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Syntheserapport Maas in Beeld: succe sfactoren voor een natuurlijke rivier
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Het Vlaamse project verliep in lijn met het Nederlandse project en daarom zijn ook onderstaande partners mee
verantwoordelijk voor het welslagen van deze samenwerking:

Bijdragen in de vorm van datalevering door de Floradatabank, Saltabel, Natuurpunt en het Instituut voor Natuur en
Bosonderzoek. Aansluitend door het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, FLORON (Meetnet RIZA), de Nederlandse
Vereniging voor Libellenstudie (NVL), EIS -Nederland, de Provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland,
Natuurmonumenten, het Natuurwetenschappel ijk Archief van Staatsbosbeheer en SOVON.
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1
1.1

INLEIDING
PROJECT MAAS IN BEELD

Begin 2005 werd een start gemaakt met een ambitieus project langs de Maas. Vijftien jaar na het
opzetten van het eerste natuurontwikkelingsgebied – het gebied Koningssteen bij Kessenich – was
nog steeds onvoldoende bekend over wat alle hierna volgende init iatieven hadden opgeleverd voor
de natuur. En dat terwijl er in de maatschappelijke en inhoudelijke discussies rond nieuwe
rivierprojecten grote behoefte bleek aan kennis hierover. Het leek een uitgelezen moment om de
resultaten van natuurontwikkeling grootschalig en samenhangend in beeld te brengen. Hieruit
ontsproot het project “Maas in Beeld”. Vanaf 2006 werd het project uitgevoerd met financiële
steun van een reeks partnerorganisaties die het belang van een dergelijk project ondersteunden.

Sinds 1990 is er naar schatting 2500 ha nieuw natuurgebied langs de Maas in Vlaanderen en
Nederland bijgekomen. Toch ontbrak een systematisch overzicht van het resultaat van deze
initiatieven. Het doel van het project "Maas in Beeld" is om de resultaten va n 25 jaar natuurherstel
en natuurontwikkeling langs de Maas gedegen op een rij te zetten en hier nieuwe initiatieven aan
te verbinden. Grote delen van het winterbed van de Maas maken onderdeel uit van het Vlaams
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Ecologisch Netwerk en het Europese NATURA2000 netwerk. Er ligt dus ook een beleidsmatige
opdracht om zowel de oppervlakte natuur uit te breiden als de kwaliteit ervan te verbeteren.
Hoewel Maas in Beeld in eerste plaats de natuur van de Maas heeft bestudeerd, is het steeds van
belang om de link te leggen met andere maatschappelijke pijlers onder de ontwikkeling van het
Maasdal. Algemeen bekend is de koppeling van natuurontwikkeling met hoogwaterbestrijding, met
name in de grote inrichtingsprojecten van het Grensmaasproject. Zoals natuur afhankelijk is van
deze maatschappelijke context, kunnen hoogwaterbestrijding en delfstofwinning in deze tijden ook
niet meer zonder een goed verhaal over het eindresultaat. De mensen gebruiken de t erreinen om
te wandelen of er doorheen te varen. Er ontstaat onherroepelijk een nieuwe band met de
terreinen. Dit maakt dat ook stedelijke ontwikkeling, kwaliteit van wonen en recreatie en toerisme
een steeds belangrijkere partner van natuurontwikkeling zijn geworden. Het project Maas in Beeld
is daarom ook een verdere zoektocht naar de beste manier om natuur met deze maatschappelijke
wensen en realiteiten te combineren.
De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:
1. Een zo compleet mogelijk beeld van de veranderingen in flora en fauna in natuurgebieden;
tevens van voorkomen van beschermde en bedreigde habitats en soorten;
2. Inzichtelijk maken wat de succesfactoren (of juist faalfactoren) zijn van ecologisch herstel
langs de Maas (lessen voor inrichting en beheer);
3. Het project moet inhoud aanleveren voor de combin atiemogelijkheden met
hoogwaterbestrijding, delfstofwinning en andere maatschappelijke activiteiten en daarmee
een stimulans zijn voor verdere ontwikkeling en projecten;
4. Het actief uitdragen van de resultaten van natuurherstel naar betrokken organisaties,
overheden en het brede publiek toe.
1.2

ONDERZOEKSGEBIEDEN
Selectie onderzoeksgebieden

De onderzochte gebieden voor Maas in Beeld liggen alle in het winterbed van de Maas en het zijn
in eerste instantie terreinen waar een ecosysteemherstel en procesbeheer plaats vindt (“begeleid
natuurlijke beheerstrategie”). Deze terreinen zijn vrij toegankelijk voor het publiek. In totaal zijn
meer dan 40 terreinen onderzocht. In gebiedsbeschrijvingen zijn de ontwikkelingen in de flora en
fauna per natuurgebied uitgewerkt en gebundeld in trajectrapporten (www.maasinbeeld.nl). Voor
deze rapportage zijn de twee langstlopende natuurontwikkelingsgebieden aan de Vlaamse zijde van
de Grensmaas onderzocht.
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2.1

WERKWIJZE GEGEVENSVERZAMELING
Veldwerk

Bij alle in het kader van Maas in Beeld onderzochte terreinen is in het veld actuele informatie
verzameld van flora en insecten (dagvlinders, libellen en bijzondere sprinkhanen). Van andere
soortgroepen zijn in het veld losse waarnemingen verzameld. Voor de broedvogels is geen extra
veldwerk verricht. Hiervoor kon gebruik gemaakt worden van de lopende programma’s van
Vlaamse broedvogelmonitoring en de LIKONA-gegevens.
Flora
Bij de flora is een selectie van indicatieve/bijzondere soorten in beeld gebracht door gedurende
het seizoen meerdere bezoeken per terrein te brengen en deze zoveel mogelijk op locatieniveau in
te meten met een GPS (nauwkeurigheid 5-10 m). Presentatie van de resultaten kan hierdoor op elk
gewenst schaalniveau (van deelgebied tot riviertraject) worden weergegeven.
Voor de kartering van de voorkomende vaatplanten maken we gebruik van een floralijst met een 120-tal
soorten, specifiek opgesteld voor inventarisaties en monitoring in het rivierengebied (Peters et al., 2005, zie
www.maasinbeeld.nl). De projectgebieden worden gebiedsdekkend geïnventariseerd. Op het terrein worden
groeiplaatsen van soorten als punt gekarteerd met behulp van de GPS. Per waarneming worden: soort,
waarnemer, datum en abundantie genoteerd. Er wordt gewerkt met een hand-GPS, de Garmin Foretrex. De
gemiddelde fout bij dit toestel bedraagt 2,5 m in open terrein en bij goede satellietontvangst. Hierdoor is
precieze lokalisering van de groeiplaatsen mogelijk. De aaneengesloten groeiplaatsen worden vastgelegd (X/Ycoördinaat) en krijgen een abundantieschatting volgens Tabel 1. Eén pol van een polvormende soort wordt als
één eenheid gerekend.
Tabel 1 Schaal voor het inschatten van de grootte van de populaties van aandachtssoorten.

Code

Aantal individuen

Opp. ingenomen
groeiplaats (m²)

A
B
C
D
E
F

1
2–3
3–5
5 – 25
25 – 500
500 – 5000

<1
1–3
>3 – 5
>5 – 25
>25 – 500
>500 – 5000

door

de

Naast de aandachtssoorten werden ook de invasieve exotische soorten (Japanse duizendknoop, Canadese
guldenroede, Reuzenbereklauw, Vederesdoorn, Vlinderstruik en Alsemambrosia) in kaart gebracht in het
projectgebied. Dit is relevant gezien deze soorten de laatste jaren aan oppervlakte uitbreiden in de
Grensmaasvallei en zich kunnen verspreiden via grondverzet. Volledig ingeburgerde soorten als Canadese
fijnstraal, Bezemkruiskruid, Doornappel, Aardpeer, Reuzenbalsemien, Stekelnoot of Teunisbloemen die
onmogelijk nog kunnen bestreden worden of minder schade veroorzaken, werden niet gekarteerd.
Insecten
Om een actueel beeld te verkrijgen van alle dagvlinders, libellen en sprinkhanen is elk terrein
vijfmaal bezocht in de periode mei-september bij zo gunstig mogelijk weer. De zomer van 2019
bood een uitzonderlijk gunstig klimaat (droog en warm) voor de meeste soorten van deze
insectengroepen.

10

Bronnen- en literatuuronderzoek

Bij de gegevensverzameling is de aandacht uitgegaan naar meer bijzondere of indicatieve soorten.
Dit zijn minder algemene soorten die in veel gevallen indicatief zijn voor de ontwikkeling van
natuurlijke riviersystemen. Tevens worden hier alle Rode-Lijstsoorten bij gerekend.
Voor de lijst van broedvogels is uitgegaan van de BSP -lijst (bijzondere soorten) met aanvullingen
zoals die ook door SOVON wordt gehanteerd o.a. in het project 'monitoring Noordelijk en Zuid elijk
Maasdal' vanaf 1995 (zie bijlage 2). Bij de libellen is onderscheid gemaakt tussen klimaatsoorten
(soorten die van de klimaatopwarming hebben geprofiteerd) en bedreigde soorten van de Rode
Lijst (zie bijlage 3).
De volgende bronnen, databanken en instanties zijn in het kader van dit onderzoek geraadpleegd:
• INBO (Brussel) data van insecten, flora Vlaamse zijde Grensmaas;
• LIKONA werkgroepen, data van insecten, broedvogels, flora;
• Natuurpunt vzw (data Vlaamse natuurgebieden, waarnemingen -site);
• Limburgs Landschap vzw (data Vlaamse natuurgebieden);
• Stichting Ark (data van diverse natuurontwikkelingsgebieden);
• EIS Nederland/NVL (libellen, sprinkhanen);
• Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (alle soortgroepen, inclusief dagvlinders van De
Vlinderstichting);
• Natuurmonumenten (alle soorten uit databank);
• Stichting het Limburgs Landschap (NL);
• NWA-archief SBB (Zuid-NL);
• Provincie Limburg (flora, broedvogels);
• Vegetatiedatabank (Alterra);
• FLORON (Floristisch Meetnet in opdracht van RIZA);
• Onderzoeksrapporten van diverse adviesbureaus
• Jaarverslagen Ark-Natuurontwikkeling.
Daarnaast zijn ook vrijwilligers/particulieren benaderd waarvan bekend is dat ze veel data hebben
van natuurterreinen langs de Maas.
2.2

ANALYSE ONTWIKKELING GEBIEDEN EN SOORTEN
Opzet analyse

Indeling voor en na natuurontwikkeling
Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat natuurontwikkeling heeft opgeleverd, zijn de
beschikbare data uit het veld- en literatuuronderzoek ingedeeld in perioden voor en na
natuurontwikkeling, en sinds natuurontwikkeling zijn ondertussen twee inventarisatieperioden
afgerond. Per gebied kan de periode voor en na natuurontwikkeling verschillen, afhankelijk van
wanneer er gestart is met herinrichting of een ander beheer. De periode vóór natuuro ntwikkeling
is de periode van ca. 1975 á 1980 tot de start van het natuurontwikkelingsproject.
Het is niet altijd mogelijk gebleken echt op locatieniveau (stippenkaarten, verandering in dichtheid
van soorten) een vergelijking te maken tussen situatie vóó r en na natuurontwikkeling. De data van
vóór natuurontwikkeling is vaak niet of niet voldoende specifiek beschikbaar (bijv. alleen op
kilometerhokniveau). Maar vermits dit de tweede Maas in Beeld campagne is, kunnen we wel een
gedetailleerde vergelijking maken tussen de inventarisaties van 2006-2007 en 2018-2019.
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Gebiedsanalyse op basis van bijzondere soorten van het riviergebied, kenmerkende natuurtypen en
beschermde habitats (NATURA2000) in het gebied
Per gebied is naast de veldinventarisatie en het opzoeken van bronnenmateriaal, ook een kartering
van ecotopen (vegetatiestructuureenheden) uitgevoerd in de twee periodes 2006 -2007 en 20182019. Deze ecotopen kunnen we tevens koppelen aan de beschreven natuurtypes (vege tatietypes)
en beschermde habitattypes in het gebied:
TABEL 2. ECOTOOPTYPEN, VEGETATIE-NATUURTYPEN EN BIJHORENDE EUROPEES BESCHERMDE HABITATTYPES IN DE NATUURGEBIEDEN.
Ecotooptype
Natuurtype
Habitattype N2000
W1r

(Tijdelijk) stromende wateren

W1f

Stromende
rivierbedding
Traagstromend
rivierbed

3260 Ondiepe beken en
rivieren met goede
structuur en
watervegetaties

W2

Stilstaande wateren

Nymphaeion Waterlelieverbond

Eutrofe plas

3150 Voedselrijke
stilstaande wateren

P1

Grindbank

Chenopodion fluviatile
Riviertandzaad-verbond

Grindbank

3270 Slikkige rivieroevers

P2

Zandrug-afzettingen

Sisymbrion Raket-verbond

Zandrug

3270 Slikkige rivieroevers

P3

Slibbige oevers oude
armen/plassen

Oenanthion aquaticae
Watertorkruid-verbond

Plasoever oude
rivierarm

3270 Slikkige rivieroevers

P4

Slibbige dynamische geul/plasoevers

Plasoever geul, strong

3270 Slikkige rivieroevers

G1

Overstromingsgrasland

Zilverschoon-/ Grote
vossenstaart grasland

6510
Glanshavertypegrasland

G2

Dynamisch lageweerdgrasland

Bidention tripartitae
Pioniergemeenschap met
Waterpeper en
zuringsoorten
Lolio-Potentillion Associatie
van Akkerkers
alopecuretosum
Lolio-Potentillion Associatie
van Akkerkers inuletosum

G4

Stroomdalgrasland

Mesobromion Glanshavergrasland

Droog
glanshavergrasland

G4

Droog stroomdalgrasland

Stroomdalgrasland

6120 Stroomdalgrasland

R2

Hogeweerdruigte van droge,
kalkrijke afzettingen

Sedo-Cerastion Associatie
van sikkelklaver en zachte
haver
Marjolein-struweelgrasland
Trifolion medii

Kalkrijke
zomen/mantels

6210 Marjoleinzoom in
kalkgraslandstruweel

R1

Hogeweerdruigte van vochtige,
voedserlijke afzettingen

Galio-Alliarion Verbond van
look-zonder-look

Voedselrijke zomen

6430 Nitrofiele ruigte/zoom
met bijzondere soorten

B1

Zachthoutooibos frequent
overstromend (>20d/j)

Salicetum albo-fragilis
Schietwilgenbos

Wilgenvloedbos

91E0 Zachthoutooibos,
bronbos en essen-iepenbos

Dynamisch zachthoutooibos

Salici-Populetum Zwarte
populierenbos

Populierenooibos

91E0 Zachthoutooibos,
bronbos en essen-iepenbos

Ulmo-fraxinetum
Rivierbegeleidende esseniepenbos

Valleibos

91E0 Zachthoutooibos,
bronbos en essen-iepenbos

zandig/grindiger
B2

(> 0.8m/s)

Zachthoutooibos (minder
frequent overstromend

(1-

20d/j),grote
grondwaterschommelingen

12

Ranunuculion fluitantis
Verbond van vlottende
waterranonkel
Parvopotamion Verbond der
kleine fonteinkruiden

Soortenrijk
Kweekgrasland

B4

Kwelzone, moerasbos

Alnion glutinosae
Elzenbroekbossen

Moerasbos

91E0 Zachthoutooibos,
bronbos en essen-iepenbos

B3

Hardhoutooibos

Querceto-ulmenion
Riverbegeleidend eikeniepenbos

Hardhoutooibos

91F0 Hardhoutooibos

Ontwikkeling bijzondere soorten van het riviergebied langs de Grensmaas

Op basis van de puntkartering van individuele bijzondere soorten, kan een analyse gebeuren van
aantallen en frequentie van voorkomen van de bijzondere soorten.
Een vergelijking van de aantallen bijzondere soorten en Rode Lijstsoorten voor en na 15 en 25 jaar
natuurontwikkeling en een beoordeling van de trends per soortgroep, kan tevens per ecotoop, per
natuurtype en per beschermd habitat beschreven worden en vergeleken worden over het
afgelopen decennium.

Evaluatie ontwikkeling van habitat- en natuurtypes

Toetsingskader
Vanuit de handboeken van de beschermde habitats en Ecopedia’s Indicatieve soorten van
Habitattypes (en ondersteund-uitgebreid vanuit de rapporten ‘Biologische monitoring Maasvallei’,
en ‘afstemming Natura2000 en KRW doelen Maas vallei’), kan het overgrote deel van de bijzondere
soorten toegekend worden als indicatieve soorten aan de (aangewezen) Natura2000 habitattypes
in het gebied. De beoordeling en aanduiding van karteereenheden als habitatwaardig kan dan ook
gebeuren op basis van de beschrijvingen van de habitats, zoals aanwezig in de nationale
handleidingen, hieronder beschreven voor het Grensmaasgebied per habitattype .
Graslanden

Afhankelijk van de voedsel- en kalkrijkdom van de bodem, zullen de stroomdalgraslanden een
gunstig habitattype kunnen ontwikkelen van kalkgrasland H6210, droog stroomdalgrasland H6120
of glanshavertype stroomdalgrasland H6510_hus.
H 6210 Kalkgrasland is goed ontwikkeld als er minstens 5 soorten uit de Galio‐Trifolietum‐groep
aanwezig zijn, voor de Maasvallei: beemdkroon, bevertjes, duifkruid, gevinde kortsteel, gewone
agrimonie, goudhaver, grote tijm, gulden sleutelbloem, kattendoorn, kleine bevernel, kleine
pimpernel, knolboterbloem, ruige leeuwentand, ruige weegbree, voorjaarszegge, wilde marjolein,
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zachte haver, en eventueel wijst het opduiken van volgende soorten in Hochter Bampd op
mogelijkheden voor de ontwikkeling van het orchideeën -rijke type: bokken‐, bijen‐ en grote
muggenorchis. Deze gemeenschap komt in beter ontwikkelde vorm voor in het nabijgelegen Waalse
deel van de Sint-Pietersberg en in Nederlands Limburg. Op niet meer gemaaide of
begraasde graslanden ontwikkelen zich struwelen, eventueel omringd door mantel- en
zoomvegetaties. Deze worden integraal tot het habitattype gerekend (zie verder).
H 6120 Droog stroomdalgrasland
Het is een droog, bloemrijk grasland op zandige oeverwallen/dijken langs de Maas, vaak met
ruderaal karakter en minstens 3 indicatoren voor een goede toestand (soorten uit de Sedo‐
Cerastion groep): geel walstro, voorjaarszegge, rozetkruidkers, smalle raai, kruisdistel, ronde en
fijne ooievaarsbek, muskuskaasjeskruid, kaal breukkruid, mantelanjer, knolbeemdgras, plat
beemdgras, viltganzerik, harige ratelaar, kleine ratelaar, kleine pimpernel, wit vetkruid, grote tijm,
liggende klaver, onderaardse klaver, voorjaarsganzerik, knolboterbloem, veldsalie,
wondklavercipreswolfsmelk, geel walstro, geoorde zuring, gestreepte klaver, grote tijm, harige
ratelaar, hemelsleutel, kaal breukkruid, kleine pimpernel, k leine ratelaar, knolbeemdgras,
knolboterbloem, kruisdistel, lathyruswikke, moeslook, ronde ooievaarsbek, rozetsteenkers,
sikkelklaver, slangenlook, smalle raai, tripmadam, veldsalie, viltganzerik, voorjaarszegge, wit
vetkruid, zacht vetkruid, zachte haver.
Dicht bij de rivier komt het voor als pioniervegetaties met soorten als Muurpeper en Wit vetkuid.
Op plekken die minder vaak overstromen zal deze pioniersvegetatie evolueren naar een open
grasland. Indicatieve soorten voor dit open stroomdalgrasland zijn Sikkelklaver, Veldsalie en
Wondklaver.
H 6510_hus Glanshavergrasland (Mesobromion type)
Voor een goede staat van instandhouding van het glanshavergrasland van droge kalkrijke
standplaatsen, zijn er minstens 7 soorten uit de kerngroep aanwezig: aardaker, beemdkroon,
beemdooievaarsbek, bevertjes, gele morgenster, gewone agrimonie, gewone rolklaver, gewone
vogelmelk, glad walstro, goudhaver, graslathyrus, groot streepzaad, grote bevernel, gulden
sleutelbloem, klavervreter, kleine bevernel, kleine ratelaar, k nolboterbloem, knolsteenbreek,
knoopkruid, kraailook, margriet, muskuskaasjeskruid, naakte lathyrus, rapunzelklokje, ruige
leeuwentand, veldlathyrus, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid, wilde marjolein en zachte haver.
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SLANGENLOOK VESTIGDE ZICH
IN DE RUIGERE KALKGRASLANDSTRUWELEN.

De overstromingsgraslanden van het zilverschoonverbond die rijk zijn aan kenmerkende
riviersoorten, behoren ook tot habitattype 6510. Kensoorten van deze graslanden van de Associatie
van Akkerkers zijn Ruige zegge, Vijfvingerkruid, Akkerkers en Platte rus. Twee zeldzame soorten
zijn Polei en Engelse alant, die beide vrijwel beperkt zijn tot het rivierengebied. Daarnaast zijn ook
Aardbeiklaver, Rode ogentroost en Fraai duizendguldenkruid overwegend aan de ze gemeenschap
gebonden. Begeleiders zijn de zilverschoonverbond -kensoorten Fioringras en Zilverschoon, en
verder onder andere Kruipende boterbloem, Ruw beemdgras en Witte klaver. Voor de zandige
afzettingen in het gebied domineert Kweek en Ruwe zegge, en zijn Slangenkruid, Kleine steentijm
en Engelse alant typerend. Voor de langdurig overstroomde, vochtige varianten typeren
Aardbeiklaver en Polei.
Zomen en ruigten

H 6430_hz voedselrijke zomen met bijzondere soorten
Zijn goed ontwikkeld als er minstens 1 indicatieve 6430_bz‐soort occasioneel aanwezig is :
Bosaardbei, Donzige klit, Boskortsteel, Kruisbladwalstro, Gevlekte dovenetel, Gewone vogelmelk,
Groot glaskruid, Groot hoefblad, Groot warkruid, Kleine kaardenbol, Kruidvlier, Kruisbladwalstro,
Maarts viooltje, Reuzenzwenkgras, Ruig klokje, Vijfdelig kaasjeskruid, Witte munt, Dubbelkelk,
Kruidvlier en Welriekende agrimonie. De meeste van deze soorten zijn in het gebied aanwezig, en
soorten als boskortsteel en gevlekte dovenetel zijn in elke zoom te vinden. Dit habitattype is
zonder meer een zeer goed ontwikkeld habitat in het gebied. Een aantal soorten wisten ook recent
nog goed uit te breiden zoals Donzige klit, Groot glaskruid, Kleine kaardenbol, enkele soorten
vestigden zich (op)nieuw zoals Welriekende agrimonie, Gewone vogelmelk, Dubbelkelk en Maarts
viooltje.
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DONZIGE KLIT IS STERK VERBREID
DOORHEEN KERKEWEERD.

H 6210 Kalkgrasland struwelen, omringd door mantel- en zoomvegetaties, worden integraal tot
het (kalkgrasland) habitattype gerekend. De zoomvegetaties en struwelen worden vaak
gedomineerd door Tweestijlige meidoorn, Sleedoorn, Hazelaar en Bosrank. Ze verschillen van de
doornstruwelen op kalkarmere gronden door aanwezigheid v an Kraagroos, Bosroos, Rode
kamperfoelie, Wilde liguster, Wilde kardinaalsmuts, de zeldzame Wegedoorn, Gele kornoelje,
Zuurbes en kruiden als Donderkruid, Ruig viooltje, Borstelkrans, Hokjespeul, Glad parelzaad, Wilde
marjolein en Welriekende agrimonie. Goede toestand-indicatoren van deze marjoleinruigten:
blaassilene, slangenlook, ruige anjer, pijpbloem, Donderkruid, Ruig viooltje, Borstelkrans,
Hokjespeul, Glad parelzaad, Wilde marjolein en Welriekende agrimonie.
Dit ruigtevegetatietype van het Marjoleinv erbond is goed ontwikkeld als er minstens 5 soorten uit
de Galio‐Trifolietum‐groep aanwezig zijn, voor de Maa svallei: Beemdkroon, Duifkruid, Gevinde
kortsteel, Gewone agrimonie, Goudhaver, Grote tijm, Gulden sleutelbloem, Kattendoorn, Kleine
bevernel, Kleine pimpernel, Knolboterbloem, Ruige leeuwentand, Ruige weegbree, Voorjaarszegge,
Wilde marjolein, Zachte haver.
Bossen

H91F0 Hardhoutooibos langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)
Gemengd loofbos in de vallei van grote rivieren; bij ons enkel langs de Grensmaas.
Minstens 1 van de kenmerkende kruidsoorten komt minimaal frequent voor: Vingerhelmbloem,
Gevlekte dovenetel, Maarts viooltje, Hondstarwegras, Sneeuwklokje, Slangenlook, Kraailook.
Goede toestandindicatoren zijn verder: Look zonder look, Aronskelk, Gewone vogelmelk,
Klimopereprijs, Rode kornoelje, Kardinaalsmuts, Zomereik, Gewone es, Haagbeuk, Wilde liguster.
Oud‐bosplanten als bosanemoon, gevlekte aronskelk, gewone vogelmelk kunnen ook voorkomen.
91E0 Zachthoutooibos langs grote rivieren
Habitattype 91E0_sf ‐ zachthoutooibos (wilgenvloedbos; Salicetum albae)
Wilgenbos in de vallei van grote rivieren die bij overstromingen onder water komen. De boomlaag
wordt gedomineerd door smalbladige wilgen. Kenmerkend in de kruidlaag zijn Bittere veldkers,
Hop, Gele lis, Wolfspoot, Riet, Gele waterkers, Ridderzuring en Bitterzoet.
Zachthoutooibossen (Salicion albae) zijn bossen van hoog uitgroeiende wilgen in de natuurlijke
overstromingszones van grote rivieren. Karakteristiek zijn de regelmatige, langdurige
overstromingen, vooral in het winterhalfjaar. Lokaal kan het bostype ook ontwikkelen in
moerasgebieden waar de natuurlijke afwatering ontbreekt (afgesnoerde rivierarmen, kunstmatig
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gegraven terreinen). De karakteristieke boomsoort is de Schietwilg, die bij langdurige
overstromingen een typisch kluwen van stamwortels kan ontwikkelen. Minder frequent
voorkomende soorten zijn de Kraakwilg en de Zwarte populier; struikvormende wilgensoorten
zoals Grauwe wilg en Katwilg kunnen in de ondergroei voorkomen. In de ondergroei komen
overwegend
algemene
soorten
van
moeras
en
natte
ruigte
voor,
zoals Gele
lis, Riet, Oeverzegge en Rietgras. Goede toestand indicatoren zijn: Groot en Klein glaskruid,
Kraailook, Kleine kaardebol, Daslook, Brandpastinaak, Gevlekte scheerling, Muskuskruid, Bosmuur.
91E0_vc permanent natte bron‐ en kwelzones met een typische vegetatie (soms punt‐ of
lijnvormig). De boomlaag bestaat uit Gewone es en Zwarte els. Kenmerkende soorten in de
kruidlaag zijn: verspreidbladig goudveil, Paarbladig goudveil, Bittere veldkers,
Reuzenpaardenstaart, Hangende zegge en Slanke zegge. Binnen dit type zijn nog verschillende
subtypen te herkennen:
o fragmenten van Goudveil-Essenbos (Carici remotae-Fraxinetum) komen voor
aan kwelzones en bronbeken, op lemige tot zandlemige bodems en hebben een typische
bronflora (o.a. Paarbladig en Verspreidbladig goudveil, Hangende zegge, Bittere
veldkers enz.). Dit type wordt ook kortweg “bronbos” genoemd.
o Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) en Essen-Iepenbos (FraxinoUlmetum) komen overwegend voor op bodems die ’s winters vanuit de waterloop
kortstondig kunnen overstromen. De boomlaag is soortenrijk: naast Es komen ook
Vogelkers, Grauwe abeel, Gladde iep, Zomereik en Zoete kers voor. Typisch is de rijke
voorjaarsflora (o.a. Slanke sleutelbloem, Grote
keverorchis, Boswederik, Daslook, Eenbes, Bosanemoon, Speenkruid, Dotterbloem enz.).
Het zomeraspect bestaat uit allerlei vochtminnende soorten (o.a. Moesdistel, Echte
valeriaan, Moerasspirea, Kale jonker, Gele lis, Moeraszegge,) en meer ruderale soorten
(zoals Dagkoekoeksbloem en Grote brandnetel).
Pioniers en watermilieus

3270: Slikkige oevers van de grote rivieren met éénjarige planten
De oevers van de rivier, nevengeulen en de plassen in het Grensmaasgebied, hebben op de meeste
plaatsen slibbig sediment (ofwel tussen het grind, of op zandige of lemige oevers), waarop een
rijke vegetatie tot ontwikkeling kan komen, afhankelijk van de overstromingsdynamiek
gedomineerd door Chenopodion fluviatile, Sisymbrion, Bidention tripartitae of Oenanthion
aquaticae soorten. Het zijn milieus die sterk in contact staan met de rivier; snel gekoloniseerd
worden en dan ook steeds de kenmerkende soorten van het habitattype bevatten.
Goede toestandindicatoren spiesmelde, knikkend en veerdelig tandzaad, kleine leeuwenbek,
zeegroene, rode, stippel- en korrelganzevoet, riempjes, spiesleeuwenbek.
Aan de Grensmaas ontwikkelt dit habitattype zich op slibrijke, nitrofiele oeversedimenten in het
rivierbed of langs plassen in het winterbed op fijnere afzettingen. De jongste pionier stadia (eerste
weken na het droogvallen) worden gekenmerkt door vegetaties met als kenmerkende soorten Bruin
cypergras, Naaldwaterbies, Slijkgroen, Watertorkruid, Waterereprijs en Greppelrus. In een latere
fase kunnen zich tijdelijk weelderige vegetaties o ntwikkelen met kenmerkende soorten als
Veerdelig tandzaad, Knikkend tandzaad, Zwart tandzaad, Smal tandzaad, Korrelganzenvoet, Rode
ganzenvoet, Zeegroene ganzenvoet, Stippelganzevoet, Goudzuring, Klein Vlooienkruid, Akkerkers,
Moeraskers, Getande weegbree, Blaartrekkende boterbloem, Uitstaande melde en Kleine
leeuwenbek. Daarnaast komen er verschillende adventieven voor zoals Tomaat, Lampionplant en
Grote stekelnoot. Hoger gelegen slibafzettingen kunnen snel door wilgen gekoloniseerd worden en
tot wilgenstruwelen ontwikkelen.
3150: Van nature eutrofe meren met vegetatie van Magnopotamion of Hydrocharition
De grote plassen in het Grensmaasgebied die sterk in contact staan met de rivier; snel
instromen/doorstromen bij hoogwater – ontwikkelen vlot een goede kwaliteit habitat (type 3150)
van nature eutrofe meren, met de sleutelsoorten rivierfonteinkruid, doorgroeid fonteinkruid, en
soms kikkerbeet. Daarnaast zijn tevens de begeleidende soorten gele plomp, drijvend fonteinkruid,
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watergentiaan, grof hoornblad, aarvederkruid, groot nimfkruid, gekroesd fonteinkruid, puntig
fonteinkruid, en spits fonteinkruid geregeld aanwezig .
3260: Ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties
Goede toestand-indicatoren aan de Grensmaas: vlottende waterranonkel, rivierfonteinkruid,
doorgroeid fonteinkruid (klein en stomp fonteinkruid in mindere mate) .

Beoordelingskader met OntwikkelingsIndex
Deze toekenning van indicatieve soorten per habitattype laat toe een ontwikkelingsindex te
berekenen per indicatieve soort, per gekarteerde eenheid, per natuurtype/habitattype en over het
natuurterrein of zelfs het hele Grensmaasgebied. Voor de OntwikkelingsIndex formuleren we als
berekening per soort:

OntwikkelingsIndex OI = { logaritme (aantal ex. +1)} x (aantal standplaatsen)
Deze index geeft een goede maat voor de inschatting van de trend per soort in het gebied, waarbij
vooral de focus op aantal standplaatsen van belang is (minder accent op aantal individuen). Als er
meer oppervlakte van het natuurtype is, zullen er meer standplaatsen gunstig kunnen ontwikkelen,
en dus is het natuurtype er effectief ook beter ontwikkeld (dus als absolute maat te beschouwen,
niet een ‘relatieve’ waarde; hoewel die ook eenvoudig berekend kan worden door te delen door de
oppervlakte). Voor de berekening van de ontwikkelingsindex per h abitattype, wordt de berekening
gemaakt voor de som van de indicatieve bijzondere soorten van het habitattype :

OntwikkelingsIndex OI = ∑ { logaritme (aantal ex. +1)} x (aantal standplaatsen)
De OntwikkelingsIndex werd berekend per kensoort, per habitattype en voor de gebieden Hochter
Bampd en Kerkeweerd voor de twee perioden (2007-2008 en 2018-2019).
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3 HOCHTER BAMPD
EEN HUIDIG BEELD VAN HET GEBIED MET OVERZICHT
VAN DE HERAANGEVULDE NOORDZIJDE VAN DE PLAS,
TEVENS HET AANGESLOTEN OEVERTERREIN AAN DE
ZUIDZIJDE (DE LIJN DOORHEEN HET PERCEEL PARALLEL
MET DE KANAALWEG TOONT DE TALUD TUSSEN HET TOT
OP HET GRIND AFGEGRAVEN DEEL LANGS DE RIVIER EN
DE HOGERE DEKGRONDBERGING). DE
VERGRAVINGEN VAN HERBRICHT EN DE ITTERSE WEERT
AAN NEDERLANDSE ZIJDE IS ZICHTBAAR

EEN LUCHTBEELD VAN HOCHTER BAMPD TEN
TIJDE VAN VORIGE INVENTARISATIEPERIODE
CA. 2005.
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3.1

GEBIEDSBESCHRIJVING

Het Vlaamse natuurgebied Hochter Bampd ligt ingeklemd tussen de Zuid -Willemsvaart en de
Grensmaas. Voor de aanleg van de Zuid -Willemsvaart in 1810-1815 bestond het gebied uit de
beemden (graslanden) van het nabijgelegen kasteel Hocht. Dit kasteel werd rond 1185 als
abdijhoeve gesticht en de monniken hebben tot in de 15 e eeuw op succesvolle wijze de
Maasbedding via waterwerken (kribben, strekdammen) oostwaarts verlegt om hun eigendommen
te vergroten (zie figuur 3.1). Bij de laatste verlegging (begin 15 e eeuw) ontstonden de beemden van
Hochter Bampd. De Zuid-Willemsvaart is deels aangelegd in een oude Maasloop.
FIGUUR 3.1 TRANCHOTKAART VAN CA. 1805 MET IN DE ZUIDWESTHOEK KASTEEL HOCHT EN DE BEEMDEN AAN DE MAAS, HET HUIDIGE
NATUURGEBIED HOCHTER BAMPD. VIER DOOR MENSENHAND BEÏNVLOEDE OOSTWAARTSE RIVIERVERLEGGINGEN ZIJN AANGEGEVEN.

Tussen 1950 en 1966 is een groot deel van het gebied ontgrind door de Nederlandse firma Van
Roosmalen. De sorteerinstallaties stonden aan de noordwestzijde van het gebied (Biezegreend). De
groeve werd deels aangevuld maar er bleven diepe (Wissenplas) en ondiepe plassen (De Bies)
achter. Het terrein werd in 1975 verkocht aan Nederlandse provincie Limburg. Vervolgens heeft de
vegetatie zich langs de oevers van de plassen grot endeels spontaan kunnen ontwikkelen en
ontstond ooibos. Langs de Maas en tussen de kanaaldijk en Wissenplas werd tot eind 1992 lokaal
nog landbouw bedreven (bietenakker en weiland) en populieren aangeplant. Ten zuiden van het
terrein is in de jaren ’60 een hoogwatervrij gelegen akker langs het kanaal beplant met loofbomen,
het tegenwoordige Hoge Bos.
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3.2

INRICHTING

De volgende processen en inrichtingsmaatregelen hebben plaatsgevonden:
• rivierdynamiek tijdens de grote overstromingen van 1993 en 1995 heeft grote invloed gehad op
het terrein. De hoge dam tussen de Wissenplas en de Maas werd tijdens beide hoogwaters
bedolven onder een dikke laag slibrijk zand. In de plassen en de laaggelegen delen van de
ooibossen was een dikke laag slib afgezet. Ook bij latere, minder heftige overstromingen vond
zand- en slibsedimentatie plaats.
• inrichting als begrazingseenheid met rasters, poortjes en borden vanaf 1992.
• sanering van terrein (sluikstort, sloop van allerlei bouwwerken) in 1993
De volgende inrichtingsmaatregelen hebben in 2009-2010 in het deelgebied Hochter Bampd
plaatsgevonden:
• Inrichting zuidelijk deel: het grote akkerperceel tussen Hochter Bampd en Smeermaas werd
afgegraven tot op het grind en de vrijgekomen dekgrond werd tegen de kanaaldijk aangezet.
NIEUW INGERICHTE ZUIDELIJK DEEL
VAN HOCHTER BAMPD.

VERLAAGDE MAASDAM
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• Verlaging hoge Maasdam: de Maasoever werd vanaf het rivierbed geleidelijk afgegraven tot het
niveau van het Wissenbos en de oever van de Wissenplas over de volledige lengte van Hochter
Bampd. Als resultaat is een brede grindoever over het volledige natuurterrein aanwezig.
• Opvulling noordelijk deel van de Wissenplas : het materiaal uit de oeververlaging werd in de
noordwestelijke hoek van de Wissenplas aangebracht, zodat de Wissenplas nu een frequent
overstromende nevengeul wordt in het riviersysteem, die mooi geleidelijk mee stroomt. In de
opgevulde zone ligt een laagte die in het voorjaar een ondiepe plas vormt.

GEÏSOLEERDE ONDIEPE PLAS NOORDZIJDE.

•

3.3

In 2018 zijn inrichtingswerken uitgevoerd in kader van het biodiversiteitsproject "Wilde bijen langs de
Grensmaas". Het doel dit project was om nestlocaties voor wilde bijen op te waarden en bij te creëren en
om bloemrijke vegetaties te herstellen. Op de Maasdijk in de bocht langs de Geulerweg en tussen
Herbricht en Uikhoven zijn alle bomen en houtopslag uitgetrokken en afgevoerd en werd een steilwand
geprofileerd.

BEHEER

• Extensieve jaarrondbegrazing door kuddes Konikpaarden en Gallowayrunderen samen met
deelgebied Herbricht en de hoge Maasoever ter hoogte van Smeermaas.
• Jaarlijks wordt er in de zone Biezengreend plaatselijk gemaaid of gekapt om een mozaïekstructuur te
behouden. In 2018 is dit vermoedelijk niet gebeurd, maar in november 2019 is hier terug gewerkt. In 2020
zullen een aantal grotere bomen in de zone gekapt worden.
• Invasieve exoten worden waar haalbaar bestreden. Reuzenbalsemien wordt jaarlijks bestreden in het
ooibos en het vrijgekomen plantmateriaal wordt afgevoerd.
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3.4

RESULTATEN
Flora
Situatie voor natuurontwikkeling (voor 1993)

Uit de periode 1970-1992 zijn gegevens bekend uit de Limburgse Plantenatlas (Berten, 1993). Van
de kilometerhokken waartoe Hochter Bampd behoort zijn 15 bijzondere soorten gemeld waaronder
Echt duizendguldenkruid, IJzerhard, Kandelaartje, Knolsteenbreek, K ruisbladwalstro, Mottenkruid
(in 1978), Rapunzelklokje, Spaanse zuring, Veldsalie, Viltganzerik, Wilde marjolein, Wit vetkruid en
Wollige munt. Veel van deze soorten hebben al weten te profiteren van de ruimte die er was voor
spontane vegetatieontwikkeling na de grindwinning. Langs de kanaaldijk en rond de voormalige
grindsorteerinstallatie groeiden de meeste interessante soorten.
In 1992 is de 0-situatie voor de start van de natuurlijke begrazing goed vastgelegd en er zijn dat
jaar 27 bijzondere soorten genoteerd. Nieuwe soorten t.o.v. de inventarisatie in het kader van de
Limburgse Plantenatlas waren o.a. Beemdkroon, Borstelkrans, Donderkruid, Gewone agrimonie,
Hartgespan en Rode ogentroost. In de ondergroei van het ooibos werden indicatieve soorten al s
Bittere veldkers, Daslook en Groot springzaad aangetroffen. Eén soort (Graslathyrus) die in 1992 is
gezien, is nadien niet meer teruggevonden maar deze soort wordt buiten de bloeitijd makkelijk
over het hoofd gezien.
Sinds natuurontwikkeling (1993-2007)

Vrijwel direct na de start van de natuurontwikkeling ontwikkelde de Hochter Bampd zich tot een
van de meest soortenrijke terreinen voor bijzondere planten langs de Maas (met in de periode
1993-1996 in totaal ca. 54 soorten. Naast veel van bovengenoemde soorten werden – mede ten
gevolge van flinke zandafzettingen na de twee grote overstromingen in dec. 1993 en jan. 1995 –
veel nieuwe soorten aangetroffen waaronder zand - en grindpioniers (Bruin cypergras, Grijskruid,
Muurleeuwenbek, Rozetsteenkers, Ruige anjer, Ruige rupsklaver, Veldwarkruid, Witte waterkers en
Zandweegbree), ruigtesoorten (Gevlekte scheerling, Kleine kaardenbol, Pijlkruidkers,
Springzaadveldkers, Stinkende ballote) en soorten van ooibos (Bosmuur, Groot heksenkruid, Groot
glaskruid, Maarts viooltje en IJle zegge). Van een aantal bijzondere stroomdalplanten werden een
of enkele exemplaren aangetroffen (Gulden sleutelbloem, Knolsteenbreek, Kranssalie, Ruige
weegbree, Veldsalie en Wondklaver) die deels afkomstig kunnen zijn van de net bovenstrooms
gelegen soortenrijke hoge Maasdijk bij Smeermaas. Opmerkelijk waren twee exemplaren van de
Grote muggenorchis die in 1993 werden aangetroffen op de Biezengreend.
Maas In Beeld inventarisatie 2005-2007
Bij het uitgebreide Maas in Beeld onderzoek in 2005 -2007 (Kurstjens e.a., 2008) zijn in totaal 31
bijzondere soorten waargenomen. Dit is een behoorlijke achteruitgang die vooral te maken heeft
met het verdwijnen van pioniers en enkele stroomdalplant en ten gevolge van voortschrijdende
vegetatiesuccessie op de zandige, maar voedselrijke Maasdam (sterke verruiging) en lokaal ook op
de Biezegreend. Tegenover dit verlies aan soorten staat winst van andere soorten, vooral in de
ondergroei van het ooibos. Groot heksenkruid en Maarts viooltje zijn sterk toegenomen en nieuw
zijn soorten als Boszegge, Hondstarwegras, Muskuskruid en Verspreidbladig goudveil. In een deel
van het ooibos is sprake van een goed ontwikkelde kwelvegetatie die verband houdt met kwel
vanuit de nabijgelegen Zuid-Willemsvaart. Dat verklaart ook het grote aandeel essen in de
boomlaag.

Bijzondere soorten van het riviergebied
Sinds 1 e Maas In Beeld inventarisatie en herinrichtingswerken 2009 -2010
Door het INBO en door vrijwilligers is het de els nieuw ingerichte gebied regelmatig bezocht.
Daarmee is een goed en compleet beeld van de soortenrijkdom gedurende de periode 2010 -2018.
Eind 2009 zijn overigens al enkele indicatieve soorten gemeld van de hoge grindbanken van het
kersvers ingerichte terrein: Bilzekruid en Kleine steentijm. In dit decennium zijn cumulatief 70
soorten waargenomen. Dit laat zien dat er grote winst (ruime verdubbeling) is geboekt door de
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herinrichting. Nieuw aangetroffen soorten zijn o.a. Aardbeiklaver, Blaassilene, Boskort steel, Bruin
cypergras, Dubbelkelk, Engelse alant, Harige ratelaar, Kattendoorn, Kleine pimpernel, Kogelbies,
Maretak, Peperkers, Rijstgras, Sikkelklaver, Slanke mantelanjer, Veldsalie en Welriekende
ganzenvoet.
Het uitgebreide Maas in Beeld onderzoek in 2019 heeft 67 indicatieve soorten opgeleverd
waaronder 15 nieuwe: Bont kroonkruid, Brede ereprijs, Duifkruid, Echt duizendguldenkruid, Fijne
en Ronde ooievaarsbek, Groot glaskruid, Grote leeuwenklauw, Kleine ratel aar, Kruisbladwalstro,
Lange ereprijs, Ruig hertshooi, Slangenlook, Stinkend streepzaad en Vingerhelmbloem. Uit het
voorgaande decennium konden 20 soorten niet worden terug gevonden waaronder dynamische
pioniers (Fraai duizendguldenkruid, Slijkgroen), drog e pioniers (Absintalsem, Bilzekruid, Klein
glaskruid, Rozetsteenkers, Ruige anjer, Spiesleeuwenbek, Tripmadam en Zandweegbree),
stroomdalflora (Ruige leeuwentand, Ruige weegbree) en zoom -mantelsoorten (Bokkenorchis,
Donderkruid, Ruig klokje).
Met in totaal 84 soorten voor de periode 2010-2019 scoort de floristische rijkdom van Hochter
Bampd erg hoog.

FIG 3.2 VERSPREIDING VAN ENKELE BIJZONDERE SOORTEN IN HOCHTER BAMPD IN 2007.
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FIG 3.3 KENSOORTEN FREQUENTIE EN AANTAL VAN SOORTEN 1970 – 2019
TABEL 3.1 BIJZONDERE SOORTEN OVER DE INVENTARISATIEPERIODEN
Soort
1970-1992 1994-1997
Aardbeiklaver
Absintalsem
Beemdkroon
Bermooievaarsbek
Bilzekruid
Bittere veldkers
Bittere wilg
Blaassilene
Bokkenorchis
Bont kroonkruid
Borstelkrans
Bosbies
Boskortsteel
Boszegge
Brede ereprijs
Bruin cypergras
Daslook
Donderkruid
Dubbelkelk
Echt duizendguldenkruid
Eekhoorngras
Engelse alant
Fijne ooievaarsbek
Fraai duizendguldenkruid
Gele maskerbloem
Gevlekte aronskelk
Gevlekte scheerling
Gewone agrimonie
Graslathyrus
Grijskruid
Groot glaskruid
Groot heksenkruid
Groot springzaad
Grote leeuwenklauw
Grote muggenorchis
Gulden sleutelbloem
Harige ratelaar
Hartgespan
Hondstarwegras
IJle zegge
IJzerhard

2005-2007

2018-2019
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
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*
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*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
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Kandelaartje
Kattendoorn
Kleine kaardenbol
Kleine pimpernel
Kleine ratelaar
Kleine steentijm
Klein glaskruid
Kogelbies
Korenbloem
Knolsteenbreek
Kranssalie
Kruipend zenegroen
Kruisbladwalstro
Lange ereprijs
Maarts viooltje
Maretak
Mierik
Mottenkruid
Muskuskruid
Muurleeuwenbek
Peperkers
Pijlkruidkers
Rapunzelklokje
Rijstgras
Rivierfonteinkruid
Rode ogentroost
Ronde ooievaarsbek
Rozetsteenkers
Ruige anjer
Ruige leeuwentand
Ruige rupsklaver
Ruige weegbree
Ruig hertshooi
Ruig klokje
Scherpe fijnstraal
Sikkelklaver
Slangenlook
Slanke mantelanjer
Slijkgroen
Smalle aster
Spaanse zuring
Spiesleeuwenbek
Springzaadveldkers
Steenanjer
Stengelomvat. Havikskruid
Stinkende ballote
Stinkende kamille
Stinkend streepzaad
Tripmadam
Veldsalie
Veldwarkruid
Verspreidbladig goudveil
Viltganzerik
Vingerhelmbloem
Welriekende ganzenvoet
Wilde marjolein
Wit vetkruid
Witte munt
Witte waterkers
Wondklaver
Zacht vetkruid
Zandweegbree
Zomerfijnstraal
Totaal
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Een reeks bijzondere soorten is ook waargenomen in de tussenperiode tussen 2007 en 2018, zoals
Absintalsem, Bokkenorchis, Fraai duizendguldenkruid, Gele maskerbloem, Ruige leeuwentand, Ruig
klokje, Scherpe fijnstraal, Slijkgroen, Steenanjer, Stinkende kami lle, Tripmadam.
De aanwezigheid van bijzondere soorten is in Hochter Bampd veel minder stabiel dan in een gebied
als Kerkeweerd over de periodes. Dit hangt samen met de inrichting en overstromingseffecten in
het gebied. Zo toont de periode van de extreme h oogwaters van 1993-1995 een groot aantal
bijzondere soorten, maar zien we een terugval daarna. In de meest recente periode is dankzij de
ingrepen het contact met de rivier hersteld en zien we weer een sterke toename in bijzondere
soorten van het riviergebied. Met in totaal 84 bijzondere soorten voor de periode 2010 -2019
scoort de floristische rijkdom van Hochter Bampd erg hoog.
Ontwikkeling en Kensoorten van natuurtypes
De habitatontwikkeling kent een sterke positieve toename het afgelopen decennium. Er is
natuurlijk wel een effect van de uitbreiding van het terrein dat meespeelt (hoewel het wel maar
over enkele ha gaat), zeker aangezien de uitbreiding met de voormalige akker op de Maasoever,
die werd afgegraven tot op het grind, een uitzond erlijke vestiging van bijzondere soorten kent.
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FIG 3.4 ONTWIKKELINGSINDEX VOOR ALLE KENSOORTEN EN HABITATS VAN HOCHTER BAMPD IN 2 ONDERZOEKSPERIODEN.

Periode 2006-2007 was wel een dip in de ontwikkeling en rijkdom aan bijzondere soorten in het
gebied (zie ook 1.1). Dit was voornamelijk te wijten aan de beperkte aanwezigheid van hoogwaters
over de periode 2003-2007, en daarnaast aan een minder gunstig beheersregim e (zie rapport
MIB2007). De sterke toename voor de huidige periode is in hoge mate te danke n aan de
herinrichting van het gebied in 2010.
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FIG 3.5 ONTWIKKELINGSINDEX VOOR DE HABITATTYPES VAN HOCHTER BAMPD IN DE 2 ONDERZOEKSPERIODEN.

De aanwezigheid van de bijzondere soorten en de ontwikkeling van habitattypes tussen vorige
inventarisatie (2005-2007) en 2019 wordt achtereenvolgens per groep van habitats en ecotopen
besproken en geïllustreerd aan de hand van verspreidingskaartjes. Ook w ordt telkens een
vergelijking gemaakt met de situatie in 2006.
Waterhabitats (3260 stromende wateren en 3150 stilstaand eutroof water) rijk aan vegetatie met
als bijzondere soorten o.a. Rivierfonteinkruid en Doorgroeid fonteinkruid hadden een goed jaar in
2019. In de Maasbedding groeit Rivierfonteinkruid in de oeverzone over een breedte van 2 -8m
samen met o.a. Gele plomp, Kleine egelskop, Mattenbies, Zwanenbloem en smalbladige
fonteinkruiden als Gekroesd, Schede- en Tenger. In 2018 en 2019 zijn ook zeld zaamheden als Groot
nimfkruid, Klein en Puntig fonteinkruid gemeld.

FIGUUR 3.6 VERSPREIDING VAN
WATERPLANTEN IN HOCHTER
BAMPD EN HERBRICHT IN 2019
RESP. 2017. IN 2006
ONTBRAKEN DEZE
WATERPLANTEN VOLLEDIG IN

HOCHTER BAMPD.
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Ook in de geïsoleerde ondiepe plas ten noorden van de Wissenplas groeit lokaal Rivierfonteinkruid.
Het krijgt hier gezelschap van Kikkerbeet, Pijlkruid en een uitzonderlijk grote populatie Smalle
waterweegbree, indicatoren voor kwel die vanuit Z -Willemsvaart in het gebied optreedt. Langs de
Wissenplas groeit Rivierfonteinkruid verspreid langs de open zuid - en oostoever in een lagere
bedekking dan langs de Maas. Tijdens het Maas in Beeld onderzoek in 2006 groeide er nog geen
Rivierfonteinkruid in de Wissenplas.

DE ZELDZAME SMALLE WEEGBREE VESTIGDE ZICH UITGEBREID IN DE NIEUWE KWELPOEL.

Soorten die indicatief zijn voor kwel en broekbos (91E0 fragmenten Goudveil-Essenbos en
Vogelkers-Essenbos) zijn relatief goed vertegenwoordigd in Hochter Bampd. Soorten die indicatief
zijn voor kwel en broekbos zijn relatief goed vertegenwoordigd in Hochter Bampd. In 2007 is
ontdekt dat er lokaal kwel vanuit het kanaal opwelt in het noordelijk deel van het ooibos omdat
daar soorten als Bittere veldkers en Verspreidbladig goudveil g roeiden. Door de vroege start van
het voorjaar in 2019 was de begroeiing van ruigtekruiden in dit deel al vergevorderd en konden
deze soorten en hun verspreiding/ abundantie niet meer goed worden geïnventariseerd. Bosmuur
en Verspreidbladig goudveil zijn nog wel aangetroffen. Groot heksenkruid was te talrijk om in te
meten en heeft zich in vergelijking met de inventarisatie in 2006 sterk uitgebreid, mede dankzij de
verspreiding van zaden door de grote grazers. Vanuit de Wissenplas stroomt aan de noordoostzi jde
wat water richting de Maas en daar groeit wat Bosbies langs een elzenbroekbosje.
Uit de groep van dynamische pioniers zijn Bruin cypergras, Rijstgras en Witte waterkers goed
vertegenwoordigd (figuur 3.7). Ze groeien lokaal langs de open, bosarme zuid, oost- en noordzijde
van de Wissenplas en langs de droogvallende delen van het geïsoleerde plasje ten noorden van de
Wissenplas. Aan de noordzijde van de Wissenplas is ook de exoot Schijngenadekruid in 2019
massaal aangetroffen. In 2006 waren al deze soort en afwezig in Hochter Bampd.
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FIGUUR 3.7 VERSPREIDING VAN DYNAMISCHE PIONIERS IN HOCHTER BAMPD IN 2019. IN 2006
ONTBRAKEN DEZE PLANTEN VOLLEDIG IN HOCHTER BAMPD. IN HERBRICHT WAS ER IN 2017 ZOWEL VAN
RIJSTGRAS ALS WITTE WATERKERS ÉÉN GROEIPLAATS.

Pioniers van hoger gelegen droge zand- en grindbanken zijn goed
vertegenwoordigd in het zuidelijk deel van de weerdverlaging (o.a.
door Kandelaartje, IJzerhard, Wit en Zacht vetkruid en lokaal ook
Blaassilene, Bont kroonkruid, Echt duizend guldenkruid, Kleine
steentijm, Mantelanjer en Viltganzerik). Het noordelijk deel is
duidelijk armer aan indicatieve soorten en lijkt minder grindig en
meer lemig en voedselrijker te zijn afgewerkt. Het zuidelijk deel van
de verlaagde Maasdam (ter hoogte van de Wissenplas) herbergt
soorten als Bermooievaarsbek, Fijne en Ronde ooievaarsbek (figuur
3.8a). In de voorgaande periode (2010 -2018) zijn nog eens acht
andere vertegenwoordigers uit deze groep gevonden, mogelijk zijn
deze door vegetatiesuccessie verdwenen. Vaak gaat het om
zeldzame soorten met slechts één groeiplaats gedurende één jaar.
In 2006 waren veel soorten uit deze groep nog afwezig; zo ontbraken
Wit en Zacht vetkruid. In en rondom de Biezegreend groeiden
IJzerhard en wat Kandelaartje en Bermooievaarsbek (figuur 3.8b).

BREDE EREPRIJS
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FIGUUR 3.8A. VERSPREIDING VAN DROGE PIONIERS IN HOCHTER BAMPD IN 2019. TER VERGELIJKING IN FIGUUR 3.8B DE VERSPREIDING VAN DRIE VAN
DEZE SOORTEN IN 2006-2007, NIET AFGEBEELDE SOORTEN ONTBRAKEN TOEN.

De verspreiding van soorten van droog (stroomdal)grasland is weergegeven in figuur 3.9a. Talrijk
aanwezig zijn Harige ratelaar en Rapunzelklokje. Harige ratelaar is waarschijnlijk afkomstig van een
bovenstrooms gelegen bronpopulatie nabij de stuw van Borgharen in Nederland. Ook in het
tegenover gelegen gebied Borgharen doet de soort het erg goed (Kurstjens & Peters, 2017) .
Rapunzelklokje is net als in 2006 nog steeds algemeen op de Biezegreend (figuur 3.9b) maar heeft
zich ook gevestigd op de Maasdam (noordelijk deel ter hoogte van ooibos) en op het noordelijk
deel van de weerdverlaging. Ze lijkt daar indicatief voor het d eel dat met wat meer lemige bodem
is afgewerkt. Bij de groep van nieuwkomers/uitbreiders voor de droge graslanden horen de
vertegenwoordigers van habitattypes kalkgrasland H6210 met beemdkroon, duifkruid, gewone
agrimonie, goudhaver, gulden sleutelbloem, k attendoorn, kleine bevernel, kleine pimpernel, wilde
marjolein, zachte haver, en doorheen de afgelopen 2 decennia doken ook sporadisch de
kenmerkende orchideeën van het type op: Bokken‐, Bijen‐ en Grote muggenorchis. Voor het
stroomdalgrasland H6120 typerende nieuwe soorten zijn Brede ereprijs, Duifkruid, Harige ratelaar,
Sikkelklaver, Veldsalie, Kleine steemtijm.
Voor het droge Glanshavergrasland H6510 zijn naast Rapunzelklokje, e nkele soorten met een meer
beperkte verspreiding of het gaat om solitaire exe mplaren/ groeiplaatsen (Beemdkroon,
Grasklokje, Kattendoorn, Kleine pimpernel, en Veldsalie). Een deel van deze soorten is
waarschijnlijk afkomstig van bovenstroomse groeiplaatsen op de hoge Maasoever ter hoogte van
Smeermaas.
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Kenmerkende soorten van meer vochtig grasland van habitat 6510 zijn lokaal aangetroffen op en
langs de rand van de dekgrondberging en op de weerdverlaging o.a. Aardbeiklaver , Grote ratelaar,
Gulden sleutelbloem en Kruipend zenegroen (figuur 3.10). Beide laatste soorten zijn qua
abundantie en verspreiding flink toegenomen t.o.v. 2006. Engelse alant staat sinds 2018 op twee
locaties op een grindbank langs de bedding van de Grensmaas. Rode ogentroost was in 2019 veel te
talrijk om in te meten maar groeide verspreid over alle open dele n van het gebied. In vergelijking
met 2006 is de soort vooral op de Maasdam en in het nieuwe zuidelijke deel sterk toegenomen qua
verspreiding.

FIGUUR 3.9A. VERSPREIDING VAN DROGE PIONIERS IN HOCHTER BAMPD IN 2019. TER VERGELIJKING IN FIGUUR 3.9B DE VERSPREIDING VAN TWEE VAN
DEZE SOORTEN IN 2006, NIET AFGEBEELDE SOORTEN ONTBRAKEN TOEN.

Planten uit de categorie rivierdalruigte, mantels en zomen(H6430) zijn in Hochter Bampd goed
vertegenwoordigd. Enkele soorten zijn inmiddels zo talrijk dat ze ni et meer zijn gekarteerd
(Gewone agrimonie, Wilde marjolein). In 2006 was het voorkomen van beide soorten nog
geconcentreerd rondom de Biezegreend (figuur 3.11b). Kleine kaardenbol heeft zich langs randen
van ooibossen ook uitgebreid behalve langs de Maasda m waar het voorheen veel in de ruige
Maasoever groeide. Peperkers heeft zich juist algemeen gevestigd langs de verlaagde Maasdam.
Hartgespan heeft zich daar lokaal een beetje uitgebreid. Witte munt is sinds 2006 door het hele
terrein verspreid. Borstelkrans is een opvallende en talrijke nieuwkomer in de zuidelijke
weerdverlaging (figuur 3.11a). Andere soorten hebben zich in klein aantal gevestigd zoals
Hondstarwegras, Kruisbladwalstro, Ruig hertshooi, Slangenlook en Stinkende ballote. Bijzonder is
ook de vestiging van Lange ereprijs op de zuidelijke weerdverlaging. Deze ontwikkeling sluit goed
aan bij de overkant (Borgharen) waar in 2016 maar liefst zeven groeiplaatsen aanwezig waren
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(Kurstjens & Peters, 2017). Enkele soorten die in de voorgaande periode wel aanwezig waren,
konden ondanks gerichte zoektocht niet worden gevonden (o.a. Donderkruid. Ruig klokje).
Hochter Bampd herbergt het oudste en best ontwikkelde ooibos (H91E0) langs de Grensmaas
(figuur 3.12a). De oudste delen zijn ruim 50 jaar oud en beginnen erg structuurrijk te worden (veel
staand en liggend dood hout). Dat is ook goed merkbaar in de ondergroei waarvan steeds meer
kenmerkende soorten zich vestigen (Boskortsteel, Groot glaskruid en Vingerhelmbloem) en
uitbreiden (Daslook, Gevlekte aronskelk, Maarts Viooltje, zie figuur 3.12b ter vergelijking). Hoewel
Boskortsteel zeker ook in de ondergroei van ooibos staat, zien we dat deze soort zich in het
Zuidelijk Maasdal, en hier in Hochter Bampd, ook sterk als zoom -mantelsoort en zelfs als droog
graslandsoort manifesteert. Op verschillende locaties zijn er in oude populieren, maar ook in wilg
en eik Maretakken terecht gekomen.

FIGUUR 3.10A. VERSPREIDING VAN SOORTEN VAN VOCHTIG GRASLAND IN HOCHTER BAMPD IN 2019. TER VERGELIJKING IN FIGUUR 3.10B DE
VERSPREIDING VAN TWEE VAN DEZE SOORTEN IN 2007, NIET AFGEBEELDE SOORTEN ONTBRAKEN TOEN.

ENGELSE ALANT
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FIGUUR 3.11A. VERSPREIDING VAN SOORTEN VAN RUIGTEN EN ZOMEN IN HOCHTER BAMPD IN 2019. TER VERGELIJKING IN FIGUUR 3.11B DE
VERSPREIDING VAN DEZE SOORTEN IN 2006-2007.

BORSTELKRANS
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FIGUUR 3.12A.
VERSPREIDING VAN
SOORTEN VAN
OOIBOS IN

HOCHTER BAMPD
IN 2019. TER
VERGELIJKING IN
FIGUUR 3.12B DE
VERSPREIDING VAN
DEZE SOORTEN IN

2007.

DASLOOK HEEFT ZICH UITGEBREID.
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Blad- en Levermossen van rivierbos

Een inventarisatie van de mossen van het Wissenbos van Hochter Bampd in het voorjaar van 2000
leverde zo’n 68 soorten op (beschreven in vorige Maas in Beeld rapportage van de Vlaamse
gebieden, tabel 3.2). De algemene soorten betroffen karakteristieke soort en van het rivierengebied
zoals Knikmossen (Bryum sp) en Smaragdsteeltjes (Barbula sp). Een kenmerkende groep mossen
van vloedbossen zijn de haarmutsen (Orthotrichum ssp.), die met 8 soorten (waarvan 6 zeldzame)
uitzonderlijk rijk vertegenwoordigd is. Vemeldenswaardige waarnemingen zijn verder Rood
knikmos (Bryum pallens) (vrij zeldzaam) en het meer algemene Veenknikmos (Bryum
pseudotriquetrum) die lijken toe te nemen dankzij natuurontwikkelingsprojecten. Voorts zijn
Gewoon diknerfmos (Cratoneuron filicinum), Spatelmos (Homalia trichomanoides), Uiterwaardmos
(Leskea polycarpa) en een vijftal boogsterrenmossoorten (Plagiomnium affine, P.cuspidatum,
P.ellipticum, P.rostratum, P.undulatum), karakteristieke soorten van het rivierengebied, epifytisch
groeiend op bomen in overstroomd rivierbos. Opmerkelijke vondsten betroffen Vloedvedermos
(Fissidens gymnandrus), een karakteristieke soort voor het rivierengebied, waarvoor het de eerste
vondst in Limburg betrof. Ook Rood sterrenmos (Mnium marginatum) en Riviersterre tje (Syntrichia
latifoli) waren opmerkelijke zeldzame Rode Lijstsoorten van zachthoutooibossen. Bij de
levermossen werden zo’n 6 zeldzame soorten van alluviale bossen aangetroffen in het rivierbos.
Met 38 niet algemene soorten bladmossen van
rivierbossen, scoort het Wissenbos dus uitzonderlijk hoog,
en het rivierbos van Hochter Bampd toonde hiermee een
uitzonderlijke overeenstemming met het bekende rivierbos
van de Rijn te Offendorf met 45 gezamenlijke
rivierbossoorten (zie tabel). Het bos van Kerkeweerd werd
toen eveneens geïnventariseerd maar toonde nog geen van
de karakteristieke rivierbossoorten. Mogelijks heeft het
verlagen van de zomeroever ook bij deze groep een positief
effect, maar dat zou nog onderzocht moeten worden.
RIVIERMOS
Een recent bezoek (12 januari 2020) aan Hochter Bampd
door Jan Verstraeten, Dirk De Beer en Paul Van Sanden
toont dat de in vorige periode vastgestelde soortenrijkdom
op peil is gebleven. De hierboven beschreven kenmerkende
soorten en opmerkelijke vondsten komen nog steeds voor,
daarnaast troffen ze nog twee nieuwe zeer zeldzame Rode
Lijstsoorten aan: Riviermos - Dialytrichia mucronata en
Vossenstaartmos - Scleropodium cespitans. Daarmee zien
we dat ook de meest zeldzame soorten op termijn terug
kunnen keren in de natuurontwikkelingsgebieden. Deze
twee typische mossen van rivierbossen van grote rivieren
die tot op heden uiterst zeldzaam waren in België, vormen
als het ware de kers op de taart van de gunstige
ontwikkeling van het ooibos!

VOSSENSTAARTMOS
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Blad- en levermossen van rivierbossen langs de Maas
Rijn
habitat

epifyt/terr.

Hochter
Bampd
2000

Offendorf

Maas
Kerkeweerd
2000

Rode Lijst
Hochter
Bampd
2020

België

Levermossen

Vliegenstrontjesmos - Amandinea punctata
Dwergwratjesmos - Cololejeunea minutissima
Kegelmos - Conocephalum conicum
Helmroestmos - Frullania dilatata
Gewoon Kantmos - Lophocolea bidentata
Gedrongen Kantmos - Lophocolea heterophylla
Halvemaantjesmos - Lunularia cruciata
Bleek Boomvorkje - Metzgeria furcata
Rond Schaduwmos - Phaeophyscia orbicularis
Gewoon Pelsmos - Porella platyphylla
Gewoon Schijfjesmos - Radula complanata
Klein landvorkje - Riccia sorocarpa
Bladmossen
Beekmos - Amblystegium riparium
Gewoon Pluisdraadmos - Amblystegium serpens
Kleigreppelmos - Anisothecium varium
Klein touwtjesmos - Anomodon attenuatus

a
a
a/b
a
b/a
a
a
a
a
a
a
a/b/x

t/e
t/e
t/e
e
t/e
e
e/t
e
e
e
e
t

a/b
a/b/x
a
a

e/t
e/t
t
e

Groot Touwtjesmos - Anomodon viticulosus
Groot rimpelmos - Atrichum undulatum
Gewoon smaragdsteeltje - Barbula convoluta
Kleismaragdsteeltje - Barbula unguiculata
Bleek Dikkopmos - Brachythecium albicans
Gewoon Dikkopmos - Brachythecium rutabulum
Glad Dikkopmos - Brachythecium salebrosum
Oranjesteeltje - Bryoerythrophyllum recurvirostre
Zilvermos - Bryum argenteum
Geelkorrelknikmos - Bryum barnesii
Grofkorrelknikmos - Bryum bicolor
Gedraaid Knikmos - Bryum capillare
Gewoon puntmos - Calliergonella cuspidata
Gewoon purpersteeltje - Ceratodon purpureus
Haarspitsmos - Cirriphyllum piliferum
Vliermos - Cryphaea heteromalla
Riviermos - Dialytrichia mucronata
Gewoon sikkelsterretje - Dicranoweisia cirrata
Kleidubbeltandmos - Didymodon fallax
Bros Dubbeltandmos - Didymodon sinuosus
Moerassikkelmos - Drepanocladus aduncus
Kleisnavelmos - Eurhynchium hians
Fijn Laddermos - Eurhynchium praelongum
Eurhynchium striatum
Gezoomd Vedermos - Fissidens bryoides
Steenvedermos - Fissidens gracilifolius
Klein Gezoomd Vedermos - Fissidens viridulus
Gekromd Vedermos - Fissidens incurvus
Kleivedermos - Fissidens taxifolius
Vloedvedermos - Fissidens gymnandrus
Gewoon krulmos - Funaria hygrometrica
Gewoon muisjesmos - Grimmia pulvinata
Spatelmos - Homalia trichomanoides
Gewoon Zijdemos - Homalothecium sericeum
Gesnaveld Klauwtjesmos - Hypnum cupressiforme
Recht Palmpjesmos - Isothecium alopecuroides
Knikkend Palmpjesmos - Isothecium myosuroides
Fijn Laddermos - Kindbergia praelonga
Uiterwaardmos - Leskea polycarpa
Gewoon sterrenmos - Mnium hornum
Rood Sterrenmos - Mnium marginatum
Ongezoomd Sterrenmos - Mnium stellare
Glad Kringmos - Neckera complanata
Gewone Haarmuts - Orthotrichum affine
Grijze Haarmuts - Orthotrichum diaphanum
Broedhaarmuts - Orthotrichum lyellii
Stompe Haarmuts - Orthotrichum obtusifolium
Gekroesde haarmuts - Orthotrichum pulchellum
Ruige haarmuts - Orthotrichum speciosum
Bonte haarmuts - Orthotrichum stramineum
Gladde Haarmuts - Orthotrichum striatum
Slanke haarmuts - Orthotrichum tenellum
Kleisnavelmos - Oxyrrhynchium hians
Klein Snavelmos - Oxyrrhynchium pumilum
Spits Boogsterrenmos - Plagiomnium cuspidatum
Gerimpeld Boogsterrenmos - Plagiomnium undulatum

a
a/x
b
b
a
a/b/x
b
a
d
b/a
b
a
a
a/x
a/b
a/x
a
a/x
x/d
a/b/x
a/b
a/b
a/b/d
x/a
a/b
a
a/d
a
a/b
a
a/x
x/d
a
a
d
a/b
a/x
a/x
a
a/x
a
a
a
a
a/x
a
a
a/b
a
a
a
a
a
a/b
a
a/b

e
t/e
t
t
t
e/t
e
e
t
t
t
e
t
e
e/t
e
e
e
t
t
e/t
t
t
t
t
t
t/e
t/e
t/e
e
t
t/e
e
e
e/t
t
e
t/e
e
t/e
t
t/e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
t
t
e
e/t

a/b
a
a

t/e
t/e
e/t
e/t
e/t
e
t
e/t
t
e
e
t
t
e/t
e/t
e/t
e/t
e
e/t
t
t/e
e/t
e
e/t
t/e

Rond boogsterrenmos - Plagiomnium affine
Stomp boogsterrenmos - Plagiomnium ellipticum
Gesnaveld Boogsterrenmos - Plagiomnium rostratum
Gerimpeld Boogsterrenmos - Plagiomnium undulatum
Groot platmos - Plagiothecium nemorale
Kwastjesmos - Platygyrium repens
Gewoon kleimos - Pottia truncata
Spits smaragdsteeltje - Pseudocrossidium hornschuchianum
Groot laddermos - Pseudoscleropodium purum
Boommos - Pylaisia polyantha
Boomsnavelmos - Rhynchostegium confertum
Gewoon Haakmos - Rhytidiadelphus squarrosus
Gebogen achterlichtmos - Schistidium apocarpum
Muurachterlichtmos - Schistidium crassipilum
Vossenstaartmos - Scleropodium cespitans
Klein duinsterretje - Syntrichia calcicola
Boomsterretje - Syntrichia laevipila
Riviersterretje - Syntrichia latifolia
Knikkersterretje - Syntrichia papillosa
Struikmos - Thamnobryum alopecurum
Gewoon muursterretje - Tortula muralis
Langkapselsterretje - Tortula subulata
Knotskroesmos - Ulota bruchii
Trompetkroesmos - Ulota crispa
Echt Iepenmos - Zygodon viridissimus
# levermossen
#bladmossen

a/b
a
b
d
a/x/d
a
a/d
b
a
a
a
a/x
a
a
a/x
x/a
d
a/b
a/b/x
a/b/x
d/a

*

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
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TABEL 3.2 INVENTARISATIES BLAD- EN
LEVERMOSSEN RIVIERBOS OFFENDORF
(RIJN), HOCHTER BAMPD (2000-2020)
EN KERKEWEERD (2000)
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Onderverdeling habitats naar Vanderpoorten e.a. 1995: a: alluviaal bos, b: broekbos, x: xerofiel bos, d: divers
Voor de Rijn werden enkel de soorten aangegeven die ook langs de Maas werden vastgesteld; het onderzoek van de Rijn leverde 96 soorten op
in een vergelijkbare rivierbos-omgeving (van 60 ha), waarbij echter een jaar lang geïnventariseerd werd, terwijl langs de Maas de gegevens in
één excursie (68 soorten) werden verzameld voor rivierbossen van zo’n 30 ha samen.
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Broedvogels
Situatie voor natuurontwikkeling (voor 1993)

Uit de periode voor natuurontwikkeling zijn van Hochter Bampd gegevens bekend uit twee
tijdsperioden: 1974-1983 en 1985-1992 (Gabriëls e.a., 1994). De soortensamenstelling werd ook
toen al gedomineerd door soorten van struweel en ooibos waaronder Havik, Buizerd, Zomertortel,
Ransuil, Kleine bonte specht, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart en Geelgors (beide alleen eerste
periode), Kramsvogel (alleen tweede periode), Boomklever en Wielewaal. Watervogels waren nog
vrijwel afwezig en beperkt tot Fuut en onder de pioniers wordt alleen Kleine plevier vermeld va n
grindbanken in de Grensmaas. Soorten van agrarisch cultuurland zoals Patrijs, Graspieper en Gele
kwikstaart waren in klein aantal aanwezig.
In 1992 is de Hochter Bampd uitgebreid op broedvogels geïnventariseerd en kwamen er 30
bijzondere soorten voor. Naast de bos- en struweelvogels had een aantal water- en moerasvogels
zich gevestigd waaronder Blauwe reiger, Zomertaling Slobeend, Kuifeend en Buidelmees.
Sinds natuurontwikkeling (1993-2007)

Tussen 1993 en 1997 is ook jaarlijks broedvogelonderzoek in Hochter Bampd uitgevoerd (door
verschillende personen met wisselende onderzoeksintensiteit en wijze van interpretatie). De
soortenrijkdom lag in deze periode wat lager dan in 1992 maar het algemen e beeld komt goed
overeen. Opvallende ontwikkelingen waren o.a. de groei van de kolonie Blauwe reigers (tot 46 in
1997) en de sterke afname van Zomertortel, Grauwe vliegenvanger, Kramsvogel, Kneu en Matkop.

Bijzondere broedvogels Hochter Bampd
verdwenen
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FIG 3.13. OVERZICHT VAN AANTAL BIJZONDERE SOORTEN BROEDVOGELS OP DE HOCHTER BAMPD GEDURENDE DE TIJD.

Groei was er vooral onder ruigtesoorten zoals Bosrietzanger en Grasmus.
Ondanks de beperkte ouderdom (zo’n 20 jaar) is het wilgenbos ondertussen toch reeds op een
aantal plaatsen in een aftakelingsfase, wat voor bosvogels de vereiste nestgelegenheid oplevert.
Tot de opmerkelijke broedvogels van het bos horen momenteel Bosuil, Ransuil, Kleine bonte
specht, Appelvink, Wielewaal, Buizerd, Wespendief, Havik, Glanskop, Grauwe vliegenvanger,
Spotvogel, Boomklever, Boomkruiper, … Het moerasbos tegen de plas biedt met zijn open structuur
van rijzige oude wilgen een geschikte nestelplaats voor de Blauwe reiger, Aalscholver, Dodaars,
Fuut en Zomertaling. De uitgebreide mantel- en zoomovergang van het bos naar het hogere
grasland vormt een geschikte habitat voor Tuinfluiter, Nachtegaal, Bosrietzanger, Zwartkop,
Kneu,… De nieuwe graslanden op de verlaagde zuidpunt bieden habitat voor Veldleeuwerik en
Graspieper. 2019 bracht daarnaast een uitzonderlijke en langdurige aanwezigheid van
reigerachtigen (Grote en Kleine zilverreiger en Kwak) tijdens het broedseizoen. Broedgevallen
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konden evenwel niet vastgesteld worden. Voor het overige bleef de rijke vogelpopulatie zowel in
het bos als rond de plas, met de grote kolonie blauwe reigers en aalscholvers, behouden.
Bijzondere koloniebroedvogels in Hochter Bampd en Kerkeweerd
De reigers vestigden op Hochter Bampd begin jaren ’90 wat toen een eerste Limburgse kolonie en
het begin van de hervestiging in de provincie was. En ze hebben het er nog steeds naar hun zin. De
grote aantallen zijn echter verminderd omdat er talloze andere broedgebieden beschikbaar
kwamen en er dus vele kleinere kolonies bijkwamen, o.a in Kerkeweerd en later ook nog een
tweede in Hocht in het kasteelpark.
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FIG 3.14. ONTWIKKELING VAN DE BROEDKOLONIE VAN BLAUWE REIGER OP DE HOCHTER BAMPD EN KERKEWEERD.

De aalscholvers ontdekten de gebieden pas recent als broedgebied. In Kerkeweerd blijft het ook
beperkt tot kleine aantallen, gezien de nabijheid van de grote kolonie van de Maasvallei bij Oud Dilsen. In HochterBampd waren er vanaf 1999 al sporadisch broedg evallen, maar echt succesvol
werd er pas gevestigd vanaf 2012. Ook bij deze verstoringsgevoelige groep van dieren speelt de
ontwikkeling van de natuurgebieden in de tijd dus een grote rol.

Aalscholver Phalacocorax carbo
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FIG 3.15. ONTWIKKELING VAN AANTALLEN BROEDENDE AALSCHOVERS OP HOCHTER BAMPD EN KERKEWEERD.
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Libellen

Voor natuurontwikkeling (voor 1992)
Specifieke gegevens over libellen van de Hochter Bampd zijn niet bekend. Wel is het aantal soorten
libellen voor het Grensmaastraject uitgezocht (zie figuur 5.7). Het aantal soorten vertoonde een
duidelijke achteruitgang in de jaren ‘70 en ‘80.
Situatie voor herinrichting (1992-2006)
In 1994 en 1995 is uitgebreide naar libellen gekeken en zijn 18 soorten waargenomen. De kleine
Biezenplas was toen het meest soortenrijk vanwege de aanwezigheid van ondergedoken
waterplanten. Hier zijn soorten als Kleine roodoogjuffer, Houtpantserjuffer en Zuidelijke
glazenmaker gezien. Opmerkelijk waren ook de jaarlijkse observaties van de Plasrombout. Langs de
grote, maar ondiepe en slibrijke Wissenplas werden nauwelijks libellen gezien afgezien van enkele
algemene soorten als Lantaarntje, Gewone oeverlibel en Paardenbijter.
Daarnaast zijn er drie soorten gezien die afkomstig zijn uit de Grensmaas: Weidebeekjuffer, Blauwe
breedscheenjuffer en Beekrombout. Op 21 mei 1994 werden na ca. 60 jaar afwezigheid langs de
Maas weer drie Beekrombouten gezien. In 1995 vlogen er op een dag zelfs meer dan 50 (Kurstjens
& de Veld, 1995).
In 2006 zijn 14 soorten aangetroffen waaronder twee nie uwe soorten t.o.v. 1994-1995:
Kanaaljuffer en Vuurlibel. Beide klimaatsoorten zijn talrijk gezien boven de Biezenplas.
Beekrombout is in 2006 mogelijk gemist daar deze soort een korte vliegtijd heeft.
Situatie na herinrichting
In 2018-2019 zijn 29 soorten gezien (tabel 3.3), waarmee het gebied in vergelijking met andere
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas hoog scoort. In vergelijking met de voorgaande
periode is de soortenrijkdom verdubbeld. Naast de Maas en de Zuid -Willemsvaart zijn er drie
geschikte wateren voor libellen: de Wissenplas, de Biezenplas en een ondiepe plas op de plaats
waar de Wissenplas is gedempt.
Drie soortgroepen worden hier toegelicht: rheofiele, limnofiele en pioniersoorten. Van de rheofiele
(stroomminnende) libellen zijn drie soorten gezien: Blauwe breedscheenjuffer (groot aantal, vooral
afkomstig uit Zuid-Willemsvaart), Kanaaljuffer (kleine populatie in de waterplantenzone in de
Maas) en Weidebeekjuffer (klein aantal langs de Maas, mogelijk afkomstig van de grote populatie
uit de nabijgelegen Geul). Bijzondere rheofiele soorten als Beekrombout zijn na 1996 niet meer
gemeld van Hochter Bampd.
Limnofiele soorten, die kenmerkend zijn voor laagdynamisch moeras/ goed ontwikkelde
geïsoleerde wateren, zijn in klein aantal gemeld: Br uine winterjuffer, Glassnijder en Vroege
glazenmaker en dit betreft waarschijnlijk zwervers van elders, omdat er geen directe aanwijzingen
zijn gevonden voor lokale voortplanting. Dit is wel aan de orde bij Grote roodoogjuffer en
Vuurlibel. De eerstgenoemde soort komt vooral voor boven de waterplantenzone langs de Maas, de
tweede boven de ondiepe plas. Smaragdlibel, die in 2006 is gezien, komt nu niet meer voor.
Pioniersoorten van tijdelijke dynamische wateren in het rivierengebied waren in 2019
vertegenwoordigd door Gaffelwaterjuffer (5 ex), Zwervende heidelibel (talrijk) en Zuidelijke
glazenmaker (2 ex.). De meeste waarnemingen zijn verricht bij de ondiepe poel ten noorden van de
Wissenplas. Bijzonder in dit verband zijn ook de waarnemingen van de oprukk ende klimaatsoorten
Zadellibel en Zuidelijke keizerlibel, deze zijn vooral boven de Maas gezien.
Geconcludeerd kan worden dat de libellenfauna van Hochter Bampd qua soortenrijkdom flink is
toegenomen vooral onder de pionier - en klimaatsoorten. Alleen rheofiele soorten uit de Maas
(Beekrombout, Weidebeekjuffer) laten opmerkelijk genoeg een duidelijke afname zien.
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Tabel 3.3 Libellen in Hochter Bampd gedurende drie tijdsperioden: 1994-1995, 2006 en
2019. Aantalscode: * = 1-2, ** 3-9, ***: 10-49, **** 50-99 en ***** >100 . Aanwijzingen voor
lokale voortplanting: e = ei -afzet, t= tandem.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

1994-95

2006

2018-19

Azuurwaterjuffer
Beekrombout
Blauwe breedscheenjuffer
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Gaffelwaterjuffer
Geelvlekheidelibel
Gewone oeverlibel
Glassnijder
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kanaaljuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Paardenbijter
Plasrombout
Platbuik
Smaragdlibel
Steenrode heidelibel
Tengere grasjuffer
Vroege glazenmaker
Vuurjuffer
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zadellibel
Zuidelijke glazenmaker
Zuidelijke keizerlibel
Zwervende heidelibel
Totaal

Coenagrion puella
Gomphus vulgatissimus
Platycnemis pennipes
Aeshna cyanea
Sympetrum sanguineum
Aeshna grandis
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Coenagrion scitulum
Sympetrum flaveolum
Orthetrum cancellatum
Brachytron pratense
Anax imperator
Eryhtromma najas
Lestes viridis
Eryhthromma lindenii
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Aeshna mixta
Gomphus pulchellus
Libellula depressa
Cordulia aenea
Sympetrum vulgatum
Ischnura pumilio
Aeshna isoceles
Pyrrhosoma nymphula
Crocothemis eryhtraea
Enallagma cyathigerum
Calopteryx splendens
Anaxephippiger
Aeshna affinis
Anax parthenope
Sympetrum fonscolombii

*
****
**
*
*
*

*****

*****t

*****j
*
****t,j

*

*

*****
*
**
*
*
**
**t

*
***

*
****
****
*
*
*

*****t,e *****t,e
*
**e
**e
***
***t
****v
***t
***t
*****t
*****
****t
***
*
**
**

**e
**
*****

*****

*
18

14

*
*
**
*
*** t,e
**
***
*
*
**
****t,v
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Dagvlinders

Situatie voor herinrichting
In 1994 en 1995 zijn de dagvlinders goed onderzocht en zijn er in totaal 22 soorten gezien (tabel
3.4). Minder algemene grasland- en zoomvlinders die zijn gezien betreffen: Koevinkje, Geelspriet -,
Zwartsprietdikkopje. Oranjetip kwam in groot aantal voor, vooral in de zone tussen de kanaaldijk
en het ooibos. Argusvlinder, Kleine vuurvlinder, Koninginnepage en Oranje zandoogje zijn in klein
aantal waargenomen. In 1996 is bovendien een Oranje luzernevlinder gezien.
In 2006-2007 werden slechts 12 soorten waargenomen tijdens de inventarisatie waaronder één
Koninginnepage. Van graslandvlinders werden alleen Bru in zandoogje en Icarusblauwtje
waargenomen. Geconcludeerd kan worden dat de soortenrijkdom aan dagvlinders van grazig
terrein was teruggelopen. Dit had vooral te maken met de ontwikkeling in het terrein zelf
(verdwijnen graslanden), want in veel andere Maa sterreinen was er een toename of minimaal
stabilisatie. Vanaf 2008 was Boswitje aanwezig op de Biezengreend in de mantelzone tegen het
bos.
Situatie na herinrichting
In 2018-2019 zijn in totaal 29 soorten gezien (tabel 3.4), waarmee het gebied in vergelijking met
andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas hoog scoort. In vergelijking met de voorgaande
periode (2006) is er sprake van een sterke verbetering van de dagvlinderdiversiteit, vergeleken met
de periode 1994-1995 is de verandering minder groo t. Opvallend is het verdwijnen van
Argusvlinder, Geelspriet- en Zwartsprietdikkopje. Daar staat de vestiging van andere soorten zoals
Boswitje, Bruin blauwtje, Groot dikkopje en Kleine parelmoervlinder tegenover.
Twee soortgroepen worden hier toegelicht: grasland - en zoom-mantelsoorten. Graslandvlinders
zijn in Hochter Bampd vertegenwoordigd door Bruin blauwtje, Bruin zandoogje, Koevinkje, Gele en
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Oranje luzernevlinder, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder en Koningi nnenpage. Vooral Bruin
zandoogje en Gele luzernevlinder hadden een goed jaar in 2019. Van andere soorten lagen de
aantallen laag mogelijk vanwege de extreem droge zomer van 2018. Mogelijk heeft o.a. het
Hooibeestje daarvan te lijden gehad omdat de soort ni et is gezien in 2019. In 2017 waren o.a. de
aantallen Koninginnepages erg goed met op veel plaatsen ook rupsen van deze soort. In 2019
waren een aantal graslandsoorten terug aanwezig na een afwezigheid in de vorige inventarisatie
van 2007, zoals Koevinkje en Kleine vuurvlinder. Ook werden de nieuwkomers Scheefbloemwitje ,
Kaasjeskruiddikkopje en Staartblauwtje voor het eerst waargenomen.
Speciale vermelding verdienen de drie Staartblauwtjes die op 23 augustus 2019 zijn gefotografeerd
op Rode klaver in het zuidelijk deel van het natuurgebied. Het Staartblauwtje is bezig met een
opmars vanuit Midden-Europa, mede dankzij de klimaatopwarming. Het meest bijzonder is de
waarneming van een Kaasjeskruiddikkopje op 26 aug. 2018. Ook in het tegenover gelegen Itteren i s
deze klimaatsoort dat jaar gezien (Kurstjens, 2018).
Zoomsoorten, die bestaan bij de gratie van goed ontwikkelde structuur, bij voorkeur op de
overgang van grasland naar struweel en ooibos, zijn in zeer klein aantal aanwezig op de
Biezegreend en de overgang van het hoge Bos naar het zuidelijk deel van Hochter Bampd. Het gaat
daarbij om Boswitje, Groot dikkopje, Oranjetip en Koevinkje vermelden we hier ook nog mee. De
populaties van veel van deze soorten zijn in het (recente) verleden wat groter geweest. Zo zijn er
van het Boswitje in 2013 maar liefst 8 ex. op een dag gemeld (Biezengreend). Mogelijk heeft ook bij
deze soorten de droogte van 2018 zijn tol geëist.
Tabel 3.4 Dagvlinders van Hochter Bampd gedurende drie tijdsperioden. Legenda: * = 1 -2, ** = 3-9,
*** = 10-49 en **** = >50.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke
naam

19941995

20062007

20182019

Argusvlinder
Atalanta
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Boswitje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Geelsprietdikkopje
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Groot dikkopje
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Kaasjeskruiddikkopje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koevinkje
Koninginnepage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
Oranjetip
Oranje zandoogje
Scheefbloemwitje
Staartblauwtje
Zwartsprietdikkopje
Totaal

Lasiommata megera
Vanessa atalanta
Pararge aegeria
Celastrina argiolus
Leptidea sinapis
Aricia agestis
Maniola jurtina
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Vanessa cardui
Thymelicus sylvestris
Polygonia c-album
Colias hyale
Ochlodes sylvanus
Pieris brassicae
Polyommatus icarus
Carcharodus alceae
Pieris napi
Pieris rapae
Issoria lathonia
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Aphantophus
Papilio
machaon
hyperanthus
Araschnia levana
Colias croceus
Anthocharis cardamines
Pyronia tithonus
Pieris mannii
Cupido argiades
Thymelicus lineola

*
***
**
*

**
*

**
*
***
*
**
***
*
*
***

***
**
***
***
*
**

***

**
***

***
****

***
***

***
****

**
**
**
**
**
***
*
**
22

***
**
***

*
*

12

**
**
*
**
**
*
**
***
**
*
*
*
*
*
**
*
*
*
**
29
GELE LUZERNEVLINDER
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Sprinkhanen

Situatie voor herinrichting
De Hochter Bampd vormt een interessant biotoop voor sprinkhanen. In 1994 zijn 12 soorten
aangetroffen waaronder Gouden sprinkhaan, Greppelsprinkhaan, Kalkdoorntje en Sikkelsprinkhaan.
De belangrijkste biotopen in 1994 waren de warme grindvlakte van de Biezegreend en de ruige
graslanden langs de Maas.
In 2006 werden deze bijzondere soorten bij de inventarisaties niet meer waargenomen, maar
waarschijnlijk zijn de soorten toch nog aanwezig, Sikkelsp rinkhaan en Gouden sprinkhaan werden
in 2008 immers opnieuw vastgesteld in het terrein.
Situatie na herinrichting
In de periode 2010-2019 zijn in totaal 16 soorten gemeld (tabel 3.5), waarmee het gebied in
vergelijking met andere natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas goed scoort.
Drie soortgroepen worden hier toegelicht. Vochtminnende soorten zijn beperkt aanwezig
(Kustsprinkhaan, Moerassprinkhaan met 2 mannetjes in 2019 en Zeggendoorntje). Gewoon
spitskopje is niet meer gezien. Klimaatsoorten zij n goed vertegenwoordigd o.a. door
Sikkelsprinkhaan en Zuidelijk spitskopje. Greppelsprinkhaan blijft beperkt tot een zingend
mannetje in 2015. Bij Herbricht is door Remar Erens de eerste Boomkrekel van de Grensmaas
gehoord op 21 september 2015. Vanuit de ruige Maasoever riep een mannetje. Deze soort is bezig
met de kolonisatie van het rivierpark, ook aan Nederlandse zijde. Dit vergt specifiek onderzoek op
warme nazomer avonden.
Het meest bijzonder is de aanwezigheid van een flinke populatie Blauwvleugelsp rinkhanen, een
kenmerkende pioniersoort, verspreid over de hoge grindmilieus en grindbanken langs de Maas. In
totaal zijn minimaal 100 exemplaren op één augustusdag gezien in 2019. De eerste exemplaren zijn
gemeld in 2011.
Ook bijzonder is de populatie Veldkrekels in het zuidelijk deel van het natuurgebied. Na ontdekking
in 2012 bleken er eind april 2014 maar liefst 20 zingende exemplaren aanwezig. Mogelijk is de
soort gemist in 2019 omdat er geen bezoek is geweest in de geschikte periode tussen 17 april en 3
juni.

Tabel 3.5 Sprinkhanen van Hochter Bampd gedurende twee tijdsperioden.
Legenda: * = 1-2, ** = 3-9 en *** = 10-49.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke
naam

Blauwvleugelsprinkhaan
Bramensprinkhaan
Bruine sprinkhaan
Gewoon spitskopje
Gouden sprinkhaan
Greppelsprinkhaan
Grote groene sabelsprinkhaan
Kalkdoorntje
Krasser
Kustsprinkhaan
Moerassprinkhaan
Ratelaar
Sikkelsprinkhaan
Struiksprinkhaan
Veldkrekel
Zanddoorntje
Zeggendoorntje
Zuidelijk spitskopje
Totaal

Oedipoda caerulescens
Pholidoptera griseoaptera
Chorthippus brunneus
Conocephalus dorsalis
Chrysochraon dispar
Roeseliana roeselii
Tettigonia viridissima
Tetrix tenuicornis
Pseudochorthippus parallelus
Chorthippus albomarginatus
Stethophyma grossum
Chortippus biguttulus
Phaneroptera falcata
Leptophyes punctatissima
Gryllus campestris
Tetrix ceperoi
Tetrix subulata
Conocephalus fuscus

19931994
***
***
**
*
*
***
**
***

20102019
***
**
*

**

**
*
***
**
***
*
*
***
**
?
***
*
*

12

16

**
*
*
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3.5

WERKING VAN NATUURLIJKE PROCESSEN
Spontane ontwikkeling

De vegetatie in het natuurgebied krijgt alle ruimte om zich spontaan te ontwikkelen.
Vooral de spontane vorming van diverse typen ooibos met veel verjonging van Gewone es is een
opvallend fenomeen (Van Looy e.a., 2000). Een van de conclusies uit dit onder zoek was dat
begrazing in ieder geval geen negatief effect had op de verjonging, en eerder een positief effect
heeft op de structuur van het ooibos.
Hydromorfologische processen

Tijdens extreme overstromingen is er veel dynamiek met een behoorlijke sedim entatie van slib in
de Wissenplas en van voedselrijk zand op de Maasdam.
Begrazing

Het proces van natuurlijke begrazing kwam in Hochter Bampd lange tijd (tot aan de uitbreiding van
het gebied en vergraving van oeverdam met aanvulling plas) minder goed uit de verf omdat er in
een zeer lage dichtheid werd begraasd met alleen runderen. Mede door de lage graasdruk was de
spontane bosontwikkeling extra snel verlopen en bleef er in de hogere zones nauwelijks grasland
over. De Maasoever bestond door de sedimen tatie van slibrijk zand dan ook lange tijd geheel uit
een massieve ruigte van Grote klit, Brandnetel en Reuzenbalsemien.
Kwel

Lokaal is er in het gebied sprake van kwel. In het ooibos tussen de Wissenplas en de Biezenplas
groeien kwelindicatoren als Bittere veldkers, Groot springzaad en Verspreidbladig goudveil. Deze
soorten indiceren basenrijke tot kalkrijke kwel en deze is waarschijnlijk afkomstig van het
nabijgelegen kanaal.
proces

ruimte voor processen

Spontane ontwikkeling
Hydromorfodynamiek
Natuurlijke begrazing
Overige processen (kwel)
3.6

CONCLUSIES
Natuurwaarden

De herinrichting van het gebied Hochter Bampd in 2009 heeft gezorgd voor een duidelijke positieve impuls
voor de biodiversiteit. Na een dip vlak voor de herinrichting laat de soortenrijkdom onder de indicatieve flora
een duidelijke toename zien (verdubbeling). Samen met Kerkweerd vormt Hochter Bampd het meest
soortenrijke gebied van het rivierpark Maasvallei. Cumulatief gezien zijn er in de periode 2010-2019 maar liefst
88 indicatieve soorten gemeld.
In het gebied zijn soorten van allerlei ecotopen goed ve rtegenwoordigd: van waterplanten tot (de
ondergroei van) ooibos. Ook is er een flink areaal aan goed ontwikkelde hoge grindbanken. Hoewel
aan andere diergroepen geen gericht onderzoek is verricht, heeft Hochter Bampd speciale
betekenis vanwege het voorkomen van reptielen (Hazelworm, Levendbarende hagedis) en van een
populatie Wilde zwijnen. Ook de grote kolonie met Aalscholvers en Blauwe reigers verdient hier
speciale vermelding.
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Ideeën en Aanbevelingen

• Het dichtgroeien van de biezengreend kan eventueel via gericht kappen tegengegaan worden,
opdat de overgang tussen de schrale graslanden op de grindige bodem en de bosontwikkelling
instand kan gehouden worden.
• De waarde van de Biezenplas lijkt wat afgenomen t.o.v. 2006 door opslibbing.

BIEZENGREEND IN 2006: DE PLAATS WAAR VROEGER DE GRINDVERWERKING PLAATSVOND. NU EEN MOOI RUIG GRASLAND MET PRACHTIGE ZOOM- EN
MANTELVEGETATIES RICHTING HET OUDE OOIBOS.

BEELD VAN BIEZENGREEND IN 2019.
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4 KERKEWEERD
Provincie:
Gemeente:
Dorp:
Start natuurontwikkeling:
Eigendom/beheer:
Oppervlakte:
Toegankelijkheid:

4.1

Limburg (B)
Dilsen-Stokkem
Stokkem
1996
gemeente Dilsen-Stokkem, nv De Scheepvaart, Beheer: Limburg Landschap vzw
68 ha
Vrij toegankelijk

GEBIEDSBESCHRIJVING

Rond het huidige Kerkeweerd heeft de Grensmaas in het verleden vaak haar loop verleg d. Tot ca.
1820 fungeerde de oude Maasarm bij Stokkem nog als hoofdbedding. Daarna is deze grote
meanderbocht afgesneden via een deels door de mens geforceerde ko rtsluiting langs Obbicht en
Grevenbicht. Het gebied Negenoord kwam toen aan de Vlaamse kant te liggen. In de Grensmaas
lagen grindeilanden o.a. ter hoogte van Nattenhoven en bij Grevenbicht (bekend onder de naam
Elba, Hamhuis, 1997).
Begin 19 e eeuw bestond de Kerkeweerd grotendeels uit communaal weiland. In de loop van de 20 e
eeuw veranderde dat in een boomweidenlandschap door de aanplant van populieren. Tussen 1955
en 1975 is het gebied ontgrind tot een diepte van ca. 6 -8 m beneden maaiveld. Vervolgens is het
deels opgevuld met de kleiige dekgrond en slib uit de bedding van de Maas bij Berg. Daarbij bleven
twee geulvormige plassen over. De opgevulde delen zijn tussen 1975 en 1995 op relatief extensieve
wijze in gebruik geweest als wei- en hooiland . In het meest zuidelijk deel, bekend onder de naam
Groeskens, werden in die periode weer populieren aangeplant.
Na het hoogwater van januari 1995 is het landbouwkundig gebruik gestaakt en is door Limburgs
Landschap vzw en Stichting ARK in 1996 gestart met na tuurontwikkeling onder invloed van
extensieve jaarrondbegrazing. Nv De Scheepvaart heeft het zuidelijke deelgebied Groeskens in
2000 verworven en er een ondiepe hoogwatergeul aangelegd. Vanaf 2008 werden de grote
oeververgravingswerken aangevat, met het afgraven van de hoge zomerdijk en de aanleg van een
teruggetrokken zomerdijk doorheen het gebied Negenoord.

46

FIGUUR 4.1 HET ONDERZOEKSGEBIED VAN KERKEWEERD.

4.2

INRICHTING

De volgende processen en inrichtingsmaatregelen hebben plaatsgevonden:
• Rivierdynamiek tijdens de grote overstromingen van 1993, 1995 en 2000 heeft de grootste
invloed gehad op het terrein. Zowel in 1993 als in 1995 brak de dam langs de Maas op diverse
plaatsen door evenals een dam langs de plas Negenoord. Dit leverde uitgebreide grind - en
zandafzettingen op in delen van de Kerkeweerd.
• In 2000 werd een ondiepe hoogwatergeul in de Groeskens aangelegd. Hierdoor werd de
hoogwaterstroom het plassengebied ingeleid en van de winterdijk a fgeleid. Tijdens hoogwaters
in 2000 en 2001 heeft zich in deze laagte een spectaculaire erosiegeul gevormd. Door
terugschrijdende erosie werd de leemlaag van de onderliggende grindlaag afgeërodeerd en
ontstond een kale grindbodem geflankeerd door 2,5 meter hoge leemwanden.
• inrichting als begrazingseenheid met rasters, poortjes en borden in 1996.
• kap van uitheemse populieren in deelgebied Groeskens (winter 96/97)
• aanplant van inheemse Zwarte populier (in aantal exclosures) in 2003
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• Tussen 2008 en 2010 werd de dam langs de Maas afgegraven en de zomeroever verlaagd tot een
oplopende grindbank over de volledige lengte van Groeskens -Kerkeweerd en Negenoord.
• Tussen Kerkeweerd en het Negenoord-gebied werd een ‘teruggetrokken zomerdijk’ aangelegd
met het vergraven materiaal, ter bescherming van het achterliggende gebied (enkel
overstromend bij extreme hoogwaters >2000m³/s).
• Een klein deel van het vergraven materiaal werd in een hoogwatervluchtplaats samengebracht
in de zone tussen de twee geulen van Kerkeweerd. Onde rin deze kunstmatige heuvel werd de
grond die ‘besmet’ was met Japanse duizendknoop begraven, als experiment naar de
overlevingskracht van de soort.
• Het aansluitende voormalige ontgrindingsgebied van Negenoord en de Oude Maas werd ook als
begrazingsgebied bij het Kerkeweerdgebied aangesloten.
4.3

BEHEER

• Natuurlijke jaarrondbegrazing met Konikpaarden en Gallowayrunderen in een dichtheid van ca.
1 dier per 3-5 ha begraasbaar oppervlak (vanaf voorjaar 1996);
• spontane vegetatieontwikkeling in begrazingseenheid.
• Bij aansluiting van het grote Negenoord-gebied werd voor de beheersbaarheid een tussenraster
tussen de twee gebieden in stand gehouden; dit laat toe de dieren in het veiliger hoogwatervrij
gebied te houden gedurende ‘hoogwaterperioden’.
• Periodiek worden waar nodig verruigde zones machinaal opengemaakt (braam struweel langs de
veekraal, Groeskens).
• In kader van het Wilde bijen biodiversiteitsproject zijn in 2019 voor en in de nevengeul van de
Groeskens de bomen en houtopslag verwijderd en a fgevoerd, en werden de aanwezige
steilwanden t.h.v. de Maasoever geherprofileerd
• Invasieve exoten worden waar haalbaar bestreden. Grote waternavel is plaatselijk in de plassen
aanwezig en wordt bestreden. Reuzenbalsemien is in het ooibos aanwezig en wordt bestreden.
• In het Negenoord-gebied werden wandelvoorzieningen aangelegd en tevens een route voor
fluisterboten langs de Oude Maas tot aan de rand van Kerkeweerd, tevens werden vlot overnachtingen in de westelijke plas van het Negenoord-gebied aangelegd. Centraal in het
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gebied werd een uitkijktoren gebouwd. De aangelegde teruggetrokken zomerdijk doet dienst als
wandelroute en tevens dienstweg voor de waterbeheerder.

4.4

RESULTATEN
Flora
Situatie voor natuurontwikkeling (voor 1996)

Uit de periode 1970-1992 zijn gegevens bekend uit de Limburgse Plantenatlas (Berten, 1993). Van
de kilometerhokken waartoe Kerkeweerd behoort zijn 18 bijzondere soorten gemeld waaronder
Vijfdelig kaasjeskruid, Gewone agrimonie, Kattendoorn, Ruige rupsklaver en Ruige weegbree.
Van de situatie voor natuurontwikkeling is in ieder geval het volgende bekend. In het landschap
met boomweiden groeiden Maretak in de populieren. De kaden in het gebied waren rijk aan
stroomdalflora met bijzondere soorten als Beemdkroon, Blaassilene, Goudhaver, Gulden
sleutelbloem, Kamgras, Kleine pimpernel, Knolsteenbreek, Rapunzelklokje, Wilde marjolein en
Witte munt. Gelet op de eerste inventarisaties van het terr ein toen het net in beheer kwam

49

groeiden deze soorten niet of nauwelijks in het natuurgebied zelf. In 1994, na het extreme
hoogwater van december 1993, is een inventarisatie uitgevoerd door de Plantenwerkgroep van
LIKONA. Op de zand- en slibafzettingen zijn toen naast allerlei adventieven soort en als Bilzekruid,
Bruin cypergras, Engelse alant, Muurleeuwenbek, IJzerhard en Zomerfijnstraal gevonden.
Situatie eerste decennium van natuurontwikkeling (1996-2006)

Vrijwel direct na de start van de natuurontwikkeling ontwikkelde de Kerkeweerd zich tot het meest
soortenrijke terrein voor bijzondere planten langs de hele Maas. In totaal werden er vanaf 1996 tot
2006 70 bijzondere plantensoorten waargenomen (tabel 4.1).

FIGUUR 4.2 VOORKOMEN VAN EEN AANTAL INDICATIEVE STROOMDALSOORTEN OP KERKEWEERD IN 2006.
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FIGUUR 4.2 VERVOLG.

Zowel in 1996 als in 2006 is het gebied intensief geïnventariseerd. Daaruit komt het beeld naar
voren dat zich van ruim 42 bijzondere soorten stabiele populaties hebben gevormd, soms met
grote aantallen (Gewone agrimonie, Rode ogentroost en Wilde marjolein ), soms met kleinere
aantallen (Kleine pimpernel, Wondklaver, Grasklokje, Harige ratelaar ) (figuur 4.2). Een deel van de
bijzondere soorten heeft zich pas na 1997 gevest igd waaronder ook Donzige klit, Harige ratelaar,
Kattendoorn en Veldsalie. In 2005 zijn Donderkruid, Eironde leeuwenbek, Rozetkruidkers en
Slangenlook voor het eerst vastgesteld en in 2006 Aardbeiklaver, Grindstijfgras, Kruisbladwalstro,
Ruige weegbree en Slofhak.
Een aantal bijzondere soorten van 1996/1997 werden in 2006 niet meer teruggevonden:
Absintalsem, Bilzekruid, Dreps, Duifkruid, Engelse alant, Karwijvarkenskervel, Klavervreter, Klein
glaskruid, Kleine rupsklaver, Mantelanjer, Mottenkruid, Stengelomvattend havikskruid, Stinkende
ballote en Zandweegbree. Veel van deze soorten (vaak m aar een of enkele exemplaren)
profiteerden van de zand- en grindafzettingen na het hoogwater van januari 1995 en zijn door
natuurlijke successie verdwenen. In vorige rapportage voorspelden we de terugkeer van een deel
van deze soorten, en inderdaad zijn behalve Dreps, Duifkruid, Karwijvarkenskervel, Mottenkruid en
Mantelanjer al deze soorten in 2019 opnieuw in het gebied aanwezig. De nieuwe inventarisatie van
2019 toont een beeld van vele soorten die nog sterk uitbreiden, zoals Gewone agrimonie, Wilde
marjolein, Echt bitterkruid, Rode ogentroost, Viltig kruiskruid, Poelruit, Heksenmelk, Wit vetkruid,
en anderzijds sommige bijzondere soorten die niet evolueerden, standvastig , zoals
Kruisbladwalstro, Beemdkroon of Springzaadveldkers. Een soort als Gewone agrimonie werd in
2007 nog gekarteerd met zo’n 1257 exemplaren. In 2019 is het individueel karteren van deze soort
niet meer haalbaar; ze is overal nog uitgebreid, alleen al in de Groeskens kwamen er zeker nog
1000 ex bij, dus komen we voor het gebied Kerkeweerd alleen al aan een populatie (van >3000ex)
die groter is dan de geschatte volledige Vlaamse kustpopulatie voor deze soort! We zien de
kwaliteit van het gebied sterk toenemen voor alle natuurtypen; enerzijds bij reeds goed
ontwikkelde habitats zoals de ruigere graslanden van het marjoleinverbond, waarvoor we toch nog
een sterke uitbreiding zien van de indicatieve soorten Gewone agrimonie en Bont kroonkruid, en
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soorten zien toekomen zoals Ruige anjer, Slangenlook en Boslathyrus, o ndanks het niet meer
aantreffen van een soort als Borstelkrans en Harige ratelaar.
Opmerkelijk is de kwaliteitstoename voor boshabitats die 10 jaar geleden nog vrijwel geen
indicatieve soorten hadden, en ondertussen reeds goed aan het ontwikkelen zijn, ook de
waterhabitats in het Maasgebied ontwikkelen stila an vegetaties. Het aanbod aan slikoevers toont
een sterke toename van een aantal zeldzame indicatieve soorten (de algemene indicatieve soorten
zoals Rode en Zeegroene ganzevoet waren vroeger ook al aanwezig); sterke vestiging van soorten
als Naaldwaterbies, Slijkgroen, Kleine majer, Stinkend streepzaad en Welriekende ganzevoet. Bij de
overstromingsgraslanden is de verbetering in grote mate te wijten aan de toename van indicatieve
soorten zoals rode ogentroost en slangenkruid, maar tegelijk kwamen ook een reeks indicatieve
soorten bij zoals Engelse alant, Fraai duizendguldenkruid en Kleine steentijm
Samenvattend kan worden gesteld dat het natuurgebied uitblinkt in stroomdalflora, met
overwegend een recente toename in bos-, zoom- en mantelsoorten, en pioniers.
4.5

KARTERING BIJZONDERE SOORTEN VAN HET RIVIERGEBIED 2019

In vergelijking met de ontwikkeling in Hochter Bampd is de toename van bijzondere soorten
geleidelijker of standvastiger; éénmaal gevestigd blij ven de meeste soorten ook in het gebied
aanwezig, terwijl er in Hocht veel meer tijdelijk opduikende bijzondere soorten voorkwamen.
Daarnaast is het aantal bijzondere soorten ronduit spectaculair, en blijft het gebied het meest
bijzondere soorten-rijke natuurterrein langsheen de hele Maas.
Tabel 4.1 Kensoorten frequentie en aantal van soorten 1970 – 2019
Soort
Aardbeiklaver
Absintalsem
Akkerdoornzaad
Beemdkroon
Bermooievaarsbek
Bilzekruid
Bittere wilg
Blaassilene
Bolderik
Bont kroonkruid
Borstelkrans
Bosbies
Boskortsteel
Bosmuur
Bruin cypergras
Daslook
Donderkruid
Donzige klit
Dreps
Dubbelkelk
Duifkruid
Echt duizendguldenkruid
Eekhoorngras
Eironde leeuwenbek
Engelse alant
Fijne ooievaarsbek
Fraai duizendguldenkruid
Gele kamille
Gevlekte scheerling
Gewone agrimonie
Goudhaver
Grijskruid
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1970-1995

*
*

*

*

1996-1997

*
*
*
*

2007-2008

2018-2019

*

*

*
*
*

*
*

*

*

*

*
*

*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Grote leeuwenklauw
Groot glaskruid
Groot heksenkruid
Gulden sleutelbloem
Harige ratelaar
Hondstarwegras
IJzerhard
Kaal breukkruid
Kamgras
Kandelaartje
Karwijvarkenskervel
Kattendoorn
Klavervreter
Klein glaskruid
Kleine kaardenbol
Kleine kattenstaart
Kleine pimpernel
Kleine ratelaar
Kleine rupsklaver
Kleine steentijm
Kluwenklokje
Korenbloem
Knolsteenbreek
Kruidvlier
Kruipend zenegroen
Kruisbladwalstro
Lange ereprijs
Lathyruswikke
Maarts viooltje
Mantelanjer
Maretak
Mottenkruid
Muurleeuwenbek
Peperkers
Pijlkruidkers
Rapunzelklokje
Rechte ganzerik
Rijstgras
Rivierfonteinkruid
Ronde ooievaarsbek
Rode ogentroost
Rozetkruidkers
Ruige anjer
Ruige leeuwentand
Ruige rupsklaver
Ruige weegbree
Ruig klokje
Sikkelklaver
Slangenlook
Slijkgroen
Slofhak
Smalle aster
Spiesleeuwenbek
Springzaadveldkers
Stengelomvattend havikskruid
Stinkende ballote
Stinkend streepzaad
Veldsalie

*

*

*

*

*
*

*

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Veldwarkruid
Vijfdelig kaasjeskruid
Vingerhelmbloem
Welriekende agrimonie
Welriekende ganzevoet
Wilde akelei
Wilde hokjespeul
Wilde marjolein
Witte munt
Wit vetkruid
Wollige munt
Wondklaver
Zacht vetkruid
Zandweegbree
Zomerfijnstraal
Totaal

*
*

*
*

*
26

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
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FIG 4.3 TREND BIJZONDERE SOORTEN OVER DE INVENTARISATIEPERIODES IN KERKEWEERD

KLEINE STEENTIJM IS EEN MOOIE NIEUWKOMER OP DE HOGE GRINDBANKEN VAN KERKEWEERD IN 2019.
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4.6

ECOTOPENKARTERING EN KWALITEIT

Zowel in het jaar 2002 als in 2019 werd het gebied gekarteerd naar ecotoop- en
vegetatieontwikkeling op basis van de tabel gepresenteerd in 2.2.1.
Het resultaat van de kartering in 2019 (tabel 4.2) kunnen we gebruiken voor een ruimtelijke
evaluatie van de ontwikkeling van variatie in ecotopen en vegetatie structuurontwikkeling in het
gebied. Daarnaast kan deze kartering tegelijk gebruikt worden voor de evaluatie van de
natuurtypes in het gebied op basis van de aanwezige kensoorten over de ecotopen in het gebied, in
par. 4.6 – 4.10.
TABEL 4.2 VERDELING ECOTOOPTYPES OVER KERKEWEERD IN 2019

Ecotoop-habitattype

opp (ha) %

W1G 3260 Ondiepe bedding

2

3

P0-P1 H3270 Grindbank
A2 H6120 Zandrug-Droog stroomdalgrasland

17
1

27
2

G1-G2 H6510 Overstromingsgrasland
R2 6210 Marjoleinzoom
R-R1 6430 Nitrofiele Ruigte/zoom

8
4,2
9,5

13
7
15

S-S1 91E0 Zachthoutstruweel
B1 H91E0 Zachthoutooibos

3,5
16

6
26

B2 H91F0 Hardhoutooibos
P3 H3270 Plasoeverpioniers

2
1
62,2

3
2

Tot:

2 1 2

opp (ha)

W1G 3260 Ondiepe bedding
P0-P1 H3270 Grindbank
17

16

A2 H6120 Zandrug-Droog stroomdalgrasland
G1-G2 H6510 Overstromingsgrasland
R2 6210 Marjoleinzoom
R-R1 6430 Nitrofiele Ruigte/zoom
S-S1 91E0 Zachthoutstruweel

3,5

1
8
9,5

4,2

B1 H91E0 Zachthoutooibos
B2 H91F0 Hardhoutooibos
P3 H3270 Plasoeverpioniers

FIG 4.4 ECOTOPENVERDELING VAN HET GEKARTEERDE GEBIED VOOR DE 62 HA DIE GOED ONTWIKKELD EUROPEES BESCHERMD HABITAT BEVAT.

Van de gekarteerde 68 ha, was 62,2 ha goed ontwikkeld Europees beschermd habitat. Deze
ecotopen tonen een mooie verdeling van ongeveer een kwart pionier - en waterecotopen, een
kwart grasland, een kwart ruigte en zomen, en een kwart bos in gunstige staat van ontwikkeling
(Figuur 4.4). Deze verdeling benadert goed het ecologische streefbeeld, beschreven door
Helmer&Klink 1995 en Van Looy&De Blust 1999. Temeer daar ook de verdeling lage en
hogeweerdmilieus gelijkmatig is over het gebied.
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4.7

ONTWIKKELING EN KENSOORTEN VAN NATUURTYPES

Op basis van de Indicatieve soorten van Habitattypes kunnen we vaststellen dat voor het gehele
gebied Kerkeweerd de OntwikkelingsIndex meer dan verdubbelt van 1126 naar 2680 in het
afgelopen decennium.

OntwikkelingsIndex gebied Kerkeweerd
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
2007-2008

2018-2019

FIGUUR 4.5 ONTWIKKELINGSINDEX VOOR HET NATUURGEBIED KERKEWEERD VOOR DE TWEE INVENTARISATIES.

Deze ontwikkelingsindex kunnen we zoals gezegd berekenen per indicatieve soort, per gekarteerde
eenheid, per natuurtype/habitattype en over het natuurterrein/hele Maasvallei.
Voor de ontwikkeling per habitattype (figuur 4.6) geeft deze index een goede inschatting van de
trend in aantallen van standplaatsen van de indicatieve bijzondere soorten. Als er meer
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oppervlakte van het habitattype ontwikkeld is, zullen er meer standplaatsen gunstig kunn en
ontwikkelen, en dus is het habitattype effectief ook beter ontwikkeld (dus als absolute maat te
beschouwen, niet een ‘relatieve’ waarde; hoewel die ook snel berekend kan worden door te delen
door de oppervlakte).
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3270 Slikoevers van rivieren met eenjarige planten
3260 Ondiepe beken en rivieren met watervegetaties
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FIGUUR 4.5 ONTWIKKELINGSINDEX VAN DE HABITATTYPES IN KERKEWEERD VOOR DE TWEE INVENTARISATIES

We zien de kwaliteit van het gebied sterk toenemen voor alle natuurtypen (beschermde habitats);
enerzijds bij reeds goed ontwikkelde habitats zoals de ruige kalkgraslandstruwelen (6210) van het
marjoleinverbond. Dit habitattype scoort bijna dubbel zo hoog dan de groep van de echte
graslanden met droog stroomdalgrasland (6120) en overstromi ngsgrasland (Zilverschoongrasland
en Vossenstaart-Glanshavergraslandnatuurtype, ruime habitattype 6510) die evenwel ook een
opmerkelijk sterke toename kennen sinds vorige periode (2006-2007). In absolute cijfers zelfs de
sterkste toenames, dankzij sterke toename van indicatieve soorten zoals Eekhoorngras, Wit
vetkruid en Kandelaartje in het stroomdalgrasland, en bij de overst romingsgraslanden Fraai
duizendguldenkruid en Rode ogentroost, maar ook Kleine steentijm en Slangenkruid.

4.8

RUIGTEN/ZOMEN
Voedselrijke ruigten en zomen van habitattype 6430_hz

Deze nitrofiele ruigten nemen een belangrijk areaal in van een tiental ha, in het gebied, zo’n 15%
van het onderzochte gebied, maar zijn dan ook een zeer goed ontwikkeld habitattype in het gebied,
met niet enkel steeds de indicatieve soorten, maar ook een uitgebreide lijst bijzondere soorten.
Sterke uitbreidende indicatieve soorten zijn Peperkers, gewone vogelmelk en Donzige klit,
nieuwkomers zijn Dubbelkelk, Welriekende agrimonie, Ruig klokje, Lange ereprijs ,
Reuzenzwenkgras en Groot glaskruid. Vele karakteristieke soorten van het riviergebied die zelfs
niet als indicatieve soorten werden opgenomen (dus niet mee zorgen voor de hoge score van het
type), tonen nog een sterke uitbreiding, zoals Viltig kr uiskruid, Poelruit, Heksenmelk,
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RUIG KLOKJE VESTIGDE
MOOI
IN EEN RUIGE

MAASOEVERWAL.

58

Ruigte en mantels van kalkgraslandstruweel van habitattype 6210

De ruige struweelgraslanden van het marjoleinverbond, scoren ver boven de andere habitats
ondanks dat ze maar een 7% van de oppervlakte innemen. Dit habitattype scoort bijna dubb el zo
hoog dan de groep van de echte graslanden met droog stroomdalgrasland (6120) en
overstromingsgrasland (Zilverschoongrasland en Vossenstaart -Glanshavergraslandnatuurtype,
ruime habitattype 6510).
We zien voor dit ruige graslandtype over het laatste decennium nog een sterke uitbreiding van de
OntwikkelingsIndex, dankzij de uitbreiding van de indicatieve soorten Gewone agrimonie en Bont
kroonkruid, en tevens enkele bijzondere soorten die toekomen zoals Ruige anjer, Slangenlook en
Boslathyrus, ondanks het niet meer aantreffen tijdens deze inventarisatie van soorten als
Borstelkrans en Harige ratelaar.

FIG 4.6 BIJZONDERE SOORTEN VAN ZOMEN EN RUIGTEN VAN HABITATTYPE 6430_HZ VOEDSELRIJKE ZOMEN EN DE 6210 KALKGRASLANDRUIGTE.

4.9

GRASLANDEN
Glanshavergrasland H6510

Bij de graslanden in het gebied – met uitzondering van deze op de teruggetrokken zomerdijk die
nog niet habitatwaardig zijn -, zien we overwegend het overstromingsgrasland van
zilverschoon/kweekgraslandtype aanwezig. Dicht bij de rivier de dynamische vorm met kweek dominantie, verder van de rivier dominantie van zilvers choon-vijfvingerkruid. Habitatwaardig zijn
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ze dank zij het frequente voorkomen van soorten zoals gewone agrimonie, wilde marjolein, glad
walstro, echt bitterkruid, rode ogentroost, en lokaal ijzerhard, heelblaadjes, zomerfijnstraal,
rapunzelklokje.
Bij de overstromingsgraslanden is de toename van de OntwikkelingsIndex in grote mate te danken
aan de toename van indicatieve soorten zoals Rode ogentroost en Slangenkruid, maar tegelijk
kwamen er dus ook een reeks indicatieve soorten bij zoals Engelse alant, Fr aai duizendguldenkruid
en Kleine steentijm.
Droog stroomdalgrasland H6120

Droog stroomdalgrasland is slechts beperkt in oppervlakte aanwezig op enkele zandige
afzettingsplaatsen op een zekere afstand van de rivier, met indicatieve soorten geel walstro, harige
ratelaar, kaal breukkruid, kleine pimpernel, wit en zacht vetkruid. Dichter bij de rivier ontwikkelt
overwegend ofwel een ruiger type van marjoleinzoom/ -struweel, ofwel een hoge grindbank -type
pioniervegetatie die lokaal gedomineerd wordt door wit vetkruid en slangenkruid momenteel.
De voor het habitattype indicatieve soorten in het gebied zijn verder : beemdkroon, goudhaver, kleine
bevernel, knolboterbloem, ruige leeuwentand, wilde marjolein, zachte haver, wondklaver, echt
duizendguldenkruid, Ruige anjer, hokjespeul.
De toename in de OI ligt bij soorten zoals Eekhoorngras, Gewone brunel, Gulden sleutelbloem, Echt
duizendguldenkruid, Wit vetkruid, Ronde ooievaarsbek, Muskuskaasjeskruid, en nieuwkomers
Kandelaartje, Ruige leeuwentand, Kaal breukkrui d, Zilverhaver, Rozetkruidkers, Lathyruswikke,
Klavervreter en Knolboterbloem.
MOOI ONTWIKKELD DROOG
STROOMDALGRASLAND MET OVERVLOEDIG
BLOEIEND ECHT DUIZENDGULDENKRUID.
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FIG 4.7 BIJZONDERE SOORTEN VAN GRASLANDEN VAN
HABITATTYPE 6120 STROOMDALGRASLAND EN 6510
GLANSHAVER- EN ZILVERSCHOONGRASLAND.

De kaart met de verspreiding van de indicatieve soorten toont net als voor pioniers, zomen en bos dat
de bijzondere soorten van grasland preferentieel gevestigd zijn langs de stroombanen bij hoogwater door het
gebied, of dicht bij de rivier, indicatief voor het gunstige effect van de nabijheid van de rivier voor
zaadverbreiding.
Tevens zijn voor de verschillende groepen de bijzondere soorten wel overwegend binnen hun
vegetatietype terug te vinden. Terwijl vegetaties in het Grensmaasgebied vaak als een mengelmoes worden
omschreven, zien we na enige tijd – vrij kort nl. zo’n 20 jaar – toch al een duidelijk uitklaren en ontwikkeling
van habitattypes en rijke kenmerkende vegetaties. Soorten die ontwikkeling van rijke graslanden typeren zoals
Gewone brunel, of Eekhoorngras en Zacht vetkruid voor het droog stroomdalgrasland, zien we mooi doorheen
het gebied oprukken (blauwe punten op figuur 4.7).
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OOK WILDE AKELEI DOOK OP IN DE RAND
VAN HET BOS OP DE MAASOEVER.

4.10

BOSTYPES
Hardhoutooibos 91F0

Opmerkelijk is de kwaliteitstoename voor de beide boshabitattypes die 10 jaar geleden nog vrijwel
geen indicatieve soorten hadden, voor het hardhoutooibostype was enkel hondstarwegras reeds
aanwezig. De sterkste uitbreiding valt te noteren voor Hondstarwegras, niet toevallig de soort die
het langst aanwezig is. Een opmerkelijke vestiging is er tevens van Gewone vogelmelk, Slangenlook,
Maarts viooltje, Damastbloem en Rode kornoelje in het hardhoutooibos. Zelfs een zeldzame
bossoort zoals Vingerhelmbloem wist het gebied te bereiken.
Hardhoutooibos op basis van de kruidlaag is enkel aanwezig in het langgerekte bosje op de
Negenoord-Maasoever, met zo’n 3ha. Het habitattype 91F0 is wel goed ontwikkeld dankzij de
aanwezigheid van de kensoorten vingerhelmbloem, gevlekte dovenetel, maarts viooltje,
hondstarwegras, slangenlook, kraailook, en de sterke vestiging van gewone vogelmelk, gevlekte
scheerling, brandpastinaak, groot en klein glaskruid, en tevens rode kornoelje, gladde iep,
kardinaalsmuts en wilde liguster.
Zachthoutooibos

Zachthoutooibos neemt een kwart van de oppervlakte van het onderzochte gebied in. Opmerkelijk
sterke vestiging in het zachthoutooibos is er van Daslook, Groot en Klein glaskruid, Brandpastinaak
en Gevlekte scheerling.
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FIG 4.8 BIJZONDERE BOSSOORTEN VAN HARDHOUT- EN
ZACHTHOUTOOIBOS VAN HABITATTYPE 91E0 EN 91F0.
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HET WILGENBOS ONTWIKKELDE STILAAN TOT
ECHT RIVIERBOS MET ONDERGROEI VAN KLEINE
KAARDEBOL EN GROOT GLASKRUID OP DE
FOTO.

4.11

SLIKKIGE OEVERS EN WATERMILIEUS
Slikkige oevers H3270

De toename in oppervlakte bij de slikoevers als gevolg van de uitgevoerde oeververlagingen ,
resulteert in een sterke toename van het aantal zeldzame indicatieve soorten (de algemene
indicatieve soorten zoals Rode en Zeegroene ganzevoet ware n vroeger ook al aanwezig en werden
niet ingemeten); met soorten zoals Klein vlooienkruid en Spiesleeuwenbek, maar vooral sterke
vestiging van soorten als Naaldwaterbies, Slijkgroen, Kleine majer, Groot akkerscherm, Stinkend
streepzaad en Welriekende ganzevoet.
SINDS DE VERLAGING VAN DE OEVER KRIJGEN DELEN
VAN HET GEBIED JAARLIJKS EEN PIONIERKARAKTER
DANKZIJ UITGEBREIDE SEDIMENTATIE- EN
EROSIEPROCESSEN. NAAST SEDIMENTATIEZONES MET
ÉÉNJARIGEN ZOALS DE KAMILLE HIER, ZIJN ER OOK
PRACHTIGE ONTWIKKELINGEN VAN HOGE GRINDBANKEN
OP DE OEVERS, DIE EEN MEERJARIG ASPECT TONEN MET

WIT VETKRUID, SLANGENKRUID EN WILDE MARJOLEIN.
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Waterhabitats stromend water H3260 en stilstaand water H3150

Ook de waterhabitats in het Maasgebied ontwikkelen stilaan (terug) vegetaties, met ter hoogte van
Kerkeweerd in de Maas Rivierfonteinkruid en Doorgroeid fonteinkruid. In de plas was Groot
nimfkruid vorige periode al gevestigd, maar nu zijn ook Zanichellia en Rijstgras goed
vertegenwoordigd.

.

FIG 4.9 BIJZONDERE PIONIERSOORTEN VAN
GRINDBANKEN EN PLASOEVERS VAN HABITATTYPE 3270

SLIKOEVERS VAN GROTE RIVIEREN.
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4.12

CONCLUSIES
Kartering van bijzondere soorten in gebied

Een toename aan bijzondere soorten in het gebied sinds vorige inventarisatie (10jaar geleden) is
sterk aanwezig in alle soortgroepen en bij de planten in alle vegetatietypes.
Wat de verspreiding betreft, zien we bij de meeste groepen, dus zowel pioniers, als grasland ,
ruigten, zomen en bos dat de bijzondere soorten overwegend op dynamische overstromingslocaties
– in stroombanen doorheen het gebied – vestigen.
De bijzondere soorten vestigen zich ook in de bijhorende kenmerkende natuurtypen, wat aangeeft
dat de gebieden aan maturiteit winnen en de natuur -/habitattypen gunstig ontwikkelen.
Evaluatie indicatieve soorten in de beschermde habitats in het gebied

Wat het voorgestelde evaluatie- en toetsingskader betreft, geeft de voorgestelde
OntwikkelingsIndex een goede maat voor de trends op de verschillende schaalniveaus: soort,
karteringseenheid, habitattype en volledig natuurgebied.
De maat beschrijft de aanwezigheid van indicatieve bijzondere soorten in voldoende ‘plekken’
binnen ecotopen, wat een goede indicatie oplevert voor een trend van ontwikkeling.
De positieve ontwikkeling van het gebied komt met deze index goed tot uiting, en laat toe om de
ontwikkeling van de gebieden zowel voor de bijzondere soorten als voor de be schermde habitats
helder te beschrijven.
De kartering van ecotopen op basis van de hoogteligging, sedimentkarakteristieken en
vegetatiestructuur, gaf een bijkomende ondersteuning van de evaluatie. De o ppervlakteverdeling
van de ecotopen in ‘goede toestand’ met goede volledigheid van indicatieve soorten, toonde
tevens een positieve ontwikkeling van het gebied naar het voorgestelde toetsingskader voor
ecotopen opgesteld als basis voor de ingrepen in het Grensmaasgebied, waarbij de verdeling van
hoge en lage weerden en de verschillende structuurtypes van pionier, grasland, ruigte en bos een
gewenste verdeling tonen over het gebied.
4.13 BROEDVOGELS
Situatie voor natuurontwikkeling (voor 1995)
Uit de periode voor natuurontwikkeling zijn gegevens bekend uit twee tijdsperioden: 1974-1983 en
1985-1992 (Gabriëls e.a., 1994). De soortensamenstelling werd gedomineerd door soorten van het
agrarisch cultuurland en populierenbosjes met o.a. Torenvalk, Patrijs, Graspieper en Gele
kwikstaart. Soorten als Boomvalk, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit en Grauwe vliegenvanger
die in de jaren ’70 nog voorkwamen bleken eind jaren ’80 te zijn verdwenen. Toch was de tweede
periode soortenrijker en dit had te maken met de grotere variatie aan plassen en jonge ooibosjes
die inmiddels langs de ontgrindingen waren ontstaan waar soorten als Bergeend, Kuifeend, IJsvogel
van profiteerden. Nieuwe soorten eind jaren ’80 waren o.a. Kramsvogel, Nachtegaal en Slobeend.
In 1991 werden er in de Kerkeweerd maar liefst vier territoria van de Bui delmees vastgesteld
waarvan er twee succesvol waren. Dat jaar was er ook een waarschijnlijk broedgeval van Paapje
langs de zomerdijk. Nadien is de soort niet meer als broedvogel waargenomen. In 1992 werd er
voor het eerst een nest van de Grauwe Gans op de oude Maasarm te Stokkem geteld.
Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1995)
Vanaf 1995 is intensiever broedvogelonderzoek in de Kerkeweerd uitgevoerd. Tussen 1995 en 1998
heeft een uitgebreide broedvogelkartering plaatsgevonden.
De Kerkeweerd bleek onderdak te bieden aan soorten als Blauwe reiger (kleine kolonie met max.
11 nesten in 1998), Zomertaling (0-2), Sperwer (1), Zomertortel (2-3), Koekoek (0-1) en IJsvogel (01). Het aantal territoria van soorten als Blauwborst, Sprinkha anzanger en Geelgors nam toe na de
start van de natuurontwikkeling tot 2, 3 en 7 territoria in 1997.
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Het totaal aantal bijzondere soorten daalde in de jaren 97/98 ten opzichte van de jaren 95/96
(figuur 3.6). Dit hield verband met de kap van de populieren opstand en het uitdoven van de laatste
territoria van vogels van het agrarisch cultuurlandschap. Zo verdwenen Grauwe gors, Groene
specht, Kramsvogel, Ransuil, Roek, Steenuil en Torenvalk. In 1997 waren er wel territoria van
Buidelmees (2) en Wielewaal (1). Incidenteel is ook een territorium van Nachtegaal vastgesteld in
de jaren daarna.
In 2006 zijn van tenminste tien bijzondere soorten territoria vastgesteld: Grauwe klauwier (1 p met
3 jongen), Groene specht (1) Kleine bonte specht (1), Krakeend (1), Rood borsttapuit (3), Sperwer
(1), Wielewaal (1), IJsvogel (1), Zomertaling (1) en Zomertortel (minimaal 1).
In 2019 treffen we nog steeds de bijzondere soorten uit vorige periode (met uitzondering van de
Grauwe klauwier), en ondertussen zijn een aantal bijzo ndere soorten dankzij de ontwikkelende
bossen gevestigd met meerdere koppels: Wielewaal, Nachtegaal, Blauwborst, en nieuw
toegekomen dankzij de ontwikkeling van de rietkragen: Kleine karekiet, Rietgors. Ook de soorten
van het structuurrijke open landschap doen het goed: Graspieper, Veld- en Boomleeuwerik, Gele
kwikstaart en de vele koppels van Grasmus en Roodborsttapuit. Voorts zijn de grindbanken en
oevers ondertussen voldoende ontwikkeld voor een aantal koppels Kleine plevier en Oeverloper.
De hele zomer worden vele sterns waargenomen in het gebied: Visdiefjes overwegend, maar ook
Zwarte stern en Witwangstern worden het hele seizoen waargenomen.
Libellen
Voor natuurontwikkeling (voor 1996)

Specifieke gegevens over libellen van de Kerkeweerd zijn niet be kend. Wel is het aantal soorten
libellen voor het Grensmaastraject uitgezocht (zie figuur 4.10). Het aantal soorten vertoonde een
duidelijke dip in de jaren ‘70 en ‘80.
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Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1996)

Inventarisatiejaren 1996 en 2006 zijn reeds uitgebreid beschreven naar het voorkomen van libellen
in de Kerkeweerd. In 1996 werden slechts 10 soorten waargenomen, omwille van het nog
ontbreken van waterplanten in de plassen. Bijzondere soorten waren: Plasrombout, Vuurlibel en
Zwervende heidelibel.
In 2006 werden 22 soorten vastgesteld waaronder enkele opvallende en bijzondere nieuwkomers:
Bruine korenbout, Grote roodoogjuffer en Kanaaljuffer en daarnaast vier klimaatsoorten: Vuurlibel,
Zuidelijke heidelibel, Zuidelijke keizerlibel en Zuidelijke oeverlibel. Plasrombout en Zwervende
heidelibel werden in 2006 niet meer gezien.
In 2019 bracht de zomer 3 hittegolven en daarmee uitzonderlijke invasies van Zadellibel, Zuidelijke
keizerlibel, Zwervende heidelibel en Zuidelijke glazenmaker; 4 klimaatsoorten die in de Kerkeweerd
een uitzonderlijk lange vliegperiode aanwezig waren in uitzonderlijke hoge aantallen (maxima van
15-20 ex voor elk). Ze hebben ook alle vier uitgebreid eieren afgezet in de plassen in het gebied.
Naast deze spectaculaire aanwezigheid van deze opvallende klimaatsoorten, bevestigde de
inventarisatie van 2019 de ingezette toenemende trend van 2006, met 28 soorten in totaal
waaronder vele bijzondere soorten van het rivierengebied die goed gevestigd zijn: Bruine
korenbout en Kanaaljuffer, of nieuw waargenomen werden voor het gebied: Vroege glazenmaker,
Smaragdlibel, Metaalglanslibel, Glassnijder en Tengere grasjuffer. Ook in 2019 bleek vooral de
meest westelijke plas het soortenrijkste habitat, vanwege het heldere water en de rijke
waterplantengroei.
In vergelijking met de periode aan de start van de natuurontwikkeling is de soortenrijkdom
verdubbeld (tabel 4.3). Bij de rheofiele (stroomminnende) libellen is enkel de Kanaaljuffer (kleine
populatie in de waterplantenzone in de Maas) en enkele Weidebeekjuffers in het gebied
waargenomen. Bijzondere rheofiele soorten zoals Beekrombout en Rivierrombout zijn na 2005 niet
meer gemeld langs de Grensmaas, en ook de meer algemene stroomminners zoals Weidebeekjuffer
en Breedscheenjuffer werden slechts sporadisch vastgesteld in Kerkeweerd . De afwezigheid van
vegetatie in de oevers van het rivierbed voor de herinrichting en de korte tijd van ontwikkeling na
de inrichting maakt het rivierbed hier nog weinig aantrekkelijk voor deze soorten.
Limnofiele soorten, die kenmerkend zijn voor laagdynamisch moeras en goed ontwikkelde
geïsoleerde wateren, zijn de grootste groep, hoewel voor sommige soorten slechts met kleine
aantallen gemeld: Smaragdlibel, Glassnijder en Vroege glazenmaker en dit aan de rand van het
gebied, bij de Oude Maas. Het betreft waarschijnlijk zwervers van elders, omdat er geen directe
aanwijzingen zijn gevonden voor lokale voortplanting. Dit is wel aan de orde bij Grote
roodoogjuffer, Bruine korenbout, Platbuik, Metaalglanslibel en Vuurlibel.
Pioniersoorten van tijdelijke dynamische wateren in het rivierengebied waren in 2019
vertegenwoordigd door Gaffelwaterjuffer, Tengere grasjuffer, Zwervende heidelibel en Zuidelijke
glazenmaker. De droogvallende kleine plas in het afgesneden deel van de Kerkeweerdgeul was in
het voorjaar de beste libellenplek, dankzij een rijke watervegetatie (met o.a. Kleine egelskop,
Zwanebloem, Rivierfonteinkruid). De meeste waarnemingen tijdens de zomerperiode zijn verricht
bij de geïsoleerde westelijke plas.
Geconcludeerd kan worden dat de libellenfauna van Kerkeweerd qua soortenrijkdom flink is
toegenomen vooral onder de pionier- en klimaatsoorten. De in vorige Maas in Beeld-rapportage
van 2007 voorspelde terugkeer van soorten zoals Vroege glazenmaker, Metaalglanslibel, Gewone
pantserjuffer en Gaffelwaterjuffer is dus uitgekomen. Enkel bij de rheofiele soorten van de Maas is
er op dit moment sprake van een ongunstige situatie en zelfs een terugval tegen de vorige periode
toen het occasionele voorkomen van soorten als Beek - en Rivierrombout, Kleine tanglibel en
Bosbeekjuffer een goede toekomst deden vermoeden .
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Tabel 4.3 Libellen in Kerkeweerd gedurende drie inventarisatiejaren: 1996, 2006 en 2019.
Aantalscode: * = 1-2, ** 3-9, ***: 10-49, **** 50-99 en ***** >100. Aanwijzingen voor lokale
voortplanting: e = ei -afzet, t= tandem.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Azuurwaterjuffer
Blauwe breedscheenjuffer
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Bruine korenbout
Bruinrode heidelibel
Gaffelwaterjuffer
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Glassnijder
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kanaaljuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Metaalglanslibel
Paardenbijter
Plasrombout
Platbuik
Smaragdlibel
Tengere grasjuffer
Vroege glazenmaker
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zadellibel
Zuidelijke glazenmaker
Zuidelijke heidelibel
Zuidelijke keizerlibel
Zuidelijke oeverlibel
Zwervende heidelibel
Totaal

2006

2019

Coenagrion puella

****

*****t

Platycnemis pennipes
Aeshna cyanea
Sympetrum sanguineum
Aeshna grandis
Libellula fulva
Sympetrum striolatum
Coenagrion scitulum
Orthetrum cancellatum
Lestes sponsa
Brachytron pratense
Anax imperator
Eryhtromma najas
Lestes viridis
Eryhthromma lindenii
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Somatochlora metallica
Aeshna mixta
Gomphus pulchellus
Libellula depressa
Cordulia aenea
Ischnura pumilio
Aeshna isoceles
Crocothemis eryhtraea
Enallagma cyathigerum
Calopteryx splendens
Anaxephippiger
Aeshna affinis
Sympetrum meridionale
Anax parthenope

*
*
****t,e

Sympetrum fonscolombii

1996

*

**
**
*
**
*
**
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FIG 4.10. LIBELLENSOORTENRIJKDOM IN GRENSMAASGEBIED EN KERKEWEERD DOORHEEN DE TIJD.
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VIER BIJZONDERE LIBELLENSOORTEN VAN DE ZOMER VAN 2019 IN KERKEWEERD: ZADELLIBEL (TANDEM) WAS VANAF JUNI TOT MIDDEN JULI MET GROTE
AANTALLEN IN HET GEBIED; ZUIDELIJKE KEIZERLIBEL WAS ONGEVEER DEZELFDE PERIODE EN MET GELIJKE AANTALLEN (TOT 15-20) IN HET GEBIED;
ZWERVENDE HEIDELIBEL WAS VANAF EIND MEI TOT EIND AUGUSTUS TALRIJK IN HET GEBIED; TIJDENS DE HOOGZOMER (MIDDEN JULI-AUGUSTUS) WAS DE
ZUIDELIJKE GLAZENMAKER VOORTDUREND IN HET GEBIED TE ZIEN.

Dagvlinders
Voor natuurontwikkeling (voor 1996)

Langs de Grensmaas kwamen vóór 1981 ca. 46 soorten dagvlinders voor, waarvan er in de jaren ‘80
nog maar 26 over waren (figuur 4.11).
Bekend is verder dat er in 1994 een kleine populatie Bruin blauwtje aanwezig was langs de
winterdijk (4-5 ex).
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Dagvlinders Grensmaas en Kerkeweerd
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FIGUUR 4.11 OVERZICHT VAN AANTAL SOORTEN (BEDREIGDE) DAGVLINDERS OP DE KERKEWEERD GEDURENDE DE TIJD. TER VERGELIJKING IS HET AANTAL
GETOOND DAT VOOR 1970 EN MOMENTEEL LANGS HET GRENSMAASTRAJECT VOORKOMT.

Sinds natuurontwikkeling (vanaf 1996)

In 1996 zijn de dagvlinders goed onderzoch t en zijn er 19 soorten gezien. Rode-lijstsoorten zijn
toen niet waargenomen. Minder algemene grasland - en zoomvlinders die zijn gezien betreffen:
Koevinkje en Zwartsprietdikkopje. Koninginnenpage en Oranje luzernevlinder zijn toen ook
waargenomen.
In 2006 zijn 21 soorten waargenomen waaronder vier nieuwe t.o.v. 1996: Bruin blauwtje, Gele en
Oranje luzernevlinder en Kleine parelmoervlinder. Zeker de populatie van het Bruin blauwtje is
bijzonder daar dit de enige vaste populatie was in het Limburgse Maasdal.
Koevinkje en Zwartsprietdikkopje werden bij de inventarisatie in 2006 niet meer vastgesteld. Ook
bleek dat Groot dikkopje en Hooibeestje zich nog niet hadden gevestigd. Dit had mogelijk te maken
met de relatief geïsoleerde ligging van de Kerkeweerd t.o.v. vlinderrijke brongebieden. Bruin
zandoogje was overigens wel sterk toegenomen.
In 2019 steeg het aantal dagvlinders nog tot 25 soorten. Zo bevestigden de Kleine parelmoervlinder
en Bruin blauwtje hun standvaste vestiging en waren ze gedurende de hele zomer steeds met
meerdere exemplaren in de Groeskens aanwezig. Groot dikkopje en Hooibeestje hebben zich
ondertussen ook gevestigd in het gebied, wat de geleidelijke, maar gestage toename (Fig 4.11) van
de vlinderfauna in het gebied aangeeft, met 25 waargenomen soorten in 2019.
Tabel 4.4 Dagvlinders van Kerkeweerd gedurende drie tijdsperioden. Legenda: * = 1-2,
** = 3-9, *** = 10-49 en **** = >50.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke
naam

Atalanta
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Groot dikkopje
Groot koolwitje

Vanessa atalanta
Pararge aegeria
Celastrina argiolus
Aricia agestis
Maniola jurtina
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Vanessa cardui
Polygonia c-album
Colias hyale
Ochlodes sylvanus
Pieris brassicae

1996

2006

2019

**
*

**
*
*
**
***
**
***
**
**
**

**
**
***
***
***
**
*
****
***
**
*
**

*
*
***
*
*
**

**
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Hooibeestje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koevinkje
Koninginnepage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
Oranjetip
Oranje zandoogje
Scheefbloemwitje
Staartblauwtje
Zwartsprietdikkopje
Totaal

Coenonympha pamphilus
Polyommatus icarus
Pieris napi
Pieris rapae
Issoria lathonia
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Aphantophus
Papilio
machaon
hyperanthus
Araschnia levana
Colias croceus
Anthocharis cardamines
Pyronia tithonus
Pieris mannii
Cupido argiades
Thymelicus lineola

***
**
**
**
**
**
*
**
**
*

****
**
***
*
**
**

**
****
**
***
**
*
**

**
**
**
**

***
*
**
**
**
**

**
19

21

25

KLEINE PARELMOERVLINDER OP GRINDAFZETTINGEN
VAN KERKEWEERD.
STAARTBLAUWTJE WAS IN DE VROEGE ZOMER MET EEN
POPULATIE AANWEZIG IN DE GROESKENS

Opmerkelijk sterk aanwezig in 2019 waren daarnaast Distelvlinder en Koninginnepage. 2
nieuwkomers voor de lage landen zijn Staartblauwtje en Scheefbloemwitje die in het gebied
vestigden met misschien wel de eerste populaties voor Vlaanderen en Nederland.
Bij de dagactieve nachtvlinders waren Kolibrievlinder en Glasvleugel pijlstaart (die ook nieuw is)
opvallend aanwezig.
De toename van de vlinderrijkdom in het gebied is het sterkst aanwezig bij de graslandsoorten. De
geleidelijke vestiging en uitbreiding van soorten zoals Bruin blauwtje, Hooibeestje en Kleine
parelmoervlinder, en de hoge aantallen Koninginnepage en Icarusblauwtje in het gebied wijzen op
de goede ontwikkeling van de stroomdalgraslanden.
Ook de soorten van zomen en mantels kenden een sterke uitbreiding, met vestiging van Groot
dikkopje en toename van Boomblauwtje, Gehakkelde aurelia en Bont zandoogje. De trends in de
vroeger algemeen voorkomende Dagpauwoog en Kleine vos volgen de nationale achteruitga ande
trend van deze soorten.
Sprinkhanen

De Kerkeweerd vormt een interessant biotoop voor sprinkhanen. In 1996 zijn 11 soorten
aangetroffen waaronder Kustsprinkhaan en Blauwvleugelsprinkhaan . In 2006 had de laatste soort
ondertussen een goede populatie in het gebied langs de oevers van de plas Negenoord (ca. 80 ex.)
en voor het eerst in de erosiegeul bij de Groeskens. In 2006 bleken de Sikkelsprinkhaan en het
Zuidelijk spitskopje het gebied ook te hebben gekoloniseerd; verspreid werden meer dan 10 resp.
100 ex. geteld.
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In 2019 is de Blauwvleugelsprinkhaan een alomtegenwoordige soort op alle grindige bodems, met
zeker meer dan duizend exemplaren in het gebied tijdens de zomer. Ook het Kalkdoorntje komt
ondertussen in goede aantallen voor.
Nieuwkomers sinds 2006 zijn Greppelsprinkhaan (die ondertussen de hele Maas koloniseerde) en
Moerassprinkhaan. Te verwachten in ko mende periode is de Rosevleugel die recent de Maasvallei
bereikte.
BLAUWVLEUGELSPRINKHAAN HOUDT ZICH GEDEISD TUSSEN
HET GRIND IN KERKEWEERD.

Tabel 4.5 Sprinkhanen van Hochter Bampd gedurende twee tijdsperioden.
Legenda: * = 1-2, ** = 3-9 en *** = 10-49 en **** = >50.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

1996

2006

2019

Blauwvleugelsprinkhaan
Bramensprinkhaan
Bruine sprinkhaan
Gewoon spitskopje
Gouden sprinkhaan
Greppelsprinkhaan
Grote groene sabelsprinkhaan
Kalkdoorntje
Krasser
Kustsprinkhaan
Moerassprinkhaan
Ratelaar
Sikkelsprinkhaan
Struiksprinkhaan
Zanddoorntje
Zeggendoorntje
Zuidelijk spitskopje
Totaal

Oedipoda caerulescens
Pholidoptera griseoaptera
Chorthippus brunneus
Conocephalus dorsalis
Chrysochraon dispar
Roeseliana roeselii
Tettigonia viridissima
Tetrix tenuicornis
Pseudochorthippus parallelus
Chorthippus albomarginatus
Stethophyma grossum
Chortippus biguttulus
Phaneroptera falcata
Leptophyes punctatissima
Tetrix ceperoi
Tetrix subulata
Conocephalus fuscus

*
***
***
**
*

***

***
**
***
*

***
*
***
*

****
**
*
**
**
*
***
***
***
*
*
***
***
?
*
*
****
16

*
**
**

**
***
*
**
****
12

Vanaf 1996 is Oliekever aanwezig in het gebied en ook in 2019 werd de soort nog frequent
waargenomen. Tijdens de voorjaarsinventarisatie werden tot 5 exemplaren op één ronde in het
gebied vastgesteld.
Loopkevers

Er werden sinds 2008 een reeks nieuwe loopkevers waargenomen die we kunnen toeschrijven aan
de ingrepen in het gebied. Op de hogere grindige oever van de Groeskens (enkele tevens op de
hoge zandige oevers van Bichterweerd) werden het afgelopen decennium een hele reeks voor
België nieuwe en/of uitzonderlijke waarnemingen van loopkevers verricht: Chlaenius tibialis,
Dicheirotrichus rufithorax, Bembidion argenteolum, Bembidion litorale, Bembidion stomoides, Bembidion
testaceum en Bembidion velox (Figuur 4.12).
Ook in Hochter Bampd werden vele uitzonderlijke waarnemingen verricht; overwegend van soorten van beter
ontwikkeld bos langs grote rivieren: Calodromius bifasciatus, Harpalus froelichii, Perigona nigriceps, en
Ophonus ardosiacus, naast de rivieroeverspecialisten Elaphrus aureus, Paradromius longiceps, Perileptus
areolatus en Zabrus tenebrionides.
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FIG 4.12 VERSPREIDINGSKAART EN FOTO VAN BEMBIDION TESTACEUM, FOTO FLORENCE TRUS

BEMBIDION LITTORALE EN B. VELOX, FOTO’S ORTWIN BLEICH

Na de vaststelling van de uitzonderlijke aanwezigheid van zeldzame loopkevers van het milieu van
de lage grindbanken langs de Grensmaas in de jaren 90 (Van Looy et al. 2006), werden sinds het
ontstaan van de hoge grindbanken van de Kerkeweerd en v ooral vanaf de ingrepen van
oeververlaging waarbij een uitgebreid milieu van hoge grindbanken is ontstaan, dus nog een hele
reeks bijkomende specialisten van de groep van de loopkevers nieuw vastgesteld voor de
Grensmaas in de Kerkeweerd, HochterBampd en Bichterweerd, de gebieden waar een ingreep van
oeververlaging tussen 2008-2010 het ontstaan van hogere pioniersmilieus bewerk stelligde.
Bij de reeds aanwezige loopkeverfauna van de lage grindbanken, komen nu dus ook een reeks soorten van
hogere grind- en zandruggen in het riviersysteem, dankzij de uitgevoerde oeververlagingen in het gebied die de
ontwikkeling van deze habitats mogelijk maakten. Voorts valt ook nogmaals de aanrijking van soorten dankzij
de gevorderde rivierbosontwikkeling in Hochter Bampd te vermelden als belangrijk element voor nieuwe
vestigingen van bijzondere karakteristieke soorten in het gebied.
Deze nieuwe waarnemingen verschenen in de recente publicatie:
Records of new and rare carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) for Be lgium collected or identified
during the period 2008 -2018. Bulletin de la Société Royale Belge d’Entomologie/Bulletin van de
Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie, 155 (2019): 19 –63. Samengebracht door
Wouter Dekoninck, met voor de Grensmaas waarnemingen van Luc Crevecoeur, Maarten Jacobs,
Kevin Lambeets, Jorg Lambrechts, Tim Struyve en Frederik Hendrickx.

4.14

WERKING VAN NATUURLIJKE PROCESSEN

Spontane ontwikkeling

De vegetatie in het natuurgebied krijgt alle ruimte om zich spontaan te ontwikkelen. Omwille van
het tegengaan van de stroomweerstand worden in opdracht van de rivierbeheerder (De Vlaamse
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Waterweg) bepaalde zones, zoals de Groeskens, opengehouden. Dit gebeurt periodiek (wanneer
bosontwikkeling zich doorzet) met een machinaal beheer (zoals klepelen in de Groeskens in 2018).
Doelstelling blijft uiteraard om dit ingrijpen maximaal te beperk en en liefst zelfs achterwege te
laten. Overig ingrijpen in het gebied betreft lokaal aanpakken van exoten (zie verder) en
organiseren graasbeheer en toegankelijkheid. Ook hierin wordt gestreefd naar een minimum aan
ingrijpen.
Hydromorfologische processen

Tijdens overstromingen is er veel dynamiek in het gebied met voor de natuur belangrijke processen
van erosie en sedimentatie (incl. afzetten van zaden). Het deelgebied dat afgesneden is van de
rivierdynamiek door de teruggetrokken zomerdijk toont opmerkelijk minder vestiging van
riviersoorten. Enkel Hondstarwegras dat reeds vestigde voor de aanleg van de teruggetrokken
zomerdijk, is aanwezig in dit boshabitat.
Begrazing

Het proces van natuurlijke begrazing in Kerkeweerd loopt goed. Er lopen zowel runderen a ls
paarden, hetgeen bevorderlijk is voor de grote variatie aan vegetatiepatronen. Incidenteel worden
ook reeën in het gebied gezien. Het gebied is tevens zeer geschikt voor bevers en de in vorige
rapportage voorspelde kolonisatie is ondertussen ruimschoots vervuld (verschillende burchten in
het gebied).
Overige processen

Er zijn in 2006 geen plantensoorten aangetroffen die kwel indiceren. Wel wordt er grondwater
vanuit binnendijks in het gebied gepompt zodat er overloopeffecten tussen de plassen optreden .
Procesbarometer:
proces

ruimte voor processen

Spontane ontwikkeling
Hydromorfodynamiek
Natuurlijke begrazing
Overige processen

4.15

n.v.t.

CONCLUSIES
Natuurwaarde

De Kerkeweerd is voor flora momenteel het meest ‘bijzondere soorten’-rijke natuurgebied van het
Maasdal in Vlaanderen en Nederland. Na de twee grote overstromingen in de jaren ‘90 heeft zich
een zeer gevarieerde vegetatie ontwikkeld en gehandhaafd, mee dankzij de meer recente ingrepen
van oeververlaging, met in totaal 83 bijzondere soorten. Het gebied is een goed voorbeeld voor het
snelle herstel van riviernatuur langs de Grensmaas indien natuurlijke processen de ruimte krijgen.
Ook de diversiteit aan libellen is de afgelopen 10 jaar nog toegenomen dankzij de ontwikkeling van
vegetatierijke wateren, met de vestiging van bijzonderheden als Bruine korenbout, Kanaaljuffer ,
Metaalglanslibel, Glassnijder, Vroege glazenmaker en Vuurlibel. De uitzonderlijk hoge aantallen van
klimaatsoorten Zadellibel, Zuidelijke keizerlibel, Zuidelijke glazenmaker en Zwervende heidelibel
tijdens de hele zomer van 2019 geven ook deze sterke aantrekkingskracht van het gebied weer.
Van de dagvlinders verdienen de populaties van het Bruin blauwtje en de Kleine parelmoervlinder
speciale vermelding, naast het opduiken van de nieuwe klimaatsoorten Staartblauwtje en
Scheefbloemvlinder. De grindafzettingen van Kerkeweerd herbergen momenteel de belangrijkste
bronpopulatie voor de Blauwvleugelsprinkhaan langs de Grensmaas. De broedvogelsamenstellin g
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verandert nog steeds maar in 2019 is vooral de aantalsontwikkeling van broedgevallen van soorten
zoals Grasmus, Roodborsttapuit, Nachtegaal, Blauwborst en Wielewaal opmerkelijk en stemt ze
hoopvol voor een goede en stabiele ontwikkeling van bijzondere br oedvogels van het riviergebied.
Geconcludeerd kan worden dat ook de fauna van het gebied zeer soortenrijk en sterk ontwikkeld is.
Aanbevelingen

• Actief beheer van deelgebied de Groeskens (maaien – openhouden) moet komende periode
geëvalueerd worden en hopelijk kan het ingrijpen achterwege gelaten worden. In opdracht van
de rivierbeheerder worden bepaalde zones, zoals de Groeskens, opengehouden. Het klepelen
van de wilgen is in 2018 uitgevoerd in de zone die moet open blijven. Dit zal daarom indien
nodig herhaald worden. De grazers moeten hier mee een rol in spelen en kunnen hopelijk
voldoende in het gebied aanwezig zijn ook in de winterperiode.
• Beheer naar bijen via onderhouden steilwanden bij de vroegere erosiegeul kan eventueel
voortgezet worden gezien de positieve bijdrage voor een aantal zeldzame bijensoorten.
• Aansluiting met nabijgelegen natuurgebieden van Bichterweerd en Meeswijk, van waaruit n og
een reeks bijzondere soorten kunnen overkomen.
De vergraving van Elba, en de aansluiting met Bichterweerd en andere aansluitende gebieden,
biedt nog meer kansen in de toekomst om in het gebied te vestigen, zoals deze Lange ereprijs en
Bont kroonkruid die Kerkeweerd succesvol koloniseerden.
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5 ALGEMENE CONCLUSIES 25 JAAR ONTWIKKELINGEN
5.1

M AAS I N B EELD SYSTEMATISCHE MONITORING

Een systematisch beeld

De systematisch verzamelde data van de bijzondere soorten – soortkartering van aantallen
individuen per standplaats - biedt niet enkel een schat aan informatie, ze maakt het ook mogelijk
objectieve oordelen te formuleren over tendensen van soorten en ontwikkeling van het gebied. Zo
biedt de herhaling van de Maas in Beeld inventarisatie in de twee terreinen een scherp beeld van
de ontwikkeling van vegetaties in het gebied, dat niet echt gevestigd of aanwezig was, noch bij de
beheerders, noch bij de auteurs van het onderzoek. De vaststelling dat de graslanden zo sterk in
kwaliteit toenamen, de sterke ontwikkeling van de boshabitats en het nog verbeteren van de al zo
sterke zoomhabitats en pionierhabitats overklast de verwachtingen en het geldende beeld van de
terreinen. De methodiek bewijst dus haar waarde en sterkte om ontwikkelingen duidelijk te maken
(aangezien ze nog niet algemeen onderkend en erkend waren).
Een meerwaarde in samenwerking

Naast het objectieve monitoring-verhaal is er ook de wervende boodschap van het Maas in Beeld
project, en het levend houden van de ingezette natuurontwikkeling aan de Grensmaas. Daartoe is
het in de eerste plaats een succes en van het grootste belang dat alle partners in het gebied ook
meewerkten en ondersteunden in het realis eren van deze tweede Maas in Beeld
inventarisatiecampagne. Daarnaast ligt er ook een sterke klemtoon in het project om de lokale
bevolking en gemeentebesturen te bereiken via de pers, sociale media en bij het geplande
colloquium in het najaar van 2020.
5.2

O NTWIKKELINGSBEELD ECOTOPEN, BESCHERMDE HABITATS EN BIJZONDERE SOORTEN

25 jaar natuurontwikkeling in twee terreinen

Het systematische onderzoek naar voorkomen en frequentie van de bijzondere soorten in de
natuurterreinen biedt niet enkel een gefundeerde ev aluatie. Voor de hier gepresenteerde gebieden
geeft het ook voor het eerst een beeld van een iets langduriger resultaat van de (tot voor kort
ongekende en nog vaak verguisde) natuurontwikkeling. Natuurontwikkelingsterreinen met 25 jaar
ontwikkeling zijn nog een zeldzaamheid, en een vrij volledig beeld van de ontwikkelingen van zo’n
gebieden is al helemaal ongezien.
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Oeververlaging effect

Zowel in Kerkeweerd (foto) en Hochter Bampd werd er tussen de twee MIB inventarisaties nog een
forse oeververlaging uitgevoerd. Deze herinrichting van de gebieden in 2008-2009 heeft gezorgd
voor een duidelijke positieve impuls voor de biodiversiteit. Vooral het gebied Hochter Bampd
kende een afname in soortenrijkdom voor de herinrichting, waar we nu in de soortenrijkdom onder
de indicatieve flora een duidelijke toename zien (verdubbeling voor Hochter Bampd).
De gunstige invloed van de oeververlaging en het herstelde riviercontact zien we ook duidelijk in
het vestigingspatroon van de bijzondere soorten in Kerkeweerd. De kaartjes toonden duidelijk de
concentratie van de nieuwe vestigingen doorheen het gebied langs de stroombanen en plaatsen
met stromingsconcentraties of -overgangen bij hoogwater.
Positieve effecten naar het herstelde riviercontact zien w e duidelijk bij de groepen van bijzondere
plantensoorten maar tevens loopkevers van hoge grindoevers, en overstromingsgeulen en in de
sterke vestiging van bijzondere soorten langsheen de stroombanen door de gebieden. De ecotopen
van de ‘tussenhoogte’ die nu ook het jaarlijkse natuurlijke overstromingsregime kregen,
profiteerden dus sterk van de ingrepen en een reeks specifieke soorten wist hiermee ook te
vestigen.
Ontwikkeling van natuurwaarde

Samen met Kerkweerd vormt Hochter Bampd het meest soortenrijk e gebied van het rivierpark
Maasvallei. De ontwikkelingstijd speelt daar zeker een determinerende rol in. In de gebieden zijn
soorten van alle ecotopen ondertussen goed vertegenwoordigd: van waterplanten tot ooibos. Ook
is er een flink areaal aan goed ontwikkelde hoge grindbanken. Hochter Bampd en Kerkeweerd laten
zien tot welke soortenrijkdom een gebied kan uitgroeien na langdurige (ca. 30 jaar) ruimte voor
natuurontwikkeling. De lijst bijzondere soorten is lang en bovendien nog sterk complementair
tussen de twee gebieden; dus de aanrijking kan nog ver doorgaan. Zo heeft een gebied als Hochter
Bampd voor enkele soorten een speciale betekenis voor het Grensmaasgebied (als bron); o.a.
Maretak, Daslook, Gevlekte aronskelk, Hartgespan, Borstelkrans, Harige rate laar, Mantelanjer,
Duifkruid, Wondklaver en Veldsalie. Ook bij de onderzochte insectengroepen, zowel bij libellen,
dagvlinders en sprinkhanen zien we gelijke trends van toename van soorten en gelijke aantallen
soorten momenteel (libellen: 29, Dagvlinders: 25, Sprinkhanen: 16) maar duidelijke verschillen in
soorten, dus ook hier nog ruime kansen voor toename.
Onder de insectenfauna zijn talloze gunstige trends zichtbaar. De libellenfauna is qua
soortenrijkdom flink toegenomen vooral onder de pionier - en klimaatsoorten. Alleen rheofiele
soorten uit de Maas (Beekrombout, Weidebeekjuffer) laten een afname optekenen. Onder de
dagvlinders is er in vergelijking met de voorgaande periode (2006) sprake van een sterke
verbetering van de diversiteit, vergeleken met de periode 1994-1995 is de verandering minder
groot. Opvallend is het verdwijnen van Argusvlinder, Geelspriet - en Zwartsprietdikkopje. Daar staat
de vestiging van andere soorten zoals Boswitje, Bruin blauwtje, Groot dikkopje en Kleine
parelmoervlinder tegenover. Met 16 soorten sprinkhanen en krekels in Hochter Bampd in de
periode 2010-2019 scoort het gebied goed in vergelijking met andere natuurgebieden langs de
Maas. Speciale vermelding verdient de grote populatie Blauwvleugelsprinkha an in Kerkeweerd en
Hochter Bampd.
Hoewel aan andere diergroepen geen gericht onderzoek is verricht, heeft Hochter Bampd speciale
betekenis vanwege het voorkomen van reptielen (Hazelworm, Levendbarende hagedis) en van een
populatie Wilde zwijnen. Ook de grote kolonie met Aalsch olvers en Blauwe reigers verdient hier
speciale vermelding.
Ontwikkeling van habitat in de tijd – ongestoorde ontwikkelingen toelaten

De gunstige ‘ontwikkeling’ van de habitats met de tijd, zien we duidelijk in de resultaten van de
diversiteit. Tevens is deze verrijkingstendens overduidelijk zichtbaar bij de specialisten ;
bijvoorbeeld in de groep van de loopkevers, waar we een reeks nieuwe soorten (zelfs nieuw of
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minstens zeer uitzonderlijk op niveau van heel België) terugvinden ener zijds in HochterBampd, met
4 soorten van goed ontwikkelde rivierbossen, en anderzijds in Kerkeweerd en HochterBampd met
11 nieuwe soorten voor de hoge oevers sinds de vorige Maas in Beeld inventarisatie.
Het ooibos in Hocht zowel als in Kerkeweerd toonden een opmerkelijke toename in soortenrijkdom
bij de bijzondere riviersoorten, niet enkel bij de hogere planten, maar ook bij de blad - en
levermossen waar de situatie bij vorige MIB al uitzonderlijk was, werden nog nieuwe en uiterst
zeldzame soorten van rivierbegeleidende bossen aangetroffen.
Ook de aanwezigheid van Grote en Kleine zilverreiger en Kwak tijdens het broedseizoen in deze
ongestoorde zones van de reigerkolonies, laat vermoeden dat we ook van deze doelsoorten de
komende jaren broedgevallen mogen verwachten.

5.3

B EHEERSAANBEVELINGEN

Natuurwaarde

Hoewel de focus in de Maas in Beeld onderzoeks - en monitoringsmethode bij de bijzondere soorten
ligt, moet toch naar de beheersaanbevelingen de klemtoon op de processen, de ontwikkeling van
ecotopen en de bredere vegetatiestructuur en algemene soortendiver siteit gelegd worden. We
proberen dan ook in de analyse van Maas in Beeldgegevens dan ook niet teveel stil te staan bij het
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verdwijnen van deze of gene soort; het hoort immers bij het riviersysteem dat soorten hier
verdwijnen en daar weer verschijnen. Zodra er een voldoende groot areaal aan natuurlijk beheerde
natuurgebieden langs de rivier aanwezig is, kan de verschuivende mozaïek van het rivierlandschap
met z’n habitats en soorten in evenwicht blijven met een hoge soortendiversiteit. Zoals in de
paragraaf hierboven aangehaald, staat het garanderen van ongestoorde ontwikkelingen centraal,
waarbij de natuurlijke ‘verstoring’ van overstroming, begrazing en verdroging zorgt voor het
instandhouden van de mozaïek van pioniers, graslanden, ruigten en bos, en waar bij de ongestoorde
ontwikkeling zorgt voor een langdurige aanrijking aan soorten.
Bosontwikkeling heeft nog te vaak een negatief beeld bij zowel rivier - als natuurbeheerders, terwijl
we uit dit onderzoek net vaststellen dat in een ongestoorde bosontwikkel ing in het gebied net de
grootste toename in diversiteit vastgesteld wordt op de middellange termijn.
Optimaliseren graasbeheer

In opdracht van de rivierbeheerder worden bepaalde zones, zoals de Groeskens, opengehouden.
Het klepelen van de wilgen is in 2018 uitgevoerd in de zone die moet open blijven. Dit zal daarom
indien nodig herhaald worden. De grazers moeten hier mee een rol in spelen. Het blijft een
oefening om zomer- en winterbezetting in evenwicht te houden zonder dat de dieren enerzijds in
de problemen komen en anderzijds zo goed mogelijk de opslag mee in bedwang houden.
Momenteel gebeurt dit dus positief zoals de vegetatie -ontwikkeling aangeeft.
In Hochter Bampd wordt het verlengde van de Wissenplas zowel noordelijk als zuidelijk de afgelopen jaren in
het najaar machinaal opengemaakt omwille van afspraken met De Vlaamse Waterweg en om het opruimen van
zwerfvuil na hoogwater te vergemakkelijken. Periodiek wordt er opslag van elzen en vlinderstruiken gekapt op
de Maasoevers en Maasdijken om verruiging tegen te gaan. Ook op plekken waar het vee een lange tijd niet
gegraasd heeft, of in smalle zones, wordt plaatselijk houtige opslag gekapt zoals op de Biezengreend.

DE GRASLANDMOZAIEK VAN DE
BEGRAASDE NATUURTERREINEN BIEDT
RUIME KANSEN VOOR DE BIJZONDERE
SOORTEN ZOALS DE HARIGE RATELAAR
OP DE FOTO.

Exotenbeheer

Invasieve exoten zijn en blijven een druk leggen op het terreinbeheer. Naar verhouding gaat daar
veel tijd naartoe.
De zorgwekkendste soort is momenteel Japanse duizendknoop. Wat het succesvol beheren van de
Japanse duizendknoop betreft. Er zijn al verschillende pogingen gebeurd om deze soort aan te
pakken, zoals het begraven van een pakket ‘besmet’ bodemmateriaal in de hoogwatervluchtplaats
van Kerkeweerd onder een deklaag van verschillende meters dikte, maar geen enkele methode
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biedt soelaas. Kleinere zones zijn na regelmatig ingrijpen – incl. glyfosaatbehandeling – weg
gekregen. Wat de toekomst brengt, waarbij gestopt wordt met glyfosaat, is niet geweten.
Ook de Canadese guldenroede duikt momenteel her en der op. Dat maakt het moeilijker dan een
duidelijke locatie. Anderzijds kan ze eenmaal gevestigd sterk mattenvormend en dominant gaan
ontwikkelen. Makkelijk te bestrijden is deze soort ook niet. Ze heeft ook problematische
worstelstokken zoals Japanse duizendknoop.
In Hochter Bampd wordt (samen met de vrijwilligers) ingegrepen om de vlinderstruiken niet te fel
te laten uitbreiden. Ervaring langs Franse grindrivieren (Ain) wijst erop dat deze soort ook flink
invasief kan optreden op droge grindig-zandige oevers en de karakteristieke droge
stroomdalgraslanden kan bedreigen. Reuzenbalsemien wordt bestreden in beide gebieden door
afmaaien/stuk kloppen. De Grote waternavel wordt onder controle gehouden in NegenoordKerkeweerd in de plasjes thv De Wissen. De behandeling van deze soort in de Oude Maas gebeurt
door de Stad Dilsen-Stokkem.
Pleksgewijs aanpakken van overzichtelijk e haarden en enkele jaren nazorg zal de enige optie zijn
voor al deze invasieve exoten. Er bestaan ook mogelijkheden om de planten exemplaar per
exemplaar kapot te krijgen (elektrisch verschroeien), maar dat vraagt specifieke apparatuur .
Aaneensluiten/ontsnipperen

Bij Hochter Bampd wordt aanbevolen om het gebied tot Herbricht en tussen Uikhoven en Herbricht
robuuster te maken. Nu zijn er veel negatieve randeffe cten op het daar smalle natuurgebied o.a.
gebruik pesticiden/ bemesting. Bij Kerkeweerd is de aansluiting naar het parkgebied van Meeswijk
de uitdaging.
HET

PARKGEBIED VAN MEESWIJK HERBERGT EEN AANTAL (GEÏSOLEERDE) BIJZONDERE SOORTEN ZOALS SMALLE RAAI, GROTE TIJM, VOORJAARSZEGGE
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De geplande natuurinrichting en natuurbeheer van het gebied Meeswijk, en een verdere
aansluiting van het beheer met het gebied Kerkeweerd, zou kunnen zorgen voor een verbreiding
van de bijzondere soorten van het gebied.
Ontsnipperen moet ook betekenen het creëren van grote beheerseenheden, hiertoe kan er gewerkt
aan het verwijderen van tussenrasters om een zo natuurlijk mogelijk landschap te verkrijgen. Nu
staan er op verschillende locaties enerzijds nog (oude) r asters die geen speciale functie meer
hebben. Anderzijds kan er gestreefd worden naar het aaneenschakelen van het begrazingsbeheer
tussen Kerkeweerd en Bichterweerd en grensoverschrijdend ook (vermits bij laagwater de rivier
slechts een kleine barrière vormt). Ook kleine landbouwpercelen met veel omrastering en veel
vuilvang bij hoogwater, zijn een hindernis voor het gewenste aaneengesloten rivierpark.
Ontsluiting – toeristisch-recreatieve waarde

Bewaken van de goede aansluiting met toeristisch -recreatieve ontwikkeling van het gebied blijft
een belangrijke opgave in het groeiende rivierpark, waar zowel de natuur als de mens steeds meer
interesse in zal krijgen.
DE VLOTTEN OM TE
OVERNACHTEN EN DE
FLUISTERBOTEN IN HET
GEBIED BRENGEN
TOERISTEN TOT IN HET
GEBIED, EVENWEL NIET IN
ZO’N MATE DAT ER
NADELIGE EFFECTEN OP DE
NATUUR AANWEZIG ZIJN;
ZOWEL DE BEVER ALS
GEVOELIGE
RIETBROEDVOGELS DOEN
HET GOED.
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