewonnen in het terrein, waardoor een 

geaccidenteerd terrein met kuilen en hobbels is ontstaan (‘hobbelweide’; vergelijkbaar met het stroomdalgrasland 

van de Zeldersche Driessen, dat in vogelvlucht maar 6 km naar het oosten langs de Niers ligt). Aangenomen moet 

worden het blootleggen van meer grindig en grofzandig materiaal gunstig is geweest voor de floristische 

ontwikkeling van dit fluviatiele schraalland. De mate waarin de grindige onderlaag is geraakt met vergravingen 

vormt ook een verschil met het grasland van Staatsbosbeheer in ‘de Rijtjes’, net binnendijks van de Oeffelter Meent 

(en ook meegenomen in dit onderzoek; zie hierna), waar een meer fijnzandige toplaag aanwezig is (bron: boring op 

www.dinoloket.nl en veldwaarnemingen). Bij de vergravingen van de Oeffelter Meent is (volgens topografische 

kaarten rond 1970) ook een grote poel ontstaan (de Lange Poel, figuur 1), die door de grindige ondergrond sterk 

reageert op fluctuaties in het grondwater, met name als gevolg van hoogwater op de Maas. Door deze 

rivierkwelwerking lijkt de waterkwaliteit vrij goed, maar waterkwaliteitsgegevens zijn niet bekend. Ook elders in het 

Maasheggengebied liggen verspreid enkele poelen, die echter al eerder overstromen en waarvan minder goed 

bekend is in welke mate ze reageren op grondwaterstandwisselingen. 

http://www.dinoloket.nl/
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Begin 19e eeuw werd het water van de Oeffelter Raam afgekoppeld van de laagte (het holocene geulrelict) in de 

lage overstromingsvlakte. Vanaf dat moment ging enkel de Virdsche Graaf voor afwatering van de oude 

Maasgeullaagte zorgen (vergelijk de tranchotkaart van 1804 in figuur 4 met de rivierkaart van rond 1850 uit figuur 5). 

De Oeffelter Raam kreeg een gekanaliseerde loop dwars door de hoger gelegen gemene gronden van de Meent 

(vergelijk figuur 3 en 4). Eén reden voor de kanalisatie had waarschijnlijk te maken met een betere afvoer die nodig 

was omdat de Raam inmiddels met ca 15 km verlegd was voor de ontwatering van de Peelgronden. 

 

Rond 1840 bestond het gebied van de Meerkampen en Koude Oord - vernoemd naar de oude boerderij in de 

noordoosthoek - vrijwel geheel uit graslanden omgeven door Maasheggen. De boerderij ‘Kouden Oord’ is op de 

herziene rivierkaart van 1924-1960 afgebroken (figuur 6). Verschillende percelen in de Meerkampen/Koude Oord 

(holocene overstromingsvlakte) zijn door de tijd heen afgeticheld ten behoeve van de kleiwinning. Dit is op de 

hoogtekaart (figuur 7) goed herkenbaar doordat de natuurlijke morfologie onderbroken wordt door lager gelegen 

en afgevlakte percelen (blauw van kleur). Doorgaans zijn deze percelen na de winning geëgaliseerd en weer in 

cultuur genomen als landbouwgrond.  

 

In 1982 is het oostelijk deel van het schraalgrasland (ca. 18 ha) tijdens een ruilverkaveling eigendom geworden van 

Staatsbosbeheer. Dit deel valt sindsdien onder de Natuurbeschermingswet, vooral vanwege het voorkomen van 

waardevolle (stroomdal)flora (Hoegen, 1993). Het terrein werd daarvoor onder meer gebruikt als vuilstort (incl. oude 

koelkasten e.d.) en motorcrossterrein en de natuurwaarden dreigden in die tijd verloren te gaan door pogingen om 

via intensieve bemesting en grondbewerking het gebied om te zetten naar beter bruikbare landbouwgrond. Dit 

werd ook gestimuleerd vanuit wat destijds nog de Gemeente Oeffelt was. Echter, door een snelle aanwijzing als 

beschermd natuurgebied vanuit de landelijke overheid kon de bijzondere flora van het terrein behouden blijven 

(Hoegen, 1993).  

 

Onderdeel van het beschermde gebied is ook een stuk binnendijks schraalgrasland van “De Rijtjes”, vernoemd naar 

het naastgelegen gelegen buurtschap ten noordwesten van Oeffelt. Geologisch ligt het op hetzelfde rivierterras als 

het stroomdalgrasland. Het is beduidend zandiger van karakter dan de percelen in het Maasheggendeel van 

Koude Oord en de Meerkampen. Daardoor is de vegetatie ook soortenrijker, hoewel het zeker niet kan tippen aan 

het buitendijkse stroomdalgrasland. Het is minder intensief vergraven dan het buitendijkse deel, waardoor grofzandig 

materiaal en fijn grind veel minder aan de oppervlakte liggen. Het terrein is vele jaren gebruikt als schietterrein (door 

de Schutterij). Ze bevat ook twee oude poelen, waarvan de meest oostelijke ontstaan is als doorbraakkolk van de 

oude winterdijk. Een deel van de historische winterdijk is hier nog zichtbaar en steekt onder de nieuwe winterdijk uit. 

Dit oude dijkrestant is veel zandiger dan de moderne winterdijk, waardoor er lokaal schraalgraslandsoorten op 

voorkomen. De westelijke poel is gegraven, mede gelet op de vormgeving in het veld en het feit dat deze pas op 

kaarten van na de jaren ’30 verschijnt. Beide poelen stonden tijdens het zomerhoogwater van 2021 sterk onder 

invloed van rivierkwel, en traden daardoor ook buiten hun gebruikelijke oevers. 

 

In de loop van de jaren ’90 zijn meer gronden rondom het stroomdalgrasland verworven en onderdeel geworden 

van de beheerseenheid van Staatsbosbeheer. Het ging daarbij vooral om relatief voedselrijke weide- en 

hooilanden, die ook om het jongere en lager gelegen holocene overstromingsvlakte liggen. Hun lagere ligging en 

het andere karakter van de Maas in latere perioden (laaglandrivier), heeft ervoor gezorgd dat er meer kleiafzetting 

kon plaatsvinden. Bovendien kennen deze gronden een langere periode van intensief agrarisch gebruik met 

bemesting. De graslanden zijn dan ook voedselrijk van karakter, en floristisch veel soortenarmer dan het 

stroomdalgrasland. Deze gronden (“De Meerkampen” westelijk van de Burggraaf en “Koude Oord” oostelijk 

daarvan), vormen de kern van het heggengebied zoals dat ook al op de oude kaarten zichtbaar was (zie figuur 4 

en 5). In de jaren ’90 zijn in het Maasheggengebied van met name het ‘Koude Oord’ enkele poelen aangelegd.  

 

Het totale natuurgebied heeft thans een oppervlakte van ruim 100 ha. Het gebied is beschermd en maakt 

onderdeel uit van het Europese N2000-netwerk.  De actuele eigendommen van Staatsbosbeheer vallen goeddeels 

samen met het wettelijke beschermde gebied. De Natura-2000-doelen voor het gebied staan weergegeven in tabel 

2. Het Maasheggengebied als geheel heeft in 2018 de status van UNESCO biosfeergebied gekregen.  
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FIGUUR 7 HOOGTEKAART VAN HET MAASHEGGENGEBIED ROND DE OEFFELTER MEENT. DE LAAGTE IN DE OVERSTROMINGSVLAKTE DIE MET HOOGWATER 

ALS EERSTE VOLLOOPT, EN WAARIN DE VIRDSCHE GRAAF EN RECENT OOK DE OEFFELTER RAAM ZIJN AANGELEGD, IS GOED ZICHTBAAR IN BLAUW, 

EVENALS VERSCHILLENDE AFGETICHELDE PERCELEN. OOK HET GEACCIDENTEERDE KARAKTER VAN HET STROOMDALGRASLAND EN DE OEVERWAL LANGS 

DE MAAS (IN ORANJE) ZIJN GOED HERKENBAAR. OOK IS ZICHTBAAR DAT DE WINTERDIJK MIN OF MEER DE OVERGANG NAAR HET OUDERE LAAGTERRAS 

VOLGT, WAAROP OOK HET DORP OEFFELT IS GEBOUWD. 

 

 

 

 
HET GRASLAND VAN ‘DE RIJTJES’ (FOTO BART PETERS). 
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1.2 Inrichting  

 

1.2.1 Herinrichting Oeffeltsche Raam en Maasoevers (KRW-maatregelen) 

In 2015 heeft een belangrijke herinrichting plaatsgevonden in het gebied. Als onderdeel van de opgaven voor de 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het Waterschap Aa en Maas, i.s.m. Rijkwaterstaat en Staatsbosbeheer, 

een plan laten opstellen voor een herinrichting van de Oeffelter Raam (Kurstjens e.a., 2013). Dit moest de beek en 

haar omgeving weer interessanter maken voor karakteristieke flora en fauna, maar ook landschappelijke beter 

inpassen.  

 

De gekanaliseerde loop van de Oeffeltsche Raam die door het stroomdalgrasland liep, werd gedempt en de beek 

is grotendeels teruggelegd in haar oorspronkelijke loop van van voor begin 19e eeuw (figuur 8). Het deel van de 

Viltsche Graaf (een gegraven afwateringslossing in een oude Maasgeul richting Beugen), dat voorheen in dit traject 

lag is heringericht en de loop van de Oeffeltsce Raam geworden. Hierbij is een licht slingerend verloop aangelegd, 

met hier en daar ondiepe, plasdrasoevers, die permanent of bij kleine waterstandsstijgingen onderlopen. In het deel 

rondom de brug in de Kleine Straat kon de beek niet helemaal op zijn historische plek worden teruggelegd omdat 

één perceel niet kon worden verworven. Wellicht kan dit in de toekomst nog wel gebeuren. Een zijpad van de Kleine 

Straat is over beperkte lengte verlegd om de Raam vrij baan te geven en om geen extra bruggetje aan te hoeven 

leggen (zie projectplan Waterschap Aa en Maas, 2013). 

 

Het traject van de Virdsche Graaf dat binnen het N2000-gebied lag ten westen van de Burggraaf en afwaterde op 

de Oeffeltsche Raam, is gedempt (zie figuur 1). Ongeveer op de grens tussen het natuurgebied en het 

landbouwgebied ligt een drempel. Het traject dat zorgt voor afwatering van de landbouwgronden ten westen van 

het natuurgebied is behouden gebleven en watert westwaarts af om bij St. Agatha in de Maas uit te monden. 

Tijdens (beperkt) hoogwater kan hierdoor binnen het heringerichte deel rivierkwel optreden, waarbij de historische 

Maasgeul goed zichtbaar is. Bij verder stijgende rivierstanden wordt het terrein dan volledig met rivierwater 

overstroomd. Het zuidoostelijke deel van de oude afwatering (de Viltsche Graaf) loopt ongewijzigd uit in wat nu 

weer de Oeffeltsche Raam is.  

 

Het laatste deel van de benedenloop van de Oeffelter Raam is qua loop ongewijzigd gelaten, maar de hoge kades 

rond dit deeltraject zijn grotendeels verwijderd. Hierdoor sprake van een minder strakke loop en oeverlijn. Bestaande 

begroeiing van dicht struweel en stukje ooibos is hierbij grotendeels gespaard. Ook zijn bij de werkzaamheden puin 

en afval uit dit deeltraject verwijderd (zie projectplan Waterwet Waterschap Aa en Maas). 

 

Als onderdeel van het KRW-project zijn ook stortstenen verwijderd uit de monding van de Oeffelter Raam in de 

Maas. Hierdoor heeft de beekmonding een natuurlijker karakter gekregen, met ondiep water over zand en kleine 

steilwandjes.  

Al eerder is op verschillende oevertrajecten langs de Maas de stortsteen verwijderd (volgens een concept van 

maximaal 1 meter onder stuwpeil). hierdoor kreeg oevererosie meer ruimte en ontstonden ook hier lokaal kleine 

steilrandjes en ondiepe, zandige oevers. Ook zijn rondom de monding van de Oeffeltsche Raam 12 kribben 

verwijderd. Monitoring van deze oevers op aquatische fauna heeft niet plaatsgevonden, maar gebeurt wel op 

andere oevertrajecten in opdracht van Rijkswaterstaat-WVL. Wel zijn vanuit Maas in Beeld in 2020 indicatieve 

waterplanten (met name Rivierfonteinkruid) ingemeten. 
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SINDS HET VERWIJDEREN VAN STORTSTEEN HEBBEN DE MAASOEVERS ZICH NATUURLIJKER KUNNEN ONTWIKKELEN, MET O.A. ONDIEP WATER OVER EEN 

ZANDIGE BODEM VOOR VIS EN MACROFAUNA EN LOKAAL STEILWANDJES VOOR IJSVOGEL EN OEVERZWALUW (FOTOT BART PETERS). 

 

 

1.2.2 Inrichtingswerken in het stroomdalgrasland (Natura 2000) 

Naast de herinrichting van de beek was uitbreiding van stroomdalgrasland een doel van het project. Voor het 

dempen van de ‘kanaal-Raam’ zijn onderin de meest rijke gronden gebruikt die binnen het project vrijkwamen (o.a. 

de voedselrijke kaden rondom de Burggraaf). Voor afwerking is de bovenste laag schraal materiaal gebruikt dat 

vrijkwam bij het graven van de nieuwe beekloop. Ook is de aanwezige laagte in het westelijke deel uitgediept. Dit 

voedselrijke materiaal is eveneens benut om de Oeffeltsche Raam en de Virdsche Graaf te dempen. Daarnaast is 

een ruilverkavelingsweg die dwars door het stroomdalgebied liep, verwijderd en aangevuld met schraal materiaal. 

Dit is nu een grofzandig wandelpad (tussen twee draaipoortjes). Aanvullend zijn twee gegraven laagten in het 

gebied gedempt met grindig materiaal dat vrijkwam bij de toen lopende kleiwinning in de Meerkampen 

(aangegeven in figuur 1 met “aangebracht grind en grof zand”). In totaal is netto ca. 0,53 ha extra ruimte ontstaan 

voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland.  

 

Door het dempen van het kanaal en het omleggen van de weg konden drie afzonderelijke begrazingseenheden 

aaneen worden geschakeld. Alle tussenrasters zijn bij de herinrichting verwijderd. In de Kleine Straat zijn enkele 

wildroosters aangelegd, die echter niet goed functioneren omdat de grote trekpaarden er nog steeds overheen 

kunnen lopen. Helaas staan er daardoor toch nog rasters aan weerskanten van deze weg.   

In het westelijk deel is ca. 0,76 ha verruigd en vervilt stroomdalgrasland aangepakt door middel van ‘ombanken’. 

Daarbij is de voedselrijke toplaag vervangen door de onderliggende schrale ondergrond. Vanuit het 

beekherstelproject zijn als compensatie ook enkele nieuwe hagen aangelegd langs de nieuwe toegangsweg in 

gebied. 

 

Sinds de laatste inventarisatieronde van Maas in Beeld in 2006 is op enkele locaties nieuwe aanplant aangelegd. 

Meest in het oog springend is de aanleg van een lange haag over de volle lengte van de Maasdijkweg (historisch 

eigenlijk de ‘Gennepsche Straat’), aan de zuidkant van het stroomdalgrasland. Onbekend is waarom deze haag is 

juist hier is aangelegd. Het is historisch niet direct een logische locatie gelet op het karakter van open 

gemeenschappelijke graasgronden van de Meent en het schaduweffect dat de haag veroorzaakt in de 

schraalgraslanden. Bij Staatsbosbeheer was in 2021 onbekend wie de haag heeft aangeplant (pers. med. Piet 

Hopman). 

 

 

 

 

  



 

 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Oeffelter Meent 2020/2021                                                                     pagina  12 

 

 

FIGUUR 8 VERLEGGING VAN DE OEFFELTER RAAM IN 2015. 
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DE NIEUW AANGELEGDE MEANDERBOCHT VAN DE OEFFELTER RAAM NET NA AANLEG, WINTER 2016 (FOTO GIJS KURSTJENS). 

 

 

AFWERKING VAN MINDER SOORTENRIJKE DELEN VAN DE MEENT MET SCHRAAL GRIND-LEEM-ZANDMENGSEL, DAT VRIJ GEKOMEN IS BIJ DE AANLEG VAN 

DE NIEUWE BEEKLOOP IN HET OOSTELIJK DEEL VAN DE MEENT, WINTER 2016 (FOTO GIJS KURSTJENS). INZET: DE SITUATIE VAN DEZE LOCATIE IN 2006 

(FOTO BART PETERS). 
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DEZELFDE LOCATIE IN HET VROEGE VOORJAAR VAN 2020 (FOTO BART PETERS) 

 

 
SCHRALE AFWERKING VAN DE VOORMALIGE, GEKANALISEERDE LOOP NA HET DEMPEN ERVAN, WINTER 2016 (FOTO’S GIJS KURSTJENS). 
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1.2.3 Kleiwinning Koude Oord 

In 2020/2021 werd nog steeds klei gewonnen in het deelgebied Koude Oord. De firma Wetering wint in een gebied 

van ca. 27 ha klei. In samenwerking met Staatsbosbeheer is een plan voor de eindinrichting gemaakt (figuur 9). De 

vergraven percelen worden met gemiddeld circa 1,8 meter verlaagd naar een gemiddeld terreinniveau van 8,80 

meter +NAP. Na verlaging wordt ter plaatse een vochtig grasland ontwikkeld. Sommige delen worden iets meer 

verlaagd tot 8,20 a 8,35 m +NAP . Dit gedeelte bestaat, mede door stuwpeilverhoging op de Maas, uit drassig 

grasland en is mede van belang voor een vlotte afwatering na overstromingen. De verlaagde percelen blijven kleiig 

van karakter en worden na winning geëgaliseerd achter gelaten. 

 

 
RUDERALE VEGETATIE IN DE KLEIWINLOCATIES VAN KOUDE OORD IN 2020 (FOTO BART PETERS). 
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FIGUUR 9 SCHETS VAN DE EINDSITUATIE VAN DE KLEIWINLOCATIE IN DE MEERKAMPEN IN DE MEERKAMPEN (BRON: STAATSBOSBEHEER). 

 

 

1.3 Beheer 

 

1.3.1 Stroomdalgrasland Oeffelter Meent 

Het stroomdalgrasland van de Meent werd in 2020 en 2021 beweid met een drietal runderen (Hooglanders) en 3 

Brabantse trekpaarden. Er sprake van seizoensbeweiding in een dichtheid van 1 dier per 2,5 ha (6 dieren op 16,5 ha 

stroomdalgrasland), hoewel er gedurende het seizoen sprake kan zijn van wisselingen door het verplaatsen van 

dieren. Een klein deel van de oorspronkelijke Meent (1,1 ha) ligt oostelijk van de Kleine Straat, die als zandpad vanaf 

de Maasdijk het Maasheggengebied inloopt. Dit terreindeel is de afgelopen jaren soms beweid met enkele 

runderen maar is in 2020  niet begraasd of anderszins beheerd. 

 
1.3.2 Grasland De Rijtjes  

Het grasland van de Rijtjes wordt relatief laat in het seizoen (zomer)beweid met huisvee. Er is dan sprake van relatief 

intensieve graasdruk met ca. 3 dieren per ha (in 2021 9 dieren op 3 ha). 

 

1.3.3 Maasheggengebied Meerkampen en Koude Oord 

De een deel van graslandpercelen in het Maasheggendeel worden gehooid, soms met nabeweiding. In een 

andere percelen vond alleen seizoensbweiding plaats zonder maaibeheer. De hagen zijn over het algemeen sterk 

uitgestoeld, maar worden lokaal af en toe teruggezet en gesnoeid. 

 

1.3.4 Kleinwinning Koude Oord 

Het kleiwinningsgebied in Koude Oord is deels nog  in gebruik. Het deel dat binnen N2000 gebied valt is recent 

heringericht, d.w.z. aangevuld en herplant met hagen. Het eigendom is overgedragen aan SBB. 

 

1.3.5 Recente verwervingen 

In december 2020 is er een extra weiland verworven net ten westen van het stroomdalgrasland, dat vooralsnog niet 

binnen deze contouren valt. Dit perceel (zie figuur 1) was de laatste jaren in pacht uitgegeven bij een ponyclub en is 

daarvoor geëgaliseerd. Er is echter nooit extra grond opgebracht (zie Remke & Dorenbosch, 2020). In 2019 is het 

perceel onderverpacht aan een agrariër die er nog drijfmest geïnjecteerd heeft. Er heeft in dat jaar runderbegrazing 

plaatsgevonden (Remke & Dorenbosch, 2020). Het terrein was in 2020 nog niet in beheer genomen en is ook niet 

onderzocht tijdens het Maas-in-Beeldonderzoek.  

 

 



 

 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Oeffelter Meent 2020/2021                                                                     pagina  17 

 

 

 
DE LOCATIE WAAR IN 2016 EEN VERHARDE RUILVERKAVELINGSWEG IS GESANEERD. DE ZANDIGE UITGANGSSITUATIE BLEEK EEN GUNSTIGE VESTIGINGSPLEK 

VOOR PLANTENSOORTEN ALS GESTREEPTE KLAVER, VILTGANZERIK EN VERSCHILLENDE VETKRUIDEN (FOTO BART PETERS). 
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Resultaten  
 

 

 

2.4 2020 en 2021: Jaren van extremen 

Nadat 2018 en 2019 al extreem droog waren, deed 2020 daar nog eens schepje bovenop met wederom een vrijwel 

regenloos groeiseizoen. Deze droogte deed zich niet alleen in de zomer voor, maar ook de winter en het voorjaar 

van 2019-2020 kende een groot neerslagtekort. Daarmee was sprake van een droogte die sinds het begin van de 

metingen nog nooit was voorgekomen. Al in april 2020 maakte het stroomdalgrasland van de Oeffelter Meent een 

verdorde en weinig fleurige indruk. Dit had tot gevolg dat verschillende voorjaarssoorten (als Lathyruswikke en 

Vroege haver) vermoedelijk veel minder goed tot uiting kwamen.  Door het volledig uitblijven van regenval werd de 

droogte gedurende het zomerseizoen alleen maar erger, en alleen enkele zeer droogtetolerante soorten als 

Muizenoor en Viltganzerik konden nog enigszins succesvol tot bloei komen. Verschillende plantensoorten moesten 

deels vegetatief geïnventariseerd worden, terwijl enkele soorten zelfs helemaal wegbleven. Dit had zonder twijfel 

gevolgen voor de mate waarin soorten gevonden konden worden, en aangenomen moet worden dat er in 2020 

sprake was van een ondervertegenwoordiging van veel plantensoorten (maar mogelijk ook van bepaalde fauna 

(bijv. dagvlinders, bepaalde zangvogels)). 

Met het oog hierop zijn in de zomer van 2021 enkele extra bezoeken gebracht voor de flora, waarbij specifiek 

gekeken is naar droogtegevoelige soorten (bijv. Gestreepte klaver, bepaalde grassen). Hierbij zijn ook verschillende 

nieuwe soorten aan het licht gekomen, waaronder Bevertjes en Hartgespan. Daarmee is deze gebiedsrapportage 

voor de flora in feite een overzicht van zowel 2020 als 2021 geworden. 

 

 
EEN STERK VERDROOGDE OEFFELTER MEENT, TIJDENS DE DROOGTE VAN AUGUSTUS 2020 (FOTO BART PETERS). 

 

2021 werd om een andere reden ook een extreem jaar. De eerste helft van het groeiseizoen in 2021 was er sprake 

van voldoende neerslag en het beeld van de Oeffelter Meent was vele malen aantrekkelijker dan in 2020. Half juli 

sloeg dit echter om naar het andere uiterste met het zomerhoogwater van de eeuw. Door stagnerende stortregens 

(als gevolg van een zogenaamde ‘koude put’) in de Ardennen en het Duitse achterland van de Maas, viel daar in 

korte tijd zoveel regen dat zijbeken als de Geul en de Roer naar absolute recordhoogtes stegen. Op de Maas leidde 

dit tot een zomerhoogwater dat vergelijkbaar was met de extreme winterafvoeren van 1993 en 1995. Op 17 juli 

passeerde de piek van dit hoogwater Venlo met een afvoer van ca. 2900 m3/s. De Oeffelter Meent stond 

gedurende ca. 2 dagen volledig onder water. Het hoogwater zakte vervolgens snel uit, maar de laagtes in het 

gebied bleven nog enkele weken gevuld met overstromingswater. Half augustus droegen alleen de allerlaagste 

delen van de Meent (de poelen en de laagte in het noordoostelijke perceel boven de voormalige loop van de 

Raam) nog water.  
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DE OEFFELTER MEENT TIJDENS HET ZOMERHOOGWATER VAN JULI 2021 (FOTO PIET HOPMAN). 

 

 
DE OEFFELTER MEENT OP 28 JULI 2021, 10 DAGEN NA HET PASSEREN VAN DE HOOGWATERPIEK VAN JULI 2021. DE LAAGSTE DELEN VAN HET GEBIED 

ZIJN NOG GEVULD MET WATER. HALF AUGUSTUS WAS HET MERENDEEL VAN  HET GEBIED WEER DROOG, MEDE DOOR DE STERK DOORLATENDE GRIND-

ZANDBODEM (FOTO’S BART PETERS). 
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FIGUUR 10 GRAFISCH BEELD VAN DE HOOGWATERPIEK ZOALS DIE OP 17 JULI 2021 VENLO PASSEERDE (BRON RIJKSWATERSTAAT 

WWW.WATERINFO.RWS.NL). 

 

2.5 Flora  

 

2.5.1 Situatie tot en met 1990  

Van de droge stroomdalvegetaties van de Oeffelter Meent zijn vijf oude opnamen bekend van Cohen Stuart uit 

1955. Deze worden ook besproken in de publicatie van Van Dijk e.a. (1984), waarin ook is aangegeven dat het 

alleen om opnamen op de oude dwarskade door het terrein en de kade langs de voormalige Oeffelter Raam ging. 

Er bestaat dus geen goed beeld van de vegetatie in de graslanden zelf. De opnamen uit de jaren ’50 behoorden 

alle tot de Associatie van Vetkruid en Tijm (kenmerkend voor enigszins kalkarm zand) met bijzondere soorten als 

Lathyruswikke, Liggende ereprijs, Overblijvende (en/of Kleine) hardbloem, Tripmadam, Voorjaarsganzerik, 

Voorjaarszegge, Wit en Zacht vetkruid.  

Uit het tijdvak 1970-1990 zijn gegevens bekend uit diverse bronnen: Van Dijk e.a., 1984, Cools (1989), Verdijk (1986), 

de databestanden van FLORON, Staatsbosbeheer, de Provincie Noord-Brabant en de Vegetatiedatabank van 

Alterra). In totaal zijn in deze periode 41 bijzondere soorten waargenomen. Naast bovengenoemde soorten gaat het 

onder meer om Draadklaver, Gewone agrimonie, Goudhaver, Grote tijm (voor het eerst gemeld in 1988), 

Kattendoorn/ Kruipend stalkruid, Kleine pimpernel, Kruisbladwalstro, Moeslook, Ruige leeuwentand en Stijf vergeet-

mij-nietje (zie tabel 1). Uit de bestanden van o.a. FLORON is af te leiden dat het gebied begin jaren ’70 nog zeer 

soortenrijk was. Van Dijk e.a. (1984) vinden echter in 1980 veel bijzonderheden niet meer terug, wat doet vermoeden 

dat de tweede helft van de jaren ’70 een belangrijk moment van achteruitgang was.  

 
2.5.2 Situatie 1991-2005     

Uit de periode 1991-2005 zijn gegevens bekend van FLORON, RIZA, Staatsbosbeheer (Hoegen, 2003), KUN (de Graaf 

e.a., 1994), Provincie Noord-Brabant en de Wageningen Universiteit (Claassen, 2006). De sterke achteruitgang van 

bijzondere soorten sinds de jaren ’70 komt tot uiting in het aantal aangetroffen soorten in deze periode, zoals 

weergegeven in tabel 1. Er zijn maar liefst 14 bijzondere soorten volledig verdwenen ten opzichte van de 

voorgaande periode: Klavervreter en Wondklaver (1972), Oosterse morgenster en Smal fakkelgras (1975), 

Akkerandoorn, Blauwe knoop en Zandwolfsmelk (1977), Akkerleeuwenbek (1979), Liggende ereprijs (1983), Echte 

karwij (1986) en Tripmadam (1987), Wilde tijm en (tot voor kort) Bevertjes. Voor een belangrijk deel gaat het daarbij 

om stroomdalplanten die ook nu nog op landelijke schaal ernstig bedreigd zijn, en ook relatief veel moeite hebben 

spontaan terug te keren, ook bij verbeteringen van beheer of na inrichtingsmaatregelen. Denk hierbij onder meer 

aan Smal Fakkelgras, Wilde tijm en Liggende ereprijs. Opvallend is ook dat er enkele meer kalkminnende 

stroomdalsoorten zijn verdwenen, waarvan het de vraag is of de huidige Meent nog wel kalkrijk genoeg is, zoals 

Oosterse morgenster, Wondklaver en Geoorde zuring. De sterke achteruitgang had vooral te maken met het in 

landbouwkundig gebruik nemen van delen van het stroomdalgrasland en met een dijkverbetering in die periode. Bij 

de landbouwkundige verbeteringen is met name het westelijke deel geëgaliseerd, ingezaaid en bemest.  

http://0.0.0.10/
http://www.waterinfo.rws.nl/
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Nieuw aangetroffen soorten in deze periode waren Grijskruid, Grote leeuwenklauw, Mottenkruid, Rivierfonteinkruid, 

Schildereprijs, Valse kamille, Veldgerst en IJle zegge. Van de sommige soorten zijn exacte groeilocaties echter niet 

bekend omdat ze alleen op kilometerhokniveau in de databestanden zitten.     

Van de meer kleiige graslanden en haagcomplexen van de Meerkampen en Koude Oord zijn weinig historische 

gegevens of systematische inventarisaties bekend. Op één locatie nabij de Virdsche Graaf is in 1996 Veldgerst 

aangetroffen. 

 

2.5.3 Situatie 2006 (de eerste Maas-in-Beeldronde) 

In 2006 heeft vanuit het programma ‘Maas in Beeld’ een uitgebreide inventarisatieronde plaatsgevonden (Peters 

e.a., 2008). Er was in 2006 sprake van achteruitgang ten opzichte van de situatie in de jaren ’90 en ‘70 (zie tabel 1). 

Soorten als Ruige leeuwentand, Kleine pimpernel, Overblijvende hardbloem en Wit vetkruid werden niet meer 

gevonden.  

Soorten als Gestreepte klaver, Lathyruswikke, Voorjaarsganzerik en Zacht vetkruid kwamen vrij talrijk voor, met name 

op taludjes en kaderestanten in het gebied. Grote tijm, Viltganzerik en Voorjaarszegge kwamen in 2006 her en der 

voor. Incidenteel werden soorten als Klein tasjeskruid en Zandblauwtje aangetroffen, die indicatief zijn voor kalkarm 

zand. Opgemerkt moet worden dat het voorjaar van 2006 ook erg droog was, waardoor sommige voorjaarssoorten 

en standplaatsen ondervertegenwoordigd kunnen zijn geweest in deze inventarisatie. In enkele ondiepe laagten in 

het westelijk deel van de meent, waar regenwater stagneert, kwamen soorten als Waterpostelein en Zwarte zegge 

voor. Lokaal treedt in deze laagten ook wat meer gebufferde rivierkwel op, getuige ook het voorkomen van Bosbies.   

In de stippenkaarten van figuur 11 t/m 15 zijn voor sommige soorten van het stroomdalgrasland de gegevens van 

2006 afgezet tegen de waarnemingen van 2020/2021. Nieuw aangetroffen soorten in 2006 waren Bolderik en Ruige 

anjer. Ruige anjer groeide samen met o.a. Grasklokje en Gewone agrimonie op een restant van de oude winterdijk 

dat nog aan de binnendijkse zijde van de tegenwoordige (veel hogere) actuele winterdijk ligt, tegen het grasland 

van de Rijtjes. Dit historische dijkrestant was uit veel zandiger materiaal opgebouwd dan de actuele winterdijk, en 

mede daardoor interessant voor schraalgrasland en stroomdalsoorten. De Ruige anjers (4 ex) werden helaas vrij snel 

na hun ontdekking slachtoffer van de bestrijding van distels op de dijk. De groeiplaats van Bolderik was mogelijk 

terug te voeren op uitzaaien.  
 

In de hooilanden, hagen en poelen van de Meerkampen kwamen in 2006 nauwelijks bijzondere plantensoorten 

voor. Als belangrijkste reden wordt het relatief intensieve, agrarische beheer opgegeven (bemest verleden, lokaal 

intensieve begrazing). Echter ook de kleiige bodem levert belangrijke beperkingen op voor de floristische 

ontwikkeling van dit soort terreinen, zeker als ze in het verleden sterk bemest zijn geweest. Dit soort kleiige percelen 

zullen ook nooit de soortenrijkdom van het zandig-grindige stroomdalgrasland van de Meent kunnen evenaren. Dit 

neemt niet weg dat soortenrijkere glanshavergraslanden, met meer algemene, maar bloeiende soorten als Margriet, 

Groot streepzaad, Grote bevernel, Knoopkruid en Veldgerst weldegelijk tot de mogelijkheden behoren. In de hagen 

groeiden wel Tweestijlige meidoorn en Wegedoorn (gegevens provincie Noord-Brabant, Peter van Beers). In een 

gegraven poel bij de ‘Dassenbult’, net ten noordwesten van de Oeffelter Meent, werden in 2006 o.a. soorten als 

Dwergzegge, Kikkerbeet en Waternavel aangetroffen.  

In de oeverzone langs de Maas, waar op beperkte schaal zandsedimentatie optreedt, zijn geen bijzondere soorten 

waargenomen. Zeer lokaal groeiden wel Echte kruisdistel, Gele morgenster en Grote bevernel, maar de 

soortenrijkdom van de Maasoevers was zeer beperkt. 

 

2.5.4 Inventarisatie KRW-project 2015 

In 2015 is het gebied opnieuw geïnventariseerd, ditmaal om de startsituatie voorafgaand aan de 

herinrichtingswerken rond het KRW-project van Waterschap Aa en Maas vast te leggen (Ingberg e.a., 2015). Hierbij 

ging het om zowel een vegetatiekartering als een soortenkartering conform de methode/lijst ‘Maas in Beeld’. De 

gevonden soorten staan eveneens weergegeven in tabel 1. Grosso modo laat deze ronde een vergelijkbaar beeld 

zien als in 2006, tijdens de eerste ronde Maas in Beeld.  

We zien echter wel voor het eerst verschillende slikpioniers in de waarnemingen voorkomen, zoals Bruin cypergras, 

Slijkgroen en Schildereprijs. Dit hangt samen met de start van de kleiwinning sinds 2009 in de Meerkampen, waarbij 

natte, kale pionieroevers zijn ontstaan.  

Daarnaast zijn er enkele nieuwkomers langs de Maasoevers die met name gebonden zijn aan rivierruigtes en 

zoomvegetaties: Zomerfijnstraal, Wilde marjolein en Hopwarkruid. Aangenomen moet worden dat het om zijn minst 

ten dele samenhangt met extensivering van het beheer op de Maasoevers, nadat deze zijn aangekocht en 

heringericht door Rijkswaterstaat.  
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TABEL 1. OVERZICHT VAN BIJZONDERE EN INDICATIEVE SOORTEN IN HET ONDERZOEKSGEBIED ROND DE OEFFELTER MEENT .  

=  NIEUW IN 2020-2021 TEN OPZICHTE VAN DE EERSTE MAAS-IN-BEELDRONDE IN 2006.  

 

=  NIET MEER AANGETROFFEN IN 2020-2021. 

 

* 

* 

Soort 1970-1990 1991-2005 Maas in Beeld I 

2006 en 2007 

2015* 
(Ingberg e.a., 2015) 

Maas in Beeld II 

2020-2021 

Akkerandoorn *     
Akkerleeuwenbek *     
Bermooievaarsbek *     
Bevertjes   *    * 
Blauwe knoop *     
Bolderik   *   
Bosbies  * * * * * 
Bruin cypergras    * * 
Draadklaver * *    
Duits viltkruid     * 
Echte karwij  *     
Fraai duizendguldenkruid     * 
Geoorde zuring  *     
Gestreepte klaver  * * * * * 
Gevlekte aronskelk * * * * * 
Gevlekte scheerling  * *    
Gewone agrimonie * * * * * 
Goudhaver * * * * * 
Grote leeuwenklauw  * *   
Grote tijm  * * * * * 
Grijskruid  *   * 
Hartgespan     * 
Hopwarkruid    * * 
IJle zegge  *  *  
Kamgras * * * * * 
Kattendoorn en/of Kruipend stalkruid  * * * * * 
Klavervreter *     
Kleine pimpernel * *    
Kruipend zenegroen     * 
Kruisbladwalstro * * * * * 
Kweekdravik *     
Kogelbies     * 
Lathyruswikke * * * * * 
Liggende ereprijs *     
Moeslook * * * * * 
Mottenkruid  *    
Oosterse morgenster *     
Overblijvende hardbloem * * ?  *  
Rapunzelklokje * * * * * 
Rivierfonteinkruid  * * * * 
Ruige anjer   * * * 
Ruige leeuwentand * *    
Schildereprijs  * * * * 
Slijkgroen    * * 
Smal fakkelgras  *     
Stijf vergeet-mij-nietje * * ?  * 
Tripmadam *     
Veldgerst  * * * * 
Viltganzerik * * * * * 
Voorjaarsganzerik * * * * * 
Voorjaarszegge * * * * * 
Waterpostelein * * * * * 
Wilde marjolein    * * 
Wilde tijm  *     
Wit vetkruid * *    
Witte munt    *  
Witte waterkers    * * 
Wondklaver  *     
Zachte haver  * * * * * 
Zacht vetkruid * * * * * 
Zandwolfsmelk *     
Zomerfijnstraal    * * 

Totaal aantal bijzondere/indicatieve soorten 

 

42 

 

32 24(-26) 30 37 

 
* De standplaatslocaties van soorten uit 2015 zijn (behalve voor Zacht vetkruid) niet meegenomen in de stippenkaarten. Hiervoor wordt verwezen naar het rapport van Ingberg 
e.a. (2015). Enkele soorten kwamen frequenter voor dan in 2021, vermoedelijk in relatie met de extreme droogte van de 2021 (of 2018 t/m 2021) 

 

 

(2018) 

(2012) 
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FIGUUR 10 VOORKOMEN VAN 6 KENMERKENDE SOORTEN VAN DROOG STROOMDALGRASLAND IN DE OEFFELTER MEENT IN RESP. 1991-93 (NAAR 

HOEGEN, 2003), 2006 (MAAS IN BEELD RONDE I) EN 2020/21 (MAAS IN BEELD RONDE II). 
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2.5.5 Situatie 2020/2021 

 

STROOMDALGRASLAND OEFFELTER MEENT 

In 2020 en 2021 is het aantal bijzondere soorten toegenomen ten opzichte van 2006 (zie tabel 1). Van sommige 

soorten is in stippenkaarten het voorkomen in de periode 1991-94 (inventarisatie Hoegen (2003), op basis van vlakken 

met een Tansleycode), naast de rondes van Maas in Beeld in resp. 2006 en 2020-21 gezet (figuur 11). Van 

verschillende andere soorten kon in de stippenkaarten alleen een vergelijking van 2006 en 2020/21 worden 

gemaakt, omdat ze niet met een stippenkaart in de publicatie van Hoegen zijn opgenomen.  

 

I Het droge stroomdalgrasland 
Hoewel het stroomdalgrasland sinds de jaren ’70 soortenarmer is geworden, blijven de meeste bijzondere 

stroomdalplanten het in vergelijking met 2006 wel op pijl. Daarnaast zijn er recent enkele nieuwkomers te melden, 

waarvan er enkele vooral voorkomen in steeds beter ontwikkelende zoomvegetaties rond hagen (o.a. Kruipend 

zenegroen, Bevertjes), en andere soorten geprofiteerd hebben van nieuwe droge pioniersituaties door vergravingen 

en afwerking met grof zand door het Beekherstelproject van 2015 (o.a. Duits viltkruid, Ruige anjer, Grijskruid). 

 

Verschillende soorten zijn ook veel minder standvastig dan misschien gedacht en blijken door het terrein te migreren 

en steeds andere standplaatsen te bezetten, hoewel er natuurlijk sprake blijft van hotspots (zoals het dwarsdijkje in 

het stroomdalgrasland). Daarbij moet opgemerkt worden dat de extreme droogte van 2018 t/m 2020 er in 2020 voor 

zorgde dat veel soorten minder frequent werden aangetroffen, doordat ze al vroeg in het seizoen verpieterde en 

verdroogde.  

Een soort als Gestreepte klaver kwam helemaal niet tot ontwikkeling. Het ‘overslaan’ van zeer droge jaren wordt 

voor deze soort ook door Eddy Weeda beschreven in de Oecologische Flora van Nederland (Weeda e.a., 1987, p 

146) en hangt volgens hem samen met het verdrogen van jonge kiemplanten die gedurende de winter kiemen, 

maar in het (zeer droge) voorjaar afsterven. Andere soorten die sterk leken te lijden onder het extreem droge 

(voor)jaar van 2020 waren onder meer Lathyruswikke, Zachte ooievaarsbek, Klein tasjeskruid en Kleine hardbloem. 

Maar ook tal van andere, algemenere schraalgraslandsoorten kwamen in 2020 beduidend minder goed uit de verf 

dan in gemiddelde jaren (zoals 2021). Deze constatering illustreert ook het belang om over meerdere jaren naar 

soortontwikkelingen in dit soort gebieden te kijken. Alleen zo kunnen seizoeneffecten worden gecompenseerd en 

ontstaat een beeld van de werkelijke trends van soorten. 

 

Door het stroomdalgrasland heen zijn tal van subtiele overgangen tussen verschillende plantengemeenschappen 

zichtbaar. Het  betreft een mengeling van (sub)associaties uit het ‘Verbond van de droge stroomdalgraslanden’ 

(Sedo-Cerastion), maar ook uit het ‘Dwerghaververbond’ (Thero-Airion), dat eveneens voorkomt op de pleistocene 

zandgronden buiten het overstromingsgebied van de rivieren. Deze gradiënten in de vegetatie treden op 

afhankelijk van (vaak kleine) lokale verschillen in onder meer kalkrijkdom, voedselrijkdom, bodemtype/structuur 

(zand, grind, klei) en mate van dynamiek in de toplaag. In sommige delen staan soorten van schrale, relatief 

kalkarme gronden, zoals Schapengras, Klein vogelpootje, Klein tasjeskruid, Vroege haver, Heidespurrie, Zandblauwtje 

en Buntgras. Deze relatief zure ‘Vogelpootjesgraslandjes’ zijn vermoedelijk altijd kenmerkend geweest voor het 

noordelijke deel van de Terrassenmaas, mede omdat ook het rivierwater hier relatief kalkarm is in combinatie met 

relatief oude grind- en zandgronden (zie ook Van Beusekom, 2016). 

 

Elders in het terrein treffen we ook soorten van de wat rijkere en meer kalkminnende stroomdalgraslanden en 

Kamgrasgraslanden de boventoon voeren, zoals Echte kruisdistel (o), Goudhaver (a), Zachte haver (o), Knikkende 

distel (r), Zacht vetkruid en Kattendoorn (vaak intermediaire vorm met Kruipend stalkruid) aspectbepalend zijn. 

Lokaal (vaak op de iets met leem verrijkte en vochtigere delen) komen ook pockets met Kamgras (la) (zie figuur ..) 

voor die vegetatiekundig tot de Kamgrasweide met Gewone veldbies behoren (Lolio-Cynosuretum luzuletosum 

campestris, Sissingh & Tideman in Schaminee e.a., 1996 p 214). Juist deze kleine lokale verschillen dragen bij aan de 

grote soortenrijkdom van het gebied.  

 

Algemeen voorkomende soorten in het stroomdalgrasland zijn onder meer Schapenzuring (a), Reukgras (a), Rood 

zwenkgras, Geel walstro, Gewoon struisgras (la), Rivierduin-/Zandzegge, Veldbeemdgras, Vroegeling, Goudhaver en 

Gewone veldbies. Daar tussendoor staan veel gele bloeiers als Gewone muizenoor, Knolboterbloem, 

Jacobskruidkruid, Gewoon biggenkruid, Muurpeper en Zacht vetkruid en soorten als Zandmuur, Hazenpootje, Zachte 

ooievaarsbek, Reigersbek, Veldereprijs, Zandhoornbloem, Gewoon duizendblad, Akkerhoornbloem. Stijf vergeet-me-

nietje werd in 2020 slechts zeer sporadisch aangetroffen, mogelijk mede onder invloed van de droogte. Lokaal 

komen op schrale delen Klein vogelpootje, Kaal breukkruid en Viltganzerik voor. Deze laatste soort breidt zich de 

laatste jaren ook uit.  

 

Soorten waarmee het minder goed lijkt te gaan zijn o.a. Grote tijm en Moeslook. In de jaren ’50 kwam Kleine tijm vrij 

veel voor in het terrein (opnamen Cohen Stuart 1955). Ook Van Dijk e.a. noemen alleen Wilde tijm (= Kleine tijm) voor 

het gebied maar concluderen dat het sterk achteruit gegaan is sinds de jaren ’50. Wij komen in onze inventarisaties 

sinds 2006 echter steeds op Grote tijm uit, hoewel er soms sprake lijkt van wat intermediaire vormen. Het is niet 

helemaal duidelijk waarom deze ‘wisseling’ lijkt te hebben plaatsgevonden. Ook is niet helder waarom Grote tijm het 

op de Oeffelter Meent zo matig doet. Mogelijk speelt het ontbreken van voldoende kale, open plekken in het 

grasland, die een belangrijke stimulans vormen voor nieuwe vestigingen, een rol. Moeslook is nooit heel algemeen 

geweest, mogelijk mede omdat de soort een voorkeur vertoond voor wat minder intensief begraasde zoomsituaties 

(en dan ook veel beter te vinden is). 
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Het stroomdalgrasland van de Oeffelter Meent kent een aantal kenmerkende voorjaarsbloeiers die erg zeldzaam zijn 

geworden langs onze rivieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om Voorjaarsganzerik, Voorjaarszegge en Lathyruswikke. 

Vooral voorjaarsganzerik doet het nog steeds goed in het gebied (zie figuur 10). Daarnaast zijn Vroege haver en 

Zilverhaver karakteristieke voorjaarssoorten voor het terrein. Deze soorten zijn kenmerkende voor het type 

stroomdalgrasland langs de Limburgse Terrassenmaas, waar vaak pleistocene gronden en overgangen onder 

invloed staan van hoogwater (bv. ook de Stalberg bij Wellerlooi, de Zelderse Driessen bij Venzelderheide en de 

taludberm van de N270 ten noorden van Plasmolen). Veruit de meeste van dit soort graslandjes zijn echter 

verdwenen, door intensief agrarisch gebruik en bemesting, door verruiging en het ontbreken van beheer, door de 

grootschalige oeververbeteringen van de jaren ’70 langs de Noord-Limburgse Maas (zie o.a. Van Dijk e.a., 1980) en 

recent zelfs nog door zandwinning (bij Lomm), waarbij veel terrasranden en oude graslandjes werden vergraven en 

vernietigd.  

Een soort die ook in deze categorie past is Rivierduinzegge. Hoewel voor het gebied meestal Zandzegge wordt 

opgegeven, komt Rivierduinzegge mogelijk meer voor dan gedacht. Hij is door ons aangetroffen en ook door Jan 

Haverkamp in 2020 (waarneming.nl). Beide soorten lijken overigens op elkaar en zijn geruime tijd ook als één soort 

beschouwd (zie Oecologische Flora deel 5), hoewel er ecologische verschillen in standplaats bestaan. 

 

 

 
BEVERTJES IN HET GRASLAND VAN DE OEFFELTER MEENT (FOTO BART PETERS). 
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KRUIPEND STALKRUID/KATTENDOORN EN GEWOON STRUISGRAS OP DE MINERALE BODEM VAN DE OMBANKLOCATIE, AAN DE NOORDWESTKANT VAN 

HET STROOMDALGRASLAND, ZIE FIGUUR 1 (FOTO BART PETERS). 

 

 

Bijzonder is de terugkeer van Bevertjes (Trilgras), dat sinds de jaren ’70 niet meer voorkwam. De soort stond met een 

16-tal bloeihalmen in de (half)schaduw langs een relatief recent aangelegd haag langs de Maasdijkweg (of 

FIGUUR 11 VOORKOMEN VAN ENKELE BIJZONDERE GRASLANDSOORTEN. 
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historisch beter: de Gennepsche Straat). Langs deze haag breidt ook de zoomsoort Gewone agrimonie zich uit. Door 

de aanleg van deze haag ca. 10 jaar geleden, heeft een schrale berm met soorten als Grote tijm, Gestreepte klaver 

en Lathyruswikke plaats gemaakt voor een wat ruigere graslandzone, met soorten die toleranter zijn ten aanzien van 

beschaduwing en bodemverrijking door bladval (zie § 1.8Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Een andere 

zoomsoort die geleidelijk wat uitbreidt is Rapunzelklokje, vooral in de het (in 2020-21) onbegraasde weitje aan de 

zuidoostzijde van het stroomdalgrasland en de bermen en haagranden daaromheen.  

 

Langs dit weitje is bij de verlegging van de Oeffelter Raam een meanderbocht aangelegd, waarin de beek relatief 

hoge stroomsnelheden bereikt, doordat hij hier van het middenterras overloopt naar het laagterras van de Maas. In 

de oeverzone van dit nieuwe beektraject is veel pleistoceen grind en zand bloot gegraven. Enerzijds levert de oever 

daardoor materiaal aan voor de vorming van een rijke onderwatermorfologie, anderzijds is dit schrale pleistocene 

materiaal ook standplaats voor nieuwe schraalgraslandsoorten.  

Meest opvallende nieuwkomer is de zeldzame Ruige anjer. Hoewel deze soort in 2006 wel al op de winterdijk ter 

hoogte van De Rijtjes voorkwam (en daar ook weer snel verdween; Maas in Beeld ronde I in 2006), was hij al sinds de 

jaren ‘50 niet meer bekend uit de Meent zelf. Mogelijk heeft hij hier geprofiteerd van de roering van de 

grindgronden. Dit geldt in ieder geval voor Gestreepte klaver, Grijskruid, Duits en Dwergviltkruid in deze hoek; de 

laatste drie soorten waren in 2020 nieuw voor het gebied. Naast de geroerde zone langs de Raam, zijn de viltkruiden 

ook in het stroomdalgrasland opgekomen waar grindrijke grond uit de herinrichting van de Oeffelter Raam is 

aangebracht. Deze snelle vestiging van beide viltkruiden uit oude zaadbronnen zien we ook in veel andere 

natuurontwikkelingsgebieden langs met name de Brabantse Maas, waar oude zanden zijn vrij gegraven of 

aangebracht (o.a. Hemelrijkse Waard, Keent, Middelwaard etc.). Het gaat vrijwel zeker om vestiging uit oude 

zaadbanken.  

Overblijvende hardbloem is een zeldzame schraalgraslandsoort die de laatste decennia sterk achteruit is gegaan in 

het gebied. In resp. 2018 en 2019 vonden Eddy Weeda en Liesbeth van Oirschot-Beerens enkele exemplaren rond 

de doorbraak van het oude dwarsdijkje in de Meent, nadat de soort sinds 2005 niet meer was gevonden. Kleine 

hardbloem komt wat veelvuldiger in het terrein voor. Een andere ruderale soort van meer pleistocene gronden is 

Muizenstaart, die tussen 2017 en 2020 op verschillende locaties langs het nieuw verworven perceel westelijk van aan 

het stroomdalgrasland stond.  

 

De zeldzame Hartgespan is recent in het terrein aangeplant. Er stonden verschillende exemplaren keurig rond drie 

aangeplante Spaanse aakjes, langs de Rijtjes (tussen weg en grasland) (mogelijk betreft deze strook overigens geen 

SBB-eigendom). 

 

Een soort waarvan het elk jaar weer de vraag is of hij nog voorkomt, en die vroeger talrijker langs dit stukje Maasdal 

moet zijn geweest, is de zeldzame Draadklaver. Ondanks gericht zoeken werd hij in 2020 en 2021 niet gevonden, 

maar uit 2016 is nog een waarneming bekend van Marcel Hospers (waarneming.nl) van de oude kade die dwars op 

de Gennepersche Weg het terrein in loopt.  
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FIGUUR 12 VOORKOMEN VAN ENKELE KENMERKENDE ZOOM- EN MANTELVEGETATIESOORTEN. 
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FIGUUR 13 ENKELE KENMERKENDE SOORTEN VAN DROGE, ZANDIGE PIONIERSITUATIES EN OPEN SCHRAALLAND. 

 

 

Wateren/poelen 
In het stroomdalgrasland liggen ook een tweetal (tijdelijke) wateren die allen geheel droog kunnen vallen (situatie 

2020). Bij de grote poel aan de westzijde van het gebied gebeurd dat zelden, de kleinere poel noordoostelijk hiervan 

valt de meeste zomers droog. In de amfibische zone vinden we kenmerkende soorten als Bosbies, Geknikte 

vossenstaart, Egelboterbloem, Gewone waterbies, Waterpostelein, Perzikkruid en Zwarte zegge.  

Bosbies en Witte Waterkers zijn soorten van kwelbeïnvloede standplaatsen die zich inmiddels ook langs de 

heringerichte Oeffeltse Raam gevestigd hebben.  

 

Het Maasheggengebied (Koude Oord, Meerkampen) 
Het kleiige Maasheggengebied, buiten het stroomdalgrasland, is zeer arm aan bijzondere plantensoorten.  

De weilanden bestaan vooral uit relatief soortenarm raaigras- en glanshavergrasland, met in de vochtige delen 

ruimte voor Vossenstaartgrasland. Wel vinden we lokaal onder hagen soorten als Gevlekte Aronskelk en 

Kruidbladwalstro.  

 

De Maasoevers en de rivier 
Direct op de Maasoevers, waar de rivier het gemakkelijkst voor aanvoer van plantenzaden zorgt, staan plaatselijk 

Hopwarkruid, Kruisbladwalstro en incidenteel Wilde marjolein. Dit zijn soorten die relatief gemakkelijk via het 

rivierwater vestigen bij extensivering van het beheer en langs de hele Maas met een opmars bezig zijn. Voor het 

overige bestaat de graslandenstrook langs de Maas vooralsnog uit relatief soortenarm glanshavergrasland, waarin 

wel hier en daar Grote bevernel en Echte kruisdistel opkomen. 

 

In de Maasoever ten oosten van de monding van de Oeffelter Raam (Burggraaf) werd in 2020 door Margriet Louwen 

(waarneming.nl) de zeer zeldzame Kogelbies ontdekt. Daarnaast is uit de periode 2016-2020 Bilzekruid bekend van 

een zandig stuk Maasoever (pers. med. Liesbeth van Oirschot-Beerens). 

 

In de Maas zelf zien we een toename van Rivierfonteinkruid. Mogelijk wordt dit gestimuleerd door de meer natuurlijke 

oevers, maar we zien de laatste 20 jaar ook los daarvan een toename van deze soort in de Maasoevers.  

 

https://waarneming.nl/observation/200640710/
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Soorten van slikoevers (Kleiwinlocatie) 
In de percelen waar thans kleiwinning plaats vindt liggen veel kleiige laagtes al dan niet gevuld met (tijdelijk) water. 

Op de slikkige oevers en vochtige weerdverlagingen zien we de vestiging van allerlei nieuwe pioniers die in 2006 nog 

niet voorkwamen. In 2015 stonden hier al Bruin cypergras, Slijkgroen en Schildereprijs, in 2021 zijn ook Fraai 

duizendguldenkruid en Klein vlooienkruid aangetroffen. Het gaat hierbij in alle gevallen om soorten die 15 jaar 

geleden nog erg zeldzaam waren langs de Maas, maar door de realisatie en herinrichting van nieuwe 

natuurgebieden en hoogwaterprojecten op steeds meer plaatsen te vinden zijn. Meer algemene oeverpioniers die 

we hier ook aantreffen zijn Liggende ganzerik en Vreemde ereprijs. Noemenswaardig is ook de vondst van 

Waterpostelein rond de kleiwinplassen. De soort kwam hiervoor al voor rond de kolk van De Rijtjes en de ‘Lange Poel’ 

in het stroomdalgrasland, waar hij vermoedelijk profiteert van optredend rivierkwel bij stijgende rivierstanden. 

 

 
FIGUUR 14 VOORKOMEN VAN ENKELE KENMERKENDE OEVERPIONIERS EN SOORTEN VAN KWELBEÏNVLOEDE MOERASZONES IN 2020. 
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WATERPARTIJ IN DE KLEIWINNING VAN HET KOUDE OORD (FOTO BART PETERS). 

 

 
DROOGGEVALLEN KLEIWINLOCATIE IN HET DEELGEBIED KOUDE OORD IN 2020 (FOTO BART PETERS). 

 

  



 

 

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Oeffelter Meent 2020/2021                                                                     pagina  34 

 

 

2.6 Fauna 

 

2.6.1 Broedvogels  

De broedvogelontwikkeling gedurende de periode 1970-2006 is uitgebreid beschreven in het eerste Maas in Beeld 

gebiedsrapport over de Oeffelter Meent (Peters e.a. 2008). In het kader van de geplande herinrichting (KRW en 

N2000 ingrepen) is het gebied in 2013 opnieuw uitgebreid onderzocht op bijzondere broedvogels (Kurstjens e.a., 

2013). Behalve het strikte N2000-gebied zijn enkele agrarische enclaves en het toenmalige kleiwingebied 

meegenomen om tot een logische begrenzing te komen. Bij deze inventarisatie zijn niet alle soorten 

geïnventariseerd, maar een selectie van ca. 100 bijzondere soorten van de lijst die al jaren in het Maasdal wordt 

gebruikt door SOVON-Vogelonderzoek Nederland en in het project Maas in Beeld (Kurstjens & Van der Weide, 2005), 

plus alle soorten met jaarrond beschermde nesten. 

Bij de inventarisatie is de uitgebreide territoriumkartering gehanteerd en zijn vijf vroege ochtendrondes (15 april, 2 

mei, 21 mei, 31 mei en 14 juni) en een avondbezoek (30 mei) gebracht. De veldgegevens zijn via automatische 

clustering geïnterpreteerd volgens de criteria van de nieuwe handleiding voor Broedvogel Monitoring Project (BMP) 

van SOVON Vogelonderzoek (Van Dijk, 2004). Voor enkele soorten is een correctie toegepast op grond van expert 

judgement (Boomvalk en Steenuil).  

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de territoria van bijzondere broedvogels in het plangebied in 2013.   

  

In totaal zijn in 2013 in het onderzoeksgebied van 27 bijzondere soorten territoria aangetroffen. Het natuurgebied 

Oeffelter Meent en de drie beeklopen herbergen daarmee een relatief hoge soortenrijkdom. Vooral struweelvogels 

zijn goed vertegenwoordigd en vaak in relatief hoge dichtheid zoals Gekraagde roodstaart, Braamsluiper, Grasmus, 

Sprinkhaanzanger en Putter.  

Bijzonder is ook de aanwezigheid van vier territoria van de Zomertortel, een bedreigde soort. In het mondingsgebied 

van de Oeffeltsche Raam (Burggraaf) was een territorium van de IJsvogel. In het kleiwingebied zijn watervogels en 

pioniers aangetroffen zoals Grauwe Gans, Krakeend, Kleine Plevier en Blauwborst.   

In vergelijking met data uit eerdere inventarisaties (1975, 1989 en 1998) valt op dat de dichtheid aan struweelvogels 

verder is toegenomen. Cultuurvolgers als Geelgors, Patrijs, Ransuil en Torenvalk zijn verdwenen of sterk afgenomen 

(Steenuil).     

  

TABEL 2. TERRITORIA VAN BIJZONDERE BROEDVOGELS IN 2013.   

Soort Aantal territoria  

Appelvink 1 

Blauwborst 3 

Boomvalk 0-1 

Braamsluiper 20 

(Bosrietzanger  47) 

Buizerd 1 

Gekraagde Roodstaart 31 

Gele Kwikstaart 1 

Grasmus 66 

Grauwe Gans 1 

Grote Bonte Specht  1 

Holenduif  5 

IJsvogel 1 

Kleine Karekiet 7 

Kleine Plevier  1 

Kneu 2 

Koekoek 3 

Krakeend 1 

Kwartel  1 

Matkop 2 

Nijlgans 3 

Putter 16 

Rietgors  6 

(Ringmus 2) 

Roodborsttapuit 6  

Spotvogel 4 

Sprinkhaanzanger 4 

Steenuil 0-1 

Zomertortel 4 

 

 

Uit de andere jaren zijn er territoria vastgesteld van enkele bijzonderheden (bron: waarneming.nl). Door het dempen 

van de Virdsche Graaf in 2015 ontstond in het extreem natte voorjaar van 2016 een natte overstromingsvlakte waar 

twee paar Steltkluut succesvol hebben gebroed (5 jongen) (Houkes, 2016). In latere jaren bleven vervolglegsels uit, 

hoewel de soort er nog wel incidenteel is gezien.  
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Oeverzwaluwen hebben vanaf 2017 sterk geprofiteerd van de natuurlijk eroderende oevers langs de Maas. De 

volgende aantallen zijn vastgesteld: 98 (2017), 64 (2018), 4 (2019), 22 (2020) en 128 (2021). Ook IJsvogels zijn 

regelmatig als broedvogel waargenomen, voor het laatst in 2020.  

Daar waar Zomertortels op veel locaties zijn verdwenen, houdt de soort redelijk stand in de Oeffelter Meent. Zo zijn in 

2021 nog twee baltsende mannen vastgesteld. Territoriale Zomertalingen zijn in het kleiwingebied geconstateerd in 

2017-2019, telkens 1 paar. In 2021 was er een territorium van Kwartel. Bijzonder is het jaarlijkse territorium van de 

Nachtegaal vanaf 2016, waar die in 2013 nog afwezig was. In 2020 werden twee territoria geconstateerd.      

 

2.6.2 Insecten 

 

INLEIDING  

Gedurende het flora-onderzoek van Maas in Beeld in de Oeffelter Meent in 2020 zijn alle soorten dagvlinders en 

libellen genoteerd. De 7 bezoeken (9 en 17 april, 14 mei, 23 juni, 1 juli, 12 augustus en 10 september) zijn tijdens 

gunstige omstandigheden uitgevoerd. Hiermee is een vrij compleet beeld verkregen van deze twee 

insectengroepen. 

  

LIBELLEN  

 

Maas in Beeld 2006 
In 2006 zijn 24 soorten libellen waargenomen, zowel in de vochtige laagte in het stroomdalgrasland, de binnendijkse 

kolk en de verschillende poelen in de Meerkampen. Bijzonderheden waren o.a. Geelvlekheidelibel, Tengere en 

Zwervende pantserjuffer, Zwarte heidelibel en Glassnijder. Langs de Maas zijn enkele rheofiele soorten in zeer klein 

aantal gezien waaronder Weidebeekjuffer (Peters e.a., 2008).    

 

Periode 2007-2015 
Gedurende deze periode, voor de herinrichting van de Oeffeltsche Raam en de andere ingrepen, zijn alleen een 

beperkt aantal losse waarnemingen bekend. Meest bijzondere melding is de waarneming van een Beekrombout op 

25 mei 2011, waarschijnlijk afkomstig uit de tegenover gelegen Niers waar al geruime tijd een populatie bekend is,     

 

periode 2016-2020.  
Na de grootschalige herinrichting in 2015/2016 zijn 28 soorten gezien (tabel 3). Vooral in 2018/ 2019 (M. van 

Vonderen, Staatsbosbeheer) en 2020 (Maas in Beeld) is er speciale aandacht aan deze soortgroep besteed 

vanwege de relatie met het KRW-project. Hierdoor kon een behoorlijk compleet beeld worden verkregen (zie tabel 

3).  

De libellenfauna lijkt duidelijk te hebben geprofiteerd van het beekherstel. Limnofiele soorten als Bruine korenbout (1e 

in 2018), Bruine winterjuffer (2 ex. op 21 sept. 2020), Metaalglanslibel (1 ex. op 6 juni 2018 bij verlegde Oeffeltsche 

Raam) en Vroege glazenmaker (vanaf 2017, idem) zijn voor het eerst gemeld. Ook klimaatsoorten als Vuurlibel 

(2018), Zuidelijke oeverlibel (1 man op 7 juli 2017) en Zwervende heidelibel (12 aug. 2020) zijn verschenen. Daar waar 

de Oeffeltsche Raam het gebied instroomt was in 2020 een behoorlijk grote populatie Weidebeekjuffers aanwezig. 

Enkele bijzonderheden die in 2006 wel zijn gemeld, zoals de populatie Zwervende pantserjuffer, waren niet meer 

aanwezig in 2020.     

Het gebied scoort hoog qua soortenrijkdom aan libellen. Belangrijk aandachtspunt is het periodiek droogvallen van 

de beek waardoor populaties het gebied telkens weer opnieuw moeten koloniseren van elders of van 

bovenstrooms.  
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TABEL 3 LIBELLEN IN DE OEFFELTER MEENT GEDURENDE DRIE TIJDSPERIODEN: 2006, 2007-2015 EN 2016-2020.  

AANTALSCODE: * = 1-2, ** 3-9, ***: 10-49, **** = 50-100 EN ***** =>100.   

Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 

2006 

n = 78 

2007-

2015 

n = 18 

2016-

2020 

n = 202  Azuurwaterjuffer Coenagrion puella *****  **** 

Beekrombout Gomphus vulgatissimus  X  

Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes * X ** 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea **  * 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum ***  ** 

Bruine glazenmaker Aeshna grandis *  * 

Bruine korenbout Libellula fulva   * 

Bruine winterjuffer Sympecma fusca   * 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum * X ** 

Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum *   

Gewone oeverlibel Othetrum cancellatum ***  *** 

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa **  * 

Glassnijder Brachytron pratense *  ** 

Grote keizerlibel Anax imperator ** X ** 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas ***  * 

Houtpantserjuffer Lestes viridis ***  * 

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum ****  ** 

Lantaarntje Ischnura elegans ***** X *** 

Metaalglanslibel Somatochlora metallica    * 

Paardenbijter Aeshna mixta ** X ** 

Platbuik Libellula depressa * X ** 

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum *****   

Tengere pantserjuffer Lestes virens *  * 

Viervlek Libellula quadrimaculata **  ** 

Vroege glazenmaker Aeshna isosceles   ** 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula **** X ** 

Vuurlibel Crocothemis erythraea   ** 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum  X *** 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens ** X ** 

Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum    * 

Zwarte heidelibel Sympetrum danae **   

Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombei   * 

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus ***   

Totaal  24 11 28 
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DAGVLINDERS 

 

Maas in Beeld 2006 
In 2006 zijn 13 soorten dagvlinders waargenomen waaronder goede populaties van Bruin blauwtje, Groot dikkopje 

en Oranje zandoogje. Graslandsoorten als Bruin zandoogje, Hooibeestje, Icarusblauwtje en Kleine vuurvlinder zijn ook 

talrijk. Zowel Geelspriet- als Zwartsprietdikkopje zijn in 2006 niet gezien. Er is toen geconcludeerd dat de Oeffelter 

Meent niet een bijzonder soortenrijk gebied is, maar wel van lokaal belang voor grasland- en zoomvlinders (Peters 

e.a., 2008).    

 

Periode 2007-2015 
Gedurende de periode 2007-2015, dus voor de herinrichting van het stroomdalgrasland en de Oeffeltsche Raam, zijn 

losse waarnemingen bekend van in totaal 21 soorten. Het beeld van de graslandsoorten is vergelijkbaar. Daarnaast 

zijn minder algemene soorten incidenteel gemeld waaronder Koninginnenpage, Oranje luzernevlinder en 

Zwartsprietdikkopje.     

 

periode 2016-2020.  
Na de grootschalige herinrIchting in 2015/2016 zijn 25 soorten gezien (tabel 4). Naast de waarnemingen verzameld in 

2020 tijdens Maas in Beeld zijn er veel waarnemingen door SBB en derden verricht. Daarmee is een zeer compleet 

beeld ontstaan. 

Bruin zandoogje en Hooibeestje zijn nog steeds de meest talrijke soorten. Er is ook nog steeds een kleine populatie 

van het Zwartsprietdikkopje. Opvallend is de achteruitgang van Bruin blauwtje en Groot dikkopje. Mogelijk hebben 

de droge jaren 2018-2020 hun tol geëist. Nieuwe, minder algemene soorten die incidenteel zijn gezien, zijn o.a. Gele 

luzernevlinder (2 ex. op 11 aug. 2018) en Kleine parelmoervlinder (1 ex. op 12 mei 2019).  

Geconcludeerd kan worden dat de soortenrijkdom van het gebied in vergelijking met de voorgaande perioden 

(2006-2015) is toegenomen en dat de Oeffelter Meent in vergelijking met andere Maasuiterwaarden intussen 

behoorlijk hoog scoort qua soortenrijkdom aan dagvlinders. Afgezien van graslandsoorten, zijn er van veel soorten 

echter kleine aantallen aanwezig hetgeen verband houdt met de relatief beperkte bloemenrijkdom en structuur in 

het grootste deel van het Maasheggengebied (Meerkampen en Koude Oord).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 4 DAGVLINDERS VAN DE OEFFELTER MEENT GEDURENDE DRIE TIJDSPERIODEN.  

LEGENDA: * = 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49 EN **** = >50.    

Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 

2006 

n = 43  

2007-

2015 

n = 121 

2016-

2020 

n = 1003  

Atalanta Vanessa atalanta ** * * 

Bont zandoogje Pararge aegeria ** ** * 

Boomblauwtje  Celastrina agriolus  * * 

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 sylvanus ***  * 

Groot koolwitje Pieris brassicae  * * 

Hooibeestje Coenonympha 

pamphilus 

*** *** *** 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus * * * 

Kleine 

parelmoervlinder 

Issoria lathonia    * 

Klein geaderd witje Pieris napi  * * 

Klein koolwitje Pieris rapae ** ? ** 

Kleine vos Aglais urticae * * * 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas **** ** ** 

Koninginnenpage Papilio machaon  * * 

Landkaartje Araschnia levana  * ** 

Oranje 

luzernevlinder 

Colias croceus  * * 

Oranjetipje Anthocharis 

cardamines 

 * * 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus  *** ** *** 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola  * ** 

Totaal  13 21 25 
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SPRINKHANEN 

Uit de periode 1991-2006 zijn op basis van losse waarnemingen 8 soorten bekend waaronder Knopsprietje en 

Snortikker (Peters e.a., 2008). Deze soorten zijn indicatief voor schrale zandige locaties en elders in het Maasdal 

ontbrekend.  

Gedurende de periode 2007-2020 zijn 12-14 soorten gemeld. Naast Knopsprietje en Snortikker zijn enkele soorten 

nieuw aangetroffen waaronder Kustsprinkhaan, Zeggendoorntje en Zuidelijk spitskopje. Mogelijk zijn ook andere 

doorntjes aanwezig (Gewoon en Zanddoorntje), maar hard bewijs (foto’s) ontbreekt.      

 

2.6.3 Zoogdieren  

In 2013 is uitgebreid onderzoek gedaan naar het voorkomen van bever en das in het gebied (Kurstjens e.a., 2013). 

Bevers hebben zich rond 2012 langs de Burggraaf in het gebied gevestigd. Lange tijd is er een burcht nabij de 

monding van de Oeffeltsche Raam aanwezig geweest, maar later heeft deze familie zich verkast naar een locatie 

op de oever van de Maas. In en rond het gebied zijn twee familieburchten van de das aanwezig.   

Naast deze soorten is het voorkomen van Egel, Haas, Konijn (talrijk), Ree, steenmarter, Vos, Bunzing (1 waarneming) 

en Wezel (2 waarnemingen) bekend uit het gebied.      

 

2.6.4 Herpetofauna 

In de omgeving van de Oeffelter Meent bevindt zich een vrij grote populatie van Kamsalamander. In de periode 

2015-2020 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de actuele toestand van de Kamsalamderpopulatie, onder meer 

door RAVON, Bureau Ecologica, B-Ware en vrijwilligers in het gebied. Tot voor kort plantte Kamsalamander zich 

vooral voort in de rivierkwel beïnvloede poelen en kolken van de Rijtjes, binnendijks dus. Sinds 2020 zijn echter ook 

larven van de soort bekend uit twee poelen in de Meerkampen (nr. 16 en 17 in figuur 16). Bovendien werd in 2018 bij 

St. Agatha een nieuwe populatie Kamsalamanders ontdekt (Zwanenveld, 2019), die deels ook in buitendijks gelegen 

wateren voortplantte. In figuur 16 wordt een overzicht gegeven van de poelen in de Oeffelter Meent en rond St. 

Agatha, met aangegeven waar voortplanting is geconstateerd (RAVON, 2021). 

In het gebied komen veelvuldig Alpenwatersalamander en Kleine watersalamander voor, waarbij de eerste soort 

vaak een voorkeur heeft voor iets meer begroeide en beboste wateren. Tabel 5 geeft een overzicht van de 

amfibieënsoorten die tijdens het onderzoek van Zwanenveld (2018) in het gebied werden aangetroffen. Poelkikker  is 

niet in het gebied aangetroffen, maar wel in een poel in een oude pleistocene Maasgeul aan de westkant van 

Oeffelt. 

 

 

  

FIGUUR 15 OVERZICHT VAN SOLITAIRE WATEREN EN POELEN IN EN ROND DE OEFFELTER MEENT, MET AANGEGEVEN WAAR VOORTPLANTING VAN 

KAMSALAMANDER IS GECONSTATEERD IN D EPERIODE 2015-2020 (RAVON, 2021). 
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TABEL 5 HET VOORKOMEN VAN AMFIBIEËN TIJDENS VELDONDERZOEK DOOR ZWANENVELD IN 2018. LEGENDA: AWS-ALPENWATERSALAMANDER, KWS-

KLEINE WATERSALAMANDER, BAK-BASTAARDKIKKER, BRK-BRUINE KIKKER, GP-GEWONE PAD (UIT: ZWANENVELD, 2019). 

 

 
 

 

VISSEN 

In het kader van de herinrichting van de Oeffeltsche Raam  heeft uitgebreid visonderzoek plaats gevonden in 2013 

(kurstjens e.a., 2013). Tijdens het visonderzoek in 2013 zijn in totaal 13 vissoorten aangetroffen in de Oeffeltsche Raam, 

waarvan elk deeltraject zijn eigen soortensamenstelling had (figuur 17). Figuur 17 geeft de relatieve abundantie (% 

ten opzichte van het totaal aantal gevangen vissen) van afzonderlijke soorten ten opzicht van de totale 

gemeenschap weer voor drie onderscheiden trajecten van de Oeffeltsche Raam.  

De monding kenmerkt zich door het relatief hoge aandeel exoten. Blauwband domineerde de visgemeenschap 

(59%), daarnaast kwamen Marmergrondel en Zwartbekgrondel relatief frequent voor. Het mondingstraject 

kenmerkte zich door een hard grindig bodemsubstraat en een relatief hoge stroomsnelheid. Dit habitattype is met 

name geschikt voor rheofiele (stroomminnende) vissoorten, onder andere de genoemde exotische Marmergrondel 

en Zwartbekgrondel maar daarnaast werd ook het inheemse Bermpje aangetroffen. Blauwband bevond zich met 

name in de oevervegetatie van het traject.  

In de aangrenzende Burggraaf was de stroomsnelheid aanzienlijk lager waardoor de bodem vooral uit slib bestond 

en de oevers zich kenmerkte door een dichte oevervegetatie. In dit deel domineerde eurytope vissoorten de 

gemeenschap, namelijk Driedoornige stekelbaars (25%), Baars (22%), en de beschermde Kleine modderkruiper 

(19%). Klein modderkruiper is daarbij een typerende soort voor de dikke sliblaag die plaatselijk in het traject 

voorkwam. Er is ook één rivierdonderpad in het traject aangetroffen. De soort is niet typerend voor dit habitattype, er 

werd ook slechts 1 dier aangetroffen dat vermoedelijk met hoge waterstanden in het traject terecht is gekomen. 

In het te dempen traject van de Oeffeltsche Raam – Burggraaf was het rheofiele Bermpje de dominante soort (70%). 

Vooral ter hoogte van de brug over de Kleine Straat werden hoge aantallen bermpje waargenomen. De beek 

bestaat hier uit een zandig – grindige bodem, heeft een relatief hoge stroomsnelheid en beperkte diepte en vormt 

daarmee een zeer geschikt habitat voor Bermpje. 

Behalve de Oeffeltsche Raam is ook de Viltsche Graaf bemonsterd. Deze werd vrijwel volledig gedomineerd door 

de eurytope Driedoornige (54%) en Tiendoornige stekelbaars (33%). Het traject betrof stilstaand water en kenmerkte 

zich door een dikke sliblaag met een uitbundige vegetatiegroei. 
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FIGUUR 17. SOORTENABUNDANTIE VAN DE VISGEMEENSCHAP (IN % T.O.V. TOTAAL AANTAL VISSEN) VOOR DE DRIE ONDERSCHEIDEN TRAJECTEN VAN DE 

OEFFELTSCHE RAAM (MONDING, BURGGRAAF EN BURGGRAAF TE DEMPEN TRAJECT). FOTO: KLEINE MODDERKRUIPER IS ALLEEN GEVANGEN IN HET 

SLIBRIJKE LAATSTE TRAJECT VAN DE BURGGRAAF (FOTO GIJS KURSTJENS). 

 

 
NATTE OEVERSTROMINGSZONE ROND DE VIRDSCHE GRAAF IN AUGUSTUS 2021, EEN MAAND NA HET ZOMERHOOGWATER VAN 2021 (FOTO BART 

PETERS). 
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Conclusies  
 

 

 

 

3.7 Natuurwaarden  

De natuurwaarden, en zeker de floristische waarden van het droge stroomdalgrasland in de Oeffelter Meent, blijven 

onverminderd hoog, met name in vergelijking met andere delen van het Brabants-Gelderse Maasdal. Wel zien we 

verschillen in het voorkomen van soorten in zowel tijd als ruimte, afhankelijk o.a. van droogte en andere weers-

/seizoensinvloeden, maar door de bank genomen houden veel van de zeldzame stroomdalsoorten goed stand. 

Enkele soorten lijken het echter moeilijk te hebben, waaronder Grote tijm, Overblijvende hardbloem en Moeslook. 

Daar staat tegenover dat zich in het gebied ook nieuwe bijzonderheden (her)vestigen, waaronder recent Bevertjes 

en Ruige anjer. Mogelijk dat het stroomdalgrasland geleidelijk wat uitgeloogder (‘zuurder’) wordt, waardoor soorten 

in het kalkarme deel van het spectrum in het voordeel zijn ten opzichte van soorten die van wat kalkrijkere situaties 

houden. Om hier werkelijk inzicht in te krijgen, zou een klein bodemonderzoek nuttig zijn.  

 

Het Maasheggenlandschap van de Meerkampen en Koude Oord blijft vooralsnog soortenarm, met name als het 

gaat om flora en insectengroepen als dagvlinders en sprinkhanen. De hagen en vooral ook losse bosjes, poelen en 

ruige randen zijn echter wel waardevol voor verschillende zangvogels (b.v. Braamsluiper, Nachtegaal, Grasmus, 

Gekraagde roodstaart) en soorten als Steenuil, Ransuil en Sperwer en bepaalde zoogdieren (o.a. Das, sommige 

vleermuissoorten). Daarnaast komt her en der bos- en zoomflora voor in en tussen uitgestoelde hagen en in 

struikgewas, zoals Gevlekte aronskelk en Gewone agrimonie (beide overigens opvallend schaars). De weilanden 

daar tussendoor blijven nog steeds soortenarm. Dit heeft verschillende oorzaken, maar de belangrijkste hangen 

samen met de kleiige uitgangssituatie van de bodem in combinatie met een verleden van (sterke) bemesting en 

intensieve beweiding. Hierdoor is in de graslanden sprake van een dichte grasmat met vooral hoogproductieve 

grassen, zoals Glanshaver, Rietzwenkgras, Timoteegras, Grote vossenstaart en Engels raaigras, en zijn veel 

zoomsituatie ook verruigd met Grote brandnetel.  

 

Doordat de kleiwinlocaties nog niet zijn afgewerkt vormen ze interessant leefgebied voor pioniersoorten (b.v. Bruin 

cypergras, Fraai duizendguldenkruid), de eerste moerasplanten, amfibieën, libellen, watervleermuis en tal van 

steltlopers en andere vogels.  

Opvallend is de toename van het aantal libellensoorten in het gebied. Met de herinrichting van de Oeffelter Raam is 

enerzijds nieuw stromend water toegevoegd (Weidebeekjuffer), maar is ook ondiep, nauwelijks stromend water rond 

de Raam (in de oude Maasgeul) en rond wat voorheen de Virdsche Graaf was, ontstaan. Mogelijk hebben nieuwe 

soorten als Vroege glazenmaker, Bruine winterjuffer en Bruine korenbout hiervan geprofiteerd. 

Bij de dagvlinders zien we enerzijds een duidelijke toename van het aantal soorten, en tegelijkertijd een (mogelijke) 

afname van indicatieve soorten als Bruin blauwtje en Groot dikkopje. Mogelijk speelt bij deze laatste afname de 

droogte van 2018-2020 een rol, omdat het niet aansluit bij de trend van deze soorten langs de hele (Brabantse) 

Maas.  

Met de herinrichting van de Oeffeltsche Raam is ook nieuw biotoop voor amfibieën ontstaan, zij het niet voor elke 

soort meteen in de vorm van voortplantingsbiotoop. Er is recent in opdracht van Staatsbosbeheer een verbeterplan 

gemaakt voor de Kamsalamander en andere amfibieën, waarvoor we hieronder enkele aanbevelingen doen. 

 

3.8 Ideeën en aanbevelingen 

 

3.8.1 Beheer van het stroomdalgrasland 

 

BEGRAZING STROOMDALGRASLAND 

In zijn algemeenheid pakt het beheer van de Oeffelter Meent goed uit. Sinds jaar en dag vinden er begrazing plaats 

door zowel runderen als paarden. Vooral deze combi-begrazing is van belang omdat beide grazers een eigen 

effect in het landschap hebben, waarbij vooral de paarden zorgen voor een laag afgegraasde vegetatie en de 

runderen ook ruigere delen veelvuldig bezoeken. Voorgesteld wordt het beheer zo voort te zetten. 

 

BEGRAZINGSEENHEID 

Oostelijk van het stroomdalgrasland en het zandpad van de ‘Zijstraat Kleine Straat’ ligt een stuk schraalgrasland dat 

geomorfologisch ook bij de zandige terrasgronden van de Meent hoort. Ook hier komen veel 

schraalgraslandsoorten voor, zoals Gestreepte klaver, Geel walstro en Knolboterbloem. Op dit moment bevindt er 

zich langs de Kleine straat nog een raster waardoor dit deel van 1,1 ha niet meebegraasd wordt. Zowel vanuit 

ecologisch oogpunt als vanuit de belevingswaarde wordt geadviseerd dit deel op korte termijn mee te beheren en 

de rasters aan beide kanten langs dit zandpad te verwijderen. Dit wordt mogelijk door de aanleg van ruimere 

wildroosters, waar de Brabantse trekpaarden niet overheen kunnen lopen.  

Dit kan een vergelijkbare verbetering opleveren als de verwijdering van de rasters langs het meer oostelijk gelegen 

pad dat vanaf de Rijtjes het gebied inloopt, en waar in 2015 al de rasters (en de aanwezige bestrating) zijn 

verwijderd. De Meent heeft hierdoor destijds een opener en beduidend authentieker landschapsbeeld gekregen, 

dat ook goed aansluit bij zijn historie als ‘gemene gronden’ (zie § 1.1). 
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Aanbevolen wordt om ook het nieuw verworven perceel op termijn toe te voegen aan de begrazingseenheid, 

omdat daarmee de hele historische meent kan worden hersteld.   

 

BEKALKING 

Uit onderzoek van Onderzoeksbureau B-Ware (Remke & Dorenbosch 2020) komt naar voren dat het 

stroomdalgrasland van de Oeffelter Meent zeker nog niet volledig uitgeloogd is, maar dat het zich wel enigszins aan 

de ondergrens bevindt van wat we doorgaans aan buffercapaciteit en kalkrijkdom in dit soort stroomdalgraslanden 

aantreffen. Om actuele floristische waarden ook duurzaam te behouden kan het nodig zijn in de toekomst 

aanvullend te bekalken. Tegelijkertijd wordt het gebied nog steeds af en toe overstroomd met rivierwater en 

(gebufferde?) rivierkwel en zijn de stroomdalfloravegetaties van dit deel van het Maasdal altijd wat kalkarmer van 

karakter dan die van de Zuidelijke Maas of de Rijntakken. Remke en Dorenbosch geven in hun rapport ook adviezen 

over de omgang met de recent verworven percelen oostelijk van het stroomdalgrasland en kijken op basis van 

onder meer bodemmonsters naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor stroomdalgrasland in deze terreinen om 

stroomdalgrasland, dan wel andere de kansen voor andere graslandtypen. 

 

VERWIJDEREN HAAG MAASDIJKWEG 

De Oeffelter Meent en omliggende gronden ontleent een deel 

van zijn ecologische en landschappelijke waarden aan de 

fraaie hagenstructuren, die overal in het gebied voorkomen. 

Toch is het van belang goed na te denken over de 

positionering van nieuwe hagen, met name rond het schrale 

stroomdalgrasland, waar ook historisch beschouwd altijd weinig 

hagen hebben gestaan (gemeenschappelijk graasgronden). 

Zo heeft de haag die in de laatste 10 jaar (onbekend door wie; 

pers. med. Piet Hopman) is aangelegd langs de Maasdijkweg 

belangrijke negatieve gevolgen gehad voor de stroomdalflora 

in de rand van het schraalgrasland. In de berm en onder het 

raster kwamen in de jaren 2000 nog veel zeldzame en 

bedreigde schraalgraslandsoorten voor, waaronder 

Gestreepte klaver, Zachte haver en Grote tijm (die het sowieso 

al zeer moeilijk heeft in het gebied). Met de aanplant van een 

haag is deze randzone volledig ongeschikt geworden voor dit 

soort plantensoorten (onder meer door beschaduwing, 

verrijking door bladval etc.). Gelet op de grote zeldzaamheid 

van deze soorten en gemeenschappen, en de daaraan 

ontleende status in de Natuurbeschermingswet, dient prioriteit 

te worden gegeven aan de bescherming van deze 

stroomdalflora.  Voorgesteld wordt om deze haag  in zijn 

geheel te verwijderen. Dit heeft ook voordelen voor de 

recreatieve beleving, omdat het gebied dan weer vanaf de 

Maasdijkweg zichtbaar en beleefbaar wordt voor fietsers en 

wandelaars.  

 

 

BEHEER EN INRICHTING  MAASHEGGENGEBIED (MEERKAMPEN EN KOUDE OORD) 

 

Actuele beheer weilanden 
Het actuele beheer van hooien en begrazen in de percelen van de Meerkampen en Koude Oord is vooralsnog 

onvoldoende om meer soortenrijke en gevarieerde graslandvegetaties en dito insectenfauna te krijgen. Hierbij moet 

wel bedacht worden dat met name de floristische potenties op dit soort kleiige gronden altijd beperkt zijn. Deze 

weidegronden zullen ook nooit de soortenrijkdom bereiken van de schrale zand- en grindgronden in de Meent. Het 

streefbeeld van deze gronden vanuit Natura 2000 om hier soortenrijkere glanshavergraslanden te verkrijgen, lijkt 

gelet hierop niet snel te verwachten en is vooralsnog ook niet goed te baseren op historische data.  

 

Cruciaal is dat de gronden onbemest blijven en dat op eventueel nieuw verworven terreinen bemesting gestopt 

wordt. In de huidige situatie lijkt (zonder afgraven van de toplaag) het continueren of introduceren van een beheer 

van ‘maaien met afvoeren’ vooralsnog de beste optie, ondanks het nadeel dat dit ook negatief kan uitwerken op 

de insectenrijkdom. In sommige delen kan gedacht worden aan een intensiever ‘hooien-en-afvoeren-beheer’ voor 

een gelimiteerde periode.  

 

Afwerking kleiwinlocaties 
In relatie met het voorgaande is het aan te bevelen om bij de afwerking van de kleiwinningslocaties specifiek 

aandacht te hebben voor de kwaliteit van het materiaal dat in de toplaag wordt gebruikt. Deze eenmalige 

herinrichting van het gebied maakt het mogelijk om wat minder lutumrijk materiaal (lichte zavel of zandige leem in 

plaats van klei of zware zavel) in de bovenlaag achter te laten. Hierdoor ontstaan veel betere kansen voor een 

hogere soortenrijkdom van eventueel te ontwikkelen glanshavervegetaties en andere graslandtypen. Ook wordt 

geadviseerd geen bemesting te laten plaatsvinden in de weiden van de Meerkampen en Koude Oord, voor zover 
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dit al niet achterwege gelaten wordt. Hierdoor wordt de uitgangssituatie voor flora en fauna aanzienlijk verbeterd. 

Zeker nu het gebied sinds 2018 de status van UNESCO-biosfeergebied gekregen heeft is van belang om een 

concept te ontwikkelen waarin de ecologie en cultuurhistorische aspecten van dit bijzondere landschap sterker 

verknoopt worden, zonder dat dit direct een keuze tussen verschillende natuurbeschermingsmodellen wordt. 

 

In het laatste conceptplan voor de eindafwerking van de kleiwinning wordt ook een waterpartij achter gelaten, 

specifiek met het oog op natuurwaarden van moeras en openwater, zoals stellopers, waaronder veel weidevogels, 

Lepelaar en andere reigerachtigen, libellen en andere aquatische fauna. Ook vormt de plas straks een drenkplek 

voor allerlei zoogdieren en jachtplek voor Water- en Meervleermuis. Wat opvalt is dat de plas wel een relatief 

strakke, rechthoekige vorm krijgt die landschappelijk een wat kunstmatig uiterlijk heeft. Voorgesteld wordt deze plas 

wat meer vorm te geven als een oude geullaagte, zoals die van nature ook in deze uiterwaarden voor kan komen. 

 

 
FIGUUR 16 CONCEPT-AFWERKINGSPLAN VAN DE KLEIWINNING EN OMGEVING IN DE OEFFELTER MEENT (STAATSBOSBEHEER, 2021) 

 

 

3.8.2 Inrichtingsplan nieuwe wateren Oeffelter Meent 

Staatsbosbeheer heeft recent een plan laten maken voor de aanleg van enkele nieuwe wateren in de Oeffelter 

Meent. Het idee is dat hiermee de omstandigheden voor met name Kamsalamander verbeterd kunnen worden en 

dat toegewerkt kan worden naar een duurzamere populatie in het gebied, gekoppeld aan populaties  richting St. 

Agatha en de andere kant uit richting Beugen. Het verbeteren van de leefomstandigheden voor Kamsalamander 

wordt gestimuleerd vanuit Natura 2000 en het provinciaal beleid. In figuur 18 staat een beeld van het plan zoals 

opgesteld door Bureau Movares op basis van eerdere adviezen van o.a. Bureau Ecologica (Zwanenburg, 2019) en B-

Ware (Remke &Dorenbosch, 2020). Op basis van de opgedane gebieds- en systeemkennis geven we hierop een 

korte beschouwing en enkele adviezen: 

 

BESCHOUWING 

De realisatie van nieuwe voortplantings- en verblijfswateren voor amfibieën als Kamsalamander kan bijdragen aan 

een ecologische verrijking van het Maasheggengebied rond Oeffelt. Het helpt om daarbij een aantal principes voor 

inrichting en beheer in het oog te houden: 

 

De kern van de populatie Kamsalamanders lag historisch in de twee wateren binnendijks, en dan met name de 

meer westelijk gelegen poel. Deze beide wateren reageren sterk op Maaswaterstanden en rivierkwel speelt hier een 

belangrijke rol. Hierdoor kunnen beide wateren in droge periode (bijna) droogvallen, terwijl ze tijdens hoogwater juist 

overlopen tot in het flankerende grasland (zoals in de zomer van 2021). Er vinden hier geen directe 

rivieroverstromingen plaats, waardoor ook minder kans is op aanvoer van (roof)vis. Deze wateren functioneren 

momenteel nog steeds goed als voortplantingsbiotoop en hier hoeft verder ook niets aan te gebeuren. Recent is 

echter ook voortplanting van Kamsalamander geconstateerd in enkele buitendijkse wateren. Deze wateren zijn 
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bovendien ook waardevol voor andere amfibieënsoorten en andere soortgroepen. Hoewel buitendijkse wateren 

gevoeliger zijn voor de influx van (roof)vis, kunnen ze ook droogvallen, waardoor vis tijdelijk verdwijnt. Het heeft dus 

wel degelijk zin om ook buitendijks (nieuwe) wateren te realiseren, maar de prioriteit dient desondanks wellicht te 

liggen bij binnendijkse locaties.  

 

De vraag is vervolgens hoe je als beheerder omgaat met positionering en vormgeving van dit soort nieuwe wateren. 

Wat zijn logische en geschikte locaties? Kan er bijvoorbeeld aangesloten worden bij oude relictgeulen, bestaande 

laagtes of oude doorbraakkolken, die ook passen bij de geomorfologische of historische ontstaanswijze van het 

gebied. Complicerend hierbij is dat de uiterwaarden rond Oeffelt (zeker voor de verstuwing van de Maas in de jaren 

‘30) van oorsprong helemaal niet zo’n natte gebieden waren en relatief arm waren aan voortplantingswateren voor 

amfibieën. Dit verbeterde wel na het bouw van de stuw bij Grave, waardoor de grondwaterstand in het hele gebied 

2,5 tot 3 meter werd opgestuwd. 

 

In zijn algemeenheid adviseren we om inrichtingsplannen in dit soort gebieden niet enkel en alleen te richten op één 

of een klein aantal soorten. Het helpt om bij het vormgeven van nieuwe wateren en andere inrichtingsmaatregelen 

variatie toe te passen en nieuwe wateren niet alleen te bouwen rond de soorteisen van één soort. Dat vraagt dus 

ook om een gedegen landschapsecologische onderlegger onder de maatregelen (hoe zit het lokale riviersysteem in 

elkaar? Wat zijn logische structuren voor nieuwe wateren? En op welke processen (overstroming, grondwater etc.) 

speel je op wat voor manier in?). Hierdoor ontstaan landschappelijk logische ingrepen, die tegelijkertijd breder 

ecologisch (o.a. meer soorten) en landschappelijk een versterking van het gebied kunnen betekenen.  

Met het oog hierop heeft het vaak de voorkeur om ook veel verschillende typen wateren aan te leggen, die 

allemaal net wat verschillen in diepte, grondwaterwerking, waterkwaliteit, bodemsubstraat en droogvalfrequentie. 

Met andere woorden: Ben terughoudend met het aanleggen op basis van een ‘standaardontwerp’, dat voortkomt 

uit (wat wij thans denken dat) de ecologische eisen (zijn) van één soort, bijvoorbeeld Kamsalamander. In de praktijk 

zal elk jaar andere abiotische omstandigheden opleveren, afhankelijk van seizoenswisselingen in waterstanden, 

droogval en grondwaterwerking in dat specifieke jaar en de bodem waarin je een nieuw water hebt aangelegd.   
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FIGUUR 17 INRICHTINGSPLAN VOOR NIEUWE WATEREN VOOR KAMSALAMANDER ROND DE OEFFELTER MEENT EN DE RIJTJES (BRON: MOVARES, MET 

VERDUIDELIJKENDE INKLEURINGEN EN TEKSTTOEVOEGINGEN)1. 

HET ACTUELE PLAN1 

In het actuele plan (figuur 8) wordt gekozen voor de aanleg van wateren rond de zandige terrasgronden van de 

Oeffelter Meent en de Rijtjes. Voordeel hiervan is dat de wateren in relatief zandig en fijngrindig substraat kunnen 

worden aangelegd, wat gunstig is voor het optreden van rivierkwel en daarmee de waterkwaliteit. Uitgangspunt 

voor de aanleg van wateren in dit gebied is onder meer een betere verbinding van de populatie in de Oeffelter 

Meent met die rond St. Agatha. Het helpt dan als voortplantingswateren niet veel verder dan ca. 200 van elkaar 

liggen. Het idee voor de aanleg van nieuwe wateren kan dan ook een belangrijke stimulans voor de 

Kamsalamander en andere amfibieënsoorten zijn. 

Een aandachtspunt bij de realisatie van nieuwe wateren is echter nog wel hun vormgeving en exacte positionering 

in het landschap. In het plan uit figuur 16 wordt uitgegaan van de aanleg van ritmisch gepositioneerde, ronde 

poeltjes in de graslanden van de Rijtjes, die allemaal relatief gelijk aan elkaar zijn (zie figuur 18). Het huidige ontwerp 

leidt daardoor al gauw tot een gekunsteld geheel van allemaal vergelijkbare ronde poeltjes op gelijke afstand van 

elkaar. Voor de kansen van de Kamsalamander maakt dit mogelijk niet heel veel uit, voor het landschappelijke 

beeld en de beleving van het gebied wel degelijk. Bovendien worden hierdoor jaarverschillen in waterstanden en 

droogval relatief slecht opgevangen, omdat alle poelen zich gedurende een seizoen ook relatief vergelijkbaar zullen 

gedragen. Wanneer een bepaald water in jaar x niet voldoet (wat volkomen normaal is in de natuur), zijn er weinig 

andere wateren die dit kunnen opvangen. 

 

Voorgesteld wordt dan ook om op zoek te gaan naar een vormgeving en positionering die wat beter aansluit bij het 

bestaande reliëf en variatie. De grindkuilen in de Oeffelter Meent of de kolken achter de dijk zijn immers ook niet 

strak en ritmisch aangelegd of ontstaan, maar juist zonder al te veel beleid en met een vormgeving waarin ook 

toeval een zekere rol speelt. In figuur 10 wordt hiervoor een aanpak geschetst. 

 

ADVIEZEN 

• Ook de Rijtjes ligt op relatief hoge, droge laagterrasgronden, die van nature arm zijn aan waterpartijen. Als men 

er toch voor kiest om hier nieuwe wateren te realiseren wordt geadviseerd om bij positionering en vormgeving  

zoveel mogelijk uit te gaan van het bestaande reliëf. Leg wateren van verschillende diepte en oppervlakte aan 

en voorkom een kunstmatig beeld van allemaal gelijke, ronde poeltjes op gelijke afstand. In figuur 19 is dit idee 

ruimtelijk weergegeven waarbij poelen op basis van de hoogtekaart zijn neergelegd. Deze figuur is geen 

concreet inrichtingsplan, maar meer een principeschets op basis waarvan wateren kunnen worden 

vormgegeven en neergelegd. Er is wel al rekening gehouden met een ligging wat verder van de winterdijk af, 

omdat hieraan naar verwachting restricties vanuit het waterschap gelden. 

• Geadviseerd wordt om de kleine poel in het stroomdalgrasland van de Oeffelter Meent niet opnieuw verder uit 

te baggeren, zoals nog weergegeven in figuur 8. De laagte is in 2015 al verlaagd en verdere verlaging zal 

problemen opleveren door de aanwezigheid van een oud vuilstort.  

• Geadviseerd wordt om terughoudend om te gaan met de aanleg van nieuwe wateren op de hogere 

terrasgronden van de Meent. Dit zijn van nature droge gronden, met geen of nauwelijks nat biotoop, Leg hier 

de prioriteit op het behoud en de ontwikkeling van stroomdalflora.   

• Geadviseerd wordt om zo weinig mogelijk uitrasteringen van poelen in de Oeffelter Meent toe te passen, zoals 

voorgesteld in het rapport van B-Ware (Remke & Dorenbosch, 2018). Juist het weghalen van rasters vormde de 

laatste jaren een mooie impuls voor de beleving van de Oeffelter Meent als historische, gemeenschappelijke 

graasweide (‘gemene gronden’; zie § 1.1). Afrastering kan bovendien bijdragen aan dichtgroei van wateren 

met bosschages en beschaduwing (en daarmee de noodzaak van terugkerend beheer en verstoring van het 

biotoop). Het is echter ook maatwerk en in bepaalde situaties kan overbegrazing van oeverzones optreden, 

waardoor water- en oeverplanten verdwijnen en de omstandigheden voor bepaalde amfibieën en 

macrofauna verslechteren. Hier kan eventueel toch voor (een subtiele of tijdelijke) afrastering gekozen worden. 

In het stroomdalgrasland stellen we voor de beleving van een rastervrije situatie voorrang te geven boven 

eventuele ecologische argumenten (behoud van de actuele situatie dus). 

• Dit is anders in de lager gelegen delen van de Meerkampen en Koude Oord, waar gekoppeld aan de nieuwe 

wateren rond de Raam en de Virdsche Graaf, aanvullend poelen kunnen worden gerealiseerd. 

• Om de vegetatie rond de poelen nog steeds goed te laten ontwikkelen is het wel noodzakelijk om de 

beweidingsdichtheden in de Rijtjes te verlagen en zo mogelijk meer uit te smeren over een langer seizoen. 

Anders zal in dit perceel met de actuele begrazingsdichtheden (3 dieren/ha in een kort zomerseizoen) naar 

verwachting wel sprake zijn van overbegrazing van de oever- en waterplantenvegetatie.  

• Leg de poelen in het algemeen direct aan in het onderliggende zand (of fijn grind), zodat rivierkwelwerking 

optimaal tot uiting kan komen. Ben terughoudend met de aanleg van wateren in slecht doorlatende lagen klei 

of leem, met name omdat dit negatief uitwerkt op de waterkwaliteit, kansen voor waterplanten en 

natuurontwikkelingskansen in bredere zin. Heel lokaal kan ervoor gekozen worden, als het zand erg diep zit en 

als variatie op dit thema. 

• Voorgesteld wordt om de droogval van de Oeffeltsche Raam in droge jaren te voorkomen, door in 

samenwerking met het Waterschap Aa en Maas een alternatieve omgang voor het afleiden van water 

bovenstrooms (zuidelijk van de Vilt bij Beugen) te regelen. 

 

 
1 In deze beschouwing is uitgegaan van de plantekening uit 2021. In september 2022 wordt een aangepaste versie verwacht met 

een aantal wijzigingen. 
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DOOR RIVIERKWEL OVERGELOPEN OUDE DOORBRAAKKOLK IN DE RIJTJES, KORT NA HET ZOMERHOOGWATER VAN JULI 2021 (FOTO BART PETERS). 
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OMLEGGING OEFFELTER RAAM 

Met de omlegging van de Oeffelter Raam is een landschappelijker logischer verhaal ontstaan en betere 

ecologische ontwikkelingskansen voor de beek en het omliggende gebied. De meanderbocht net na het bruggetje 

bij de Meent heeft zich in korte tijd tot een morfologisch gevarieerd beektraject ontwikkeld, met kleine zand en 

grindbankjes onder water, miniatuur stroomversnellinkjes en volop waterplanten. Dit is waardevol biotoop voor 

rheofiele vissen en macrofauna geworden, getuige ook de zeer grote aantallen Weidebeekjuffers die hier in de 

zomer van 2021 rondvlogen en de grote aantallen jonge vis (geen soortonderzoek) die zich hier ophouden.  

Verder stroomafwaarts valt de beek stil in de oude Maasgeul van de holocene dalvlakte. Hier is het profiel van de 

beek verbreed, wat heeft geleid tot een moeraszone met Rietgras, Grote egelskop, Grote lisdodde en andere 

FIGUUR 18 PRINCIPESCHETS VOOR ALTERNATIEVE POSITIONERING EN VORMGEVING VAN NIEUWE WATEREN VOOR AMFIBIEËN IN HET DEELGEBIED DE RIJTJES,  

MEDE OP BASIS VAN LOKALE GEOMORFOLOGIE, MAAR NOG WEL OP AFSTAND VAN DE WINTERDIJK. 
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moerasplanten. Het vormt onmiddellijk belangrijk zomerbiotoop voor amfibieën, zoals Bruine en Middelste Groene 

kikker en Kleine watersalamander (over voortplanting op deze locaties is vooralsnog te weinig bekend) en 

voortplantingsbiotoop voor libellen (Vroege glazenmaker, Glassnijder e.d.). Vergelijkbaar laagdynamisch, nat 

biotoop is ontstaan aan de westzijde van de Burggraaf door afkoppeling van de Virdsche Graaf. Zeker na het 

hoogwater van zomer 2021 was goed zichtbaar hoe hier een breed riviermoeras is ontstaan, dat zeker ten goede zal 

komen aan vissen (o.a. modderkruipers, Bittervoorn), amfibieën, steltlopers, libellen en andere aquatische en 

moerassoorten. Enkele haagdelen zijn hierbij verdronken, wat ruimtelijk als een verlies kan worden beschouwd, maar 

tegelijkertijd ecologisch ook voor nieuwe variatie heeft gezorgd. 

Door het verdwijnen van de gekanaliseerde loop van de Oeffelter Raam in het stroomdalgrasland, is hier een 

samenhangend graslandgebied ontstaan, waarbij de voormalige loop schraal, maar ook beperkt zichtbaar is 

afgewerkt. 

 

Belangrijk aandachtspunt is echter wel droogval van de beek in droge perioden. Zo viel de Oeffelter Raam in 2020 

volledig droog, met name omdat stroomopwaarts water wordt afgeleid naar andere watergangen. Als KRW-

maatregel zou hier met het Waterschap Aa en Maas aan een alternatieve regime voor de waterverdeling gewerkt 

moeten worden. Het dichten van de Virdsche Graaf heeft ook positieve effecten gehad, met name doordat meer 

water vastgehouden worden in de loop / Oude Maaslooplaagte. 

 

Schrale grond uit de nieuwe loop van de Raam is afgezet om minder soortenrijke stukken in het grasland van de 

Meent en voor het dichten van de oude kanaalloop. Hier zijn de floristische ontwikkelingen vooralsnog beperkt. 

Lokaal zijn wel kenmerkende soorten als Duits viltkruid, Kattendoorn en Zacht vetkruid opgekomen  
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3.8.3 Omgang met Natura-2000-doelen 

 

BESCHERMDE SOORTEN 

De Oeffelter Meent is onderdeel van het landelijke N2000-netwerk en wettelijk beschermd vanuit de 

Natuurbeschermingswet. Dit hangt vooral samen met de graslanden in het gebied en het voorkomen van 

Kamsalamander en Kleine modderkruiper. Voor deze laatste twee soorten zijn de laatste jaren betere 

omstandigheden ontstaan door de herinrichting van de Oeffelter Raam. Vooral voor Kleine modderkruiper zijn hierbij 

brede natte zones rond de nieuwe loop ontstaan, die overigens ook voor Grote Kamsalamander gunstig zijn als 

leefgebied (minder als voortplantingswater vanwege het voorkomen van veel vis vanuit de beek). Ook het dichten 

van de Virdsche Graaf heeft voor veel ondiep (en soms tijdelijk) water in de omringend graslanden gezorgd, dat 

mogelijk ook voor Kamsalamander belangrijk kan zijn.  

 

DROOG STROOMDALGRASLAND 

De kwaliteit van het stroomdalgrasland blijft hoog maar zou vanuit de doelstellingen van N2000 nog moeten 

toenemen. Dit kan in theorie onder meer door:  

- lokaal (beperkte) dynamiek in de grasmat te bevorderen, waardoor nieuwe vestigingskansen voor 

stroomdalplanten ontstaan, 

- uitloging tegen te gaan (aanrijking kalkrijk water bevorderen, evt. bekalking)  

- verrijking / eutrofiering via lucht en water te beperken 

- Een goed begrazingebeheer door het hele gebied 

- Zorgen voor voldoende zonexponentie, onder meer door het voorkomen van nieuwe aanplant (hagen) op 

locaties met potentie voor stroomalgrasland (zie § Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

 

Het beheerplan Natura 2000 voor de Oeffelter Meent (DLG/Staatsbosbeheer, 2015) is minder positief over de staat 

van het stroomdalgrasland, en geeft zelfs aan dat een groot deel van het actuele stroomdalgrasland niet 

kwalificerend zou zijn als habitattype. Dit heeft naar onze overtuiging echter ook te maken met een te strikte definitie 

van dit habitattype. In feite wordt het habitattype gelijk geschakeld met zeer specifieke vegetatiekundige 

associaties (doorgaans vooral op basis van historisch-agrarische referenties elders in het land, in plaats van meer de 

lokale systeemkenmerken en meer natuurlijke vegetatiekundige combinaties en vormen waarin stroomdalplanten 

kunnen voorkomen). 

Het is bijvoorbeeld van belang te beseffen dat de wat zuurdere vorm van dit soort stroomdalschraallanden, met een 

kensoorten als Klein vogelpootje en Schapenzuring, waarschijnlijk altijd wel in bepaalde mate kenmerkend is 

geweest voor de stroomdalgraslanden langs het Noordelijk deel van de Terrassenmaas. Dit hangt samen met de 

combinatie van kalkarm rivierwater over oude uitlogende zanden en grinden op de (hoger) gelegen 

laagterrasgronden (zie ook de analyse van Van Beusekom (2016) voor dit traject van de Maas). Dit laat onverlet dat 

verdere uitloging een aandachtspunt is voor de toekomst.  

 

Tegelijkertijd moeten we constateren dat juist de droge terrasgronden en terrasranden van de Terrassenmaas 

geschikt zijn voor de droge stroomdalgraslandvormen met soorten als Grote tijm, Voorjaarszegge, Voorjaarsganzerik 

en vetkruiden. En omdat het leeuwendeel van deze graslandjes inmiddels verdwenen is, is een zuinige omgang met 

deze oude, relatief zandige gronden cruciaal, ook vanuit de geomorfologische waarde die vertegenwoordigen. Dit 

is ook een belangrijk besef rond allerhande zandwin- en rivierverruimingsprojecten, waarin nog steeds dit soort 

milieu’s worden weggegraven of te veel worden verlaagd. 

 

GLANSHAVER- EN VOSSENSTAARTGRASLANDEN 

De natuurkwaliteit van de (beoogde) Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden in de Oeffelter Meent (en dan speciek 

de Meerkampen en Koude Oord) is laag, met een beperkte variatie in de plantengroei en fauna. Door het intensief 

agrarische verleden (en soms heden) inclusief bemesting, in combinatie met de kleiige uitgangssituatie is verbetering 

ook niet gemakkelijk te realiseren, althans niet enkel met beheer. Gekeken zou kunnen worden waar eventueel nog 

wat meer zandige bodems aanwezig zijn en hier met een beheer van hooien en afvoeren intensiever in te zetten. 

Nadeel hiervan is dat het vooral focust op flora en niet altijd gunstige is voor de fauna. Dat kan voor een deel 

verzacht worden door gefaseerd maaien, of lokaal delen heel weinig te maaien. 

Volgens het beheerplan N2000 bevindt dit habitattype zich alleen in de zone dicht op de Maas. Hier is de 

bovenlaag iets zandiger door oeverwalafzettingen tijdens hoogwater. Kenmerkend is hier inderdaad het voorkomen 

van Grote bevernel en Echte kruisdistel. Voor het overige zijn ook deze oevergraslanden soortenarm van karakter. 
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TABEL 2 DOELSTELLINGEN VOOR HET N2000-GEBIED OEFFELTER MEENT. 
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