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KLEIBERGING, LINKS NET AANGEVULD IN 2016, RECHTS AL PAAR JAAR IN ONTWIKKELING.

Locatie Meers
Gebiedsrapportage 2018

Riviertraject:
Gemeente:
Stad/dorp:
Start natuurontwikkeling:
Eigendom:
Oppervlakte:
Toegankelijkheid:

Grensmaas
Stein
Meers, Maasband
Vanaf 1997 (start begrazing, start proefproject), rivierverruiming gereed in
2017
Natuurmonumenten, deels nog Consortium Grensmaas
ca. 113 ha (onderzoeksgebied 2016 + 2018); hoogwatergeul Maasband
en kleiberging ten noorden van Weerterhof valt buiten het studiegebied
vrij toegankelijk, behalve locaties waar nog gewerkt wordt
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Gebiedsbeschrijving
1.1

Historische situatie

Op de Tranchotkaart van ruim 200 jaar geleden (figuur 1) is het historische landschap van de dorpen Meers en
Maasband afgebeeld. De loop van de rivier lijkt hier al sterk op de actuele situatie, maar voorheen was dit wel
anders. Het is een van de meest dynamische trajecten van de Grensmaas geweest waarbij de Maas heeft
geprobeerd om de grote meanderbocht af te snijden. Zo stroomde de rivier voor 1651 aan de oostzijde van het
huidige Meers richting het noorden. Tussen Meers en Maasband is op de rivierkaart van 1847 (figuur 2) nog een
hoogwatergeul (In de Kuilen) zichtbaar langs het gehucht Veldschuur.
Op de rivierkaart van 1847 is goed te zien dat het grote eiland (Michelsgreend) is vastgelegd door de aanleg van
een dam met lijnpad (figuur 2). Overigens verschijnt vanaf de jaren ’60 op deze plek weer een eilandje in de rivier.
Rond 1810 bestond het grondgebruik uit communaal weiland en grindbanken (lagere delen) en bouwland (hogere
delen tussen de Weerterhof en het dorp). Vanaf eind 19e eeuw zijn lokaal populieren aangeplant in weilanden langs
de Maas. Eind jaren ’70 is gestart met kleinschalige grindwinning waardoor de Julianaplas ontstond evenals een
andere plas ten noordoosten van het dorp Meers. Direct na de grote overstromingen van dec. 1993 en jan. 1995 is in
1996 rondom Meers een ringkade aangelegd.
Tussen 1998 en 2008 is rondom de Julianaplas (figuur 6) het zogenaamde proefproject Meers uitgevoerd als
voorbeeld voor de rivierverruiming in het kader van het totale Grensmaas-project. Een deel van de plas (de
noordoosthoek) is daarbij aangevuld. Voor een uitgebreide beschrijving van de inrichting hiervan wordt verwezen
naar Kurstjens e.a. (2008). Vooruitlopend op de start van het proefproject is de dam tussen de grindplas en de Maas
door Rijkswaterstaat verlaagd en vervolgens deels met lemige dekgrond en deels met grindig substraat afgewerkt.
Op dit schiereiland heeft zich een ooibos ontwikkeld, mede omdat het slecht bereikbaar was voor de aanwezige
grazers die Natuurmonumenten hier vanaf 1997 heeft ingezet.
Tussen 2007 en 2010 zijn ter hoogte van Meers zes drempels aangelegd om beddingerosie en verdroging aan de
Vlaamse zijde te beperken (figuur 7).
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FIGUUR 1. MEERS EN MAASBAND OP DE TRANCHOTKAART UIT 1802-1807.

FIGUUR 2. RIVIERKAART UIT 1847.

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Locatie Meers 2016-2018

pagina 4

1.2

Planevolutie

Ter vergelijking met het definitief ontwerp (figuur 5) is het eerste ontwerp uit 1991 afgebeeld (figuur 3) en het
voorkeursalternatief uit 1997 (MER Grensmaas) (figuur 4). Het Voorkeursalternatief uit 2003 is vrijwel gelijk aan het
Definitief Ontwerp. Hier wordt overigens alleen het proefproject en de rivierverruiming tussen Meers en Maasband
besproken. De hoogwatergeul rondom Maasband is hier buiten beschouwing gelaten.
Bij het oorspronkelijke ontwerp omvatte de stroomgeulverbreding tussen Meers en Maasband 25 ha en de
weerdverlaging 40 ha. Berging van onbruikbare specie was voorzien in een smal kleischerm van 8,5 ha en in de
gedeeltelijke opvulling van de bestaande Julianaplas.
Bij de voorkeursaanpak uit 1997 (figuur 4) is de zone ten behoeve van kleiberging sterk vergroot ten koste van het
areaal aan weerdverlaging. Wel is er buiten de nieuw aangelegde kade een zone met onvergraven natuur
voorzien.
In het voorkeursalternatief uit 2003 en het uiteindelijke ontwerp (figuur 5) is de kleiberging nog verder uitgebreid en is
de zone met onvergraven natuur beperkt tot een smalle zone tussen de weerdverlaging en de kleiberging. Dit is de
zone waar de internationale transportleiding, die hier de Maas kruist, naar toe is verlegd om de rivierverruiming
mogelijk te maken.
Verschillen tussen de ontwerpen houden verband met de aanleg van een dijk rondom Meers vanaf 1996 (met een
beschermingszone), rivierkundige berekeningen, de grondbalans (klei-overschot) en budgettaire uitgangspunten.
Beddingophoging ter compensatie van te verwachten verdroging door de beddingverbreding en ter compensatie
van grindwinning in de bedding in het verleden is niet meer aan de orde in de vervolgontwerpen, mede ook door
de aanleg van drempels (figuur 7).
De aanpassing van het ontwerp heeft geleid tot een aantal landschapsecologische effecten op de
uitgangssituatie. De belangrijkste is dat de relatief soortenrijke hoger gelegen grindmilieus van de weerdverlaging
sterk in areaal zijn afgenomen.
Tussen 2010 en 2017 is de rivierverruiming tussen het proefproject en Maasband uitgevoerd. Dit gebied bestond uit
reliëfrijke weilanden en enkele akkers. Het voormalige eiland is bij de inrichting gespaard. Momenteel is de inrichting
van de hoogwatergeul bij Maasband in uitvoering alsmede de kleiberging ten noorden van de Weerterhof. Deze
grindplassen zullen ook worden aangevuld met specie van andere locaties (o.a. Urmond). Deze resterende
graafwerkzaamheden zullen tot ca. 2025 duren.
In de zomer van 2018 zijn diverse doorbraken van de Maas richting de voormalige Julianaplas dichtgemaakt en is de
grindrug in de rivier ter bescherming van de transportleiding hersteld. Ook in 2019 is de dam weer doorgebroken.

FIGUUR 3 OORSPRONKELIJK ONTWERP LOCATIE ITTEREN (STROMING, 1991).
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FIGUUR 4. VOORKEURSAANPAK MER GRENSMAAS 1998.

EILAND MET RUIM 20 JAAR OUD OOIBOS.
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FIGUUR 5. DEFINITIEF ONTWERP LOCATIE MEERS-MAASBAND UIT 2012 (CONSORTIUM GRENSMAAS). HET AFGERONDE PROEFPROJECT IS HIEROP NIET
AFGEBEELD.
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FIGUUR 6. OVERZICHT VAN INGREPEN BINNEN HET PROEFPROJECT MEERS IN 2006 TIJDENS ONDERZOEK MAAS IN BEELD (UIT KURSTJENS E.A. 2008).

FIGUUR 7. OPSTUWING DOOR IN 2008 AANGEBRACHTE DREMPELS IN HET ZUIDELIJK DEEL VAN DE GRENSMAAS.

1.3

Beheer

Vanwege de inrichtingswerkzaamheden in 2016 was alleen de zuidoostelijke helft van het gebied beschikbaar voor
begrazing. Er liepen toen 6 volwassen paarden met 3 veulens. In 2018 was het hele gebied tot aan Maasband
begraasd m.u.v. de kleiberging ten noorden van de Weerterhof. Het aantal paarden was vergelijkbaar met dat in
2016; daarnaast liep er vanaf 2018 ook een kudde runderen.
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Resultaten
1.4

Flora

1.4.1
Situatie voor herinrichting (1980-1997)
Uit deze periode zijn gegevens beschikbaar van soortkarteringen van de Provincie Limburg (1994-1995), het archief
van het Natuurhistorisch Genootschap en de NDFF. Deze data zijn samengevat in tabel 1. Uit deze periode zijn ca. 30
indicatieve soorten bekend. Deze groeiden op grindbanken, de oever van de toenmalige Julianaplas en de steile
Maasoevers ter hoogte van een eilandje in de Maas met o.a. Bermooievaarsbek, Bilzekruid, Engelse alant, IJzerhard,
Kruidvlier, Muurleeuwenbek, Ronde ooievaarsbek, Spaanse zuring, Kleine en Ruige rupsklaver en Zandweegbree (zie
ook Kurstjens e.a., 2008).
Binnen de grenzen van het proefproject lag veel landbouwgebied met weinig bijzondere soorten. Langs bermen
van lokale landwegen en in weidjes nabij Maasband was sprake van een meer soortenrijke begroeiing met veel
klassieke stroomdalsoorten. Soorten als Beemdkroon, Gewone agrimonie, Grote tijm, Kattendoorn, Kleine pimpernel,
Kleine ratelaar, Knolsteenbreek, Ruige leeuwentand en Ruige weegbree. In populieren nabij Meers groeiden
Maretak.
De Maas is 1996 onderzocht op het voorkomen van waterplanten (Verbeek e.a., 1996) en bij Meers groeiden lokaal
veel Rivierfonteinkruid en Vlottende waterranonkel.

Bijzondere plantensoorten
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FIGUUR 8. OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL INDICATIEVE PLANTENSOORTEN IN MEERS IN DE PERIODE 1980-1997, TWEE PERIODEN
VAN HET PROEFPROJECT EN DE HERINRICHTING 1998-2006 EN 2007-2015, EN DE JAREN 2016-2018 NA AFRONDING INRICHTING.
1.4.2

Twee perioden van herinrichting (vanaf 1998)

Periode 1998-2006
In 2006 is het proefproject Meers onderzocht in het kader van Maas in Beeld en de resultaten staan uitgebreid
beschreven in het deelrapport over de trajecten Boven- en Grensmaas (Kurstjens e.a., 2008). Er zijn toen maar liefst
64 indicatieve soorten gezien, ruimschoots een verdubbeling van het aantal in de periode daarvoor (figuur 8). Dit
heeft onder meer te maken gehad met de ontwikkeling van hoge grindbanken in het proefproject waar tal van
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kenmerkende soorten groeiden met bijzonderheden als Absintalsem, Brede raai, Hartgespan, Klein glaskruid, Lange
ereprijs, Riempjes, Ruig hertshooi, Spiesleeuwenbek, Stengelomvattend havikskruid, Tripmadam en Wilde hokjespeul.
Periode 2007-2015
Gedurende deze periode is onder meer onderzoek gedaan door de Provincie Limburg (2008) en zijn losse
waarnemingen verzameld door vrijwillige floristen. Het totale aantal soorten bleef vrijwel gelijk (64), maar naast16
nieuwe soorten verdwenen er ook 17. Onder de soorten die verdwenen zitten o.a. Kattendoorn en Kleine ratelaar
die langs een wegberm groeiden die is vergraven. Bij de verliezers zitten veel minder algemene tot zeldzame soorten
die eenmalig zijn gezien in de voorgaande periode. Bij de nieuwkomers zitten overigens veel soorten die eenmalig
zijn gevonden waaronder Akkerdoornzaad, Bieslook, Graslathyrus, Groot springzaad, Stijve wolfsmelk, Valse kamille,
Waterpostelein, Wild kattenkruid en Wolfskers. Het geeft goed aan hoe dynamisch het soortenspectrum van de
Grensmaas is.
2016-2018
Gedurende deze jaren zijn de opgeleverde delen van het proefproject Grensmaas in twee fasen onderzocht in het
kader van Maas in Beeld: het zuidelijk deel in 2016 (met vier bezoeken: 21 april, 26 mei, 15 augustus en 15 september)
en het noordelijk deel in 2018 (met drie bezoeken: 9 mei, 15 juni en 9 augustus). De waarnemingen van Maas in
Beeld zijn aangevuld met losse waarnemingen uit de NDFF. In totaal zijn 51 indicatieve soorten vastgesteld,
waarmee de soortenrijkdom t.o.v. de voorgaande periode met ongeveer een vijfde is afgenomen. Het gebied
scoort qua soortenrijkdom echter nog redelijk tot goed in vergelijking met andere gebieden langs de Maas. Door
vergraving van het noordelijk deel (stroomgeulverbreding) zijn soorten als Gewone agrimonie, Goudhaver,
Hartgespan, Knolsteenbreek, Kruidvlier en Maretak verdwenen.
De soortenrijkdom wordt achtereenvolgens per ecotoop besproken en geïllustreerd aan de hand van
verspreidingskaartjes.
Waterplanten in de vorm van Rivierfonteinkruid waren in 2016 afwezig in de Maas door de langdurig hoge
voorjaarsstand, maar in 2018 zijn rondom de eilanden bij de uitstroom van de voormalige Julianaplas enkele grote
groeiplaatsen gevonden (figuur 9). Ook in een plasje op de kleiberging groeide de soort. Vlottende waterranonkel is
zowel in 2016 als 2018 niet meer aangetroffen. In 2006 groeide het in klein aantal rondom de stroomversnellingen.
Soorten die indicatief zijn voor kwel zijn niet aanwezig in Meers.
Dynamische pioniers zijn in Meers vooral vertegenwoordigd door Bruin cypergras en Rijstgras (figuur 10). Bruin
cypergras groeide vooral op grofzandige plaatsen onderlangs de pas uitgevoerde weerdverlaging samen met
onder meer de exoot Schijngenadekruid die in 2018 zeer talrijk was. Rijstgras vormde een vrijwel aaneengesloten lint
op de slikkige noordoever van de voormalige Julianaplas. De Welriekende ganzenvoet is lokaal in Meers gevonden
en leek in 2018 sterk te profiteren van de warme en droge zomer. In 2016 is eenmalig Slijkgroen gevonden.
De locatie Meers bleek net als in 2006 nog altijd een goede locatie voor pioniers van hoger gelegen droge zand- en
grindbanken (figuur 11). Het areaal is relatief klein maar is ten opzichte van 2006 wel verder uitgebreid, vooral op de
weerdverlaging in het zuidoostelijk deel. Ook op enkele eilanden zijn soorten uit deze groep aanwezig. Meest talrijk
zijn Bermooievaarsbek, Wit en Zacht vetkruid. Beide vetkruiden hebben hun verspreiding aanzienlijk verruimd. Nieuw
gevestigde soorten in 2016-2018 zijn Bilzekruid, Kandelaartje en Spaanse zuring. Een deel van deze soorten is wel
eerder in Meers gevonden (periode 1980-1997). Fijne ooievaarsbek en Tripmadam zijn ten opzichte van 2006 minder
talrijk aanwezig.
Soorten van droog grasland, waaronder veel klassieke stroomdalsoorten, waren in 2006 beperkt tot toen nog
onvergraven delen (vaak schrale wegbermen/ perceelsranden). Door verdere uitvoering van het project zijn alle
groeiplaatsen van Beemdkroon, Grasklokje en Kleine pimpernel verdwenen (figuur 12). Nabij Maasband komen in
onvergraven graslanden nog enkele groeiplaatsen voor van Kleine pimpernel en Ruige leeuwentand; deze zijn in
2006 niet onderzocht. Bij Meers groeien nog steeds enkele Rapunzelklokjes. Nieuw zijn de solitaire vestigingen van
Grasklokje, Harige ratelaar en Kamgras in de zone van de weerdverlaging.
Kenmerkende soorten van meer vochtig grasland (figuur 13) zijn in 2016-2018 lokaal aangetroffen op de kleiberging
en onvergraven delen (Gulden sleutelbloem, Kruipend zenegroen). Rode ogentroost, in 2006 nog vrij schaars, heeft
zich massaal gevestigd op de kleiberging en was nu te talrijk om in te meten. De zeldzame Engelse alant komt anno
2018 nog steeds voor op enkele eilanden.
In Meers zijn indicatieve soorten uit de categorie rivierdalruigte, mantels en zomen vrij goed vertegenwoordigd
(figuur 14). De verspreiding van veel van deze soorten is beperkt tot het hoge deel van de weerdverlaging en enkele
hoger gelegen eilanden in het zuidoostelijke deel. Uitbreiding is te verwachten in de recent opgeleverde delen.
Veel soorten zijn nog beperkt qua aantal en hebben zich pas sinds kort gevestigd: Borstelkrans, Gevlekte scheerling,
Kruisbladwalstro, Slangenlook en Vijfdelig kaasjeskruid. Mede door de vergraving van het noordwestelijk deel is een
behoorlijk aantal soorten verdwenen: Gewone agrimonie, Hartgespan, Kleine kaardenbol, Kruidvlier, Ruig klokje, Ruig
hertshooi, Springzaadveldkers en Witte munt.
Indicatieve soorten van (zachthout)ooibos zijn in Meers nog niet gevonden. Opgemerkt dient te worden dat het ruim
20 jaar oude beboste leemeiland niet (in het vroege voorjaar) kon worden bezocht vanwege hoge waterstanden. In
2006 groeide daar lokaal veel Hondstarwegras. Mogelijk hebben zich hier net als in Hochter Bampd en Kerkeweerd
intussen wel kenmerkende soorten van de ondergroei van ooibos gevestigd zoals Daslook, Groot glaskruid en Maarts
viooltje. Boskortsteel is in 2016-2018 wel in Meers gevonden maar groeit daar in droge open ruigten. Maretakken zijn
nog aanwezig in de populieren net stroomopwaarts van Meers; binnen het directe natuurgebied zijn alle
waardbomen verdwenen.

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Locatie Meers 2016-2018

pagina 10

FIGUUR 9 (LINKS). VERSPREIDINGSKAART VAN WATERPLANTEN IN 2006 EN IN 2016-2018. IN 2016 ONTBRAKEN WATERPLANTEN IN ZUIDELIJK DEEL
VANWEGE ZOMERHOOGWATER.
FIGUUR 10 (RECHTS). VERSPREIDINGSKAART VAN INDICATIEVE DYNAMISCHE PIONIERS IN 2016-2018.

DREMPEL BIJ MEERS: VOORHEEN GROEIPLAATS VAN VLOTTENDE WATERRANONKEL.
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FIGUUR 11 A EN B. VERSPREIDINGSKAART VAN DROGE PIONIERS IN 2016-2018 (LINKS) EN IN 2006 (RECHTS). IN 2006 ONTBRAKEN BILZEKRUID,
KANDELAARTJE, KLEINE RUPSKLAVER EN SPAANSE ZURING.

VESTIGING VAN HARIGE RATELAAR IN 2016.
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FIGUUR 12 A EN B. VERSPREIDINGSKAART VAN SOORTEN VAN DROOG GRASLAND IN 2016-2018 (LINKS) EN IN 2006 (RECHTS). IN 2006 ONTBRAKEN
HARIGE RATELAAR EN KAMGRAS. HET MEEST NOORDELIJKE PUNTJE IS IN 2006 NIET ONDERZOCHT. HET IS AANNEMELIJK DAT KLEINE PIMPERNEL EN RUIGE
LEEUWENTAND DAAR TOEN OOK AL GROEIDEN.

RUIGE LEEUWENTAND OP DE OVERGANG VAN ONVERGRAVEN NATUUR NAAR WEERDVERLAGING (NABIJ MAASBAND).
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FIGUUR 13. VERSPREIDINGSKAART VAN SOORTEN VAN VOCHTIG GRASLAND IN 2005-2006 EN 2016-2018.

KRUIPEND ZENEGROEN OP HOGE WEERDVERLAGING.

ENGELSE ALANT TUSSEN HET GRIND.

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Locatie Meers 2016-2018

pagina 14

FIGUUR 14. VERSPREIDINGSKAART VAN INDICATIEVE PLANTENSOORTEN VAN RUIGTE EN ZOOM-MANTELBEGROEIINGEN IN 2016-2018.
Naast bovengenoemde indicatieve soorten verdienen nog een paar soorten de aandacht. Er is ook gekeken naar
invasieve exoten. Japanse duizendknoop komt veel voor op alle eilanden. Reuzenberenklauw staat alleen maar in
grote getale op het grote boseiland (pers. Mededeling Gaby Bollen). Wel is in 2016 een exemplaar van de zeer
zeldzame Sosnowski’s Bereklauw (Giant hogweed) gevonden, een van de eerste vondsten in Nederland. Zie
afbeelding bij kader over exoten langs de Zuidelijke Grensmaas.
In 2018 zijn Behaarde boterbloem, Boslathyrus en Kluwenklaver (Trifolium glomeratum) gevonden. Deze laatste soort,
een zogenaamd wol-adventief uit het Waalse Verviers, net als bijvoorbeeld Kleine en Ruige rupsklaver, was al lange
tijd niet meer gevonden langs de Grensmaas. De laatste vondsten waren gedaan in 1958 (Gronsveld) en 1961
(Itteren) (Van Ooststroom & Reichgelt, 1959 en 1962).

KLUWENKLAVER, EERSTE WAARNEMING LANGS DE GRENSMAAS SINDS 1961.
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TABEL 1. OVERZICHT VAN INDICATIEVE PLANTENSOORTEN IN MEERS.
? = ONDER EERSTE TWEE PERIODEN VERWIJST DIT NAAR ONZEKERHEID VAN STANDPLAATS (KM-HOK NIVEAU). IN VERBAND MET VERGELIJKBAARHEID MET
EERDERE MAAS IN BEELD ONDERZOEK IS DE RODE LIJST VAN 2000 GEHANTEERD I.P.V. DE NIEUWE LIJST UIT 2012.

Soort
Absintalsem RL KW
Akkerdoornzaad RL BE
Beemdkroon RL GE
Bermooievaarsbek
Bieslook
Bilzekruid RL KW
Blaassilene
Bleekgele hennepnetel RL KW
Bonte luzerne
Bont kroonkruid
Borstelkrans RL KW
Bosaardbei RL GE
Boskortsteel
Brede raai RL VN
Bruin cypergras
Dubbelkelk
Echte heemst RL KW
Eekhoorngras
Engelse alant
Fijne ooievaarsbek
Gevlekte scheerling
Gewone agrimonie RL GE
Goudhaver RL GE
Graskers RL GE
Graslathyrus RL KW
Grijskruid
Groot springzaad
Grote leeuwenklauw RL BE
Grote tijm RL KW
Gulden sleutelbloem RL KW
Harige ratelaar RL KW
Hartgespan
Hondstarwegras
IJle zegge
IJzerhard
Kamgras RL GE
Kandelaartje
Kattendoorn RL GE
Klein glaskruid
Kleine kaardenbol
Kleine pimpernel RL KW
Kleine ratelaar RL GE
Kleine rupsklaver RL GE
Knolsteenbreek RL BE
Kruidvlier RL BE
Kruipend zenegroen
Kruisbladwalstro RL KW
Lange ereprijs
Maretak
Mierik
Muurleeuwenbek
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Peperkers
Rapunzelklokje RL KW
Rechte ganzerik
Riempjes RL BE
Rijstgras RL KW
Rivierfonteinkruid
Riviertandzaad RL GE
Rode ogentroost RL GE
Ronde ooievaarsbek
Ruige leeuwentand RL KW
Ruige rupsklaver
Ruige weegbree RL KW
Ruig hertshooi RL KW
Ruig klokje
Slangenlook
Slijkgroen
Smalle aster
Spaanse zuring RL GE
Spiesleeuwenbek RL KW
Springzaadveldkers
Stengelomvattend havikskruid RL GE
Stijve wolfsmelk RL EB
Stinkende ballote
Stinkend streepzaad RL BE
Tripmadam RL BE
Valse kamille RL KW
Veldwarkruid
Vijfdelig kaasjeskruid
Vlottende waterranonkel RL BE
Waterpostelein
Welriekende ganzenvoet
Wilde hokjespeul
Wilde marjolein
Wild kattenkruid RL KW
Wit vetkruid
Witte munt RL BE
Witte waterkers
Wolfskers RL KW
Zacht vetkruid
Zandweegbree
Zomerfijnstraal
Totaal

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

?
*

*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*
*

*
29-31
(17 RL)

*
*
*
64
(28 RL)

Maas in Beeld – Gebiedsrapportage Locatie Meers 2016-2018

*

*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
63
(28 RL)

*
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*
*
51
(20 RL)
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1.5

Broedvogels

1.5.1
Situatie voor natuurontwikkeling en de periode 1998-2006
Voor een uitgebreide beschrijving van de broedvogelontwikkeling gedurende beide perioden wordt verwezen naar
de Maas in Beeld rapportage van 2006 (Kurstjens e.a., 2008).
1.5.2
Periode 2016-2018
In 2016 is het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied door de Provincie Limburg op broedvogels onderzocht. De
resultaten van dit deelgebied staan vermeld in tabel 2 en zijn vergeleken met de aantallen van dit deelgebied
tijdens drie eerdere tellingen. De begrenzing van dit telgebied staat in figuur 15.
De resultaten laten de grootschalige transitie van het gebied zien: van agrarisch cultuurlandschap met populieren
tot dynamische grindrivier met eilanden, ruigte en ooibos. De soortenrijkdom is enigszins toegenomen en dat heeft
vooral te maken met de vestiging van allerlei watervogels zoals Canadese gans, Grauwe gans, Krakeend, Kuifeend
en Knobbelzwaan. Soorten van ruigte laten gedurende de jaren 2016-2018 een gestage opmars zien (Blauwborst,
Bosrietzanger, Grasmus, Putter) behalve Kleine karekiet en Rietgors. Incidenteel duiken Roodborsttapuit en
Sprinkhaanzanger op. Soorten van populierenplantages zijn verdwenen (Grauwe vliegenvanger, Kramsvogel,
Wielewaal). Voormalige akkervogels zijn sterk in de min (Gele kwikstaart, Grauwe Gors, Kievit, Patrijs) behalve de
Veldleeuwerik die zich op de kleiberging thuis voelt. De Geelgors, die stabiel met twee territoria vertegenwoordigd
was, is vrij recent verdwenen uit het gebied.
In 2016 was er nog een grote kolonie Oeverzwaluwen ter hoogte van het eiland Michelsgreend in het noordelijk deel
(442 nestholen, Jan Joost Bakhuizen). Eind 2016 is de steilwand hier vergraven in het kader van de
stroomgeulverbreding. In 2016 waren er wel verdachte waarnemingen van een paar Oeverlopers, maar
onvoldoende voor een territorium. Het gebied is al lange tijd een bekende plek voor een of meer broedende
Oeverlopers (Kurstjens e.a., 2007). In 2018 waren er in het noordelijk deel ca. 6 territoria van de Kleine plevier.
TABEL 2. TERRITORIA VAN BIJZONDERE BROEDVOGELS IN MEERS IN 1994,
2000, 2009 EN 2016. BRON: PROVINCIE LIMBURG. DATA 2000
AFKOMSTIG VAN KURSTJENS, 2000.
Soort
Bergeend
Blauwborst
Bosrietzanger
Fuut
Geelgors
Gele kwikstaart
Grasmus
Graspieper
Grauwe gans
Grauwe gors
Grauwe vliegenvanger
Groene specht
Grote bonte specht
Grote Canadese gans
Holenduif
IJsvogel
Kievit
Kleine karekiet
Kleine plevier
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Krakeend
Kramsvogel
Kuifeend
Nijlgans
Oeverloper
Oeverzwaluw
Patrijs
Putter
Rietgors
Roek
Roodborsttapuit
Scholekster
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Veldleeuwerik
Wielewaal
Totaal aantal soorten

1994
1
5
1
2
4
2
8

2000
1
1
9
1
2
9
8
2

2009
1
5
21
2
2
1
10
2
11

3
3
1

1
16
1
7
1
2
2
1
1

3
?
7
5
?

2016
2
2
23
3

4
7
4

2
5
7
5
2

HOOGWATERGEUL TUSSEN DE MAAS EN DE VOORMALIGE JULIANAPLAS
MET LINKSACHTER HET BOSEILAND. BIOTOOP VOOR KLEINE PLEVIER.

2
2
3
1
1
1

5
3
2
3

81
4

3

4

1
2
3
2
20-22

1
1

2

2

7
26
1
2

2

4

1
2

10

16

22

24

FIGUUR 15. BEGRENZING VAN TELGEBIED BROEDVOGELS IN 2016.

Figuur 15. Begrenzing
van telgebied
broedvogels in 2016.
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1.6

Insecten

1.6.1
Insectenroutes in acht verschillende Grensmaasecotopen in 2016
Verspreid over Borgharen en Meers (zuidelijk deel) zijn in 2016 acht routes gelopen verdeeld over de volgende
ecotopen om een goed beeld te krijgen van de soortenrijkdom en abundantie van dagvlinders, libellen en
sprinkhanen in het zuidelijk deel van de Grensmaas:
- oever zomerbed met waterplanten, speciaal gericht op rheofiele libellen uit de Maas (eiland van Meers)
- lage grindbank (deels kaal, deels met ruige begroeiing) op eiland van Meers
- zachthoutooibos (Meers)
- bloemrijk (stroomdal)grasland in Meers
- (tijdelijk) ondiep stilstaand water (kleiberging Borgharen)
- permanent stilstaand water (plasje Borgharen)
- voedselrijke ruigte (kleiberging Borgharen)
- schrale, droge grindbanken (onvergraven eiland van Borgharen)
De routes zijn gedurende het seizoen vijfmaal afgelopen bij gunstige weersomstandigheden door dezelfde
waarnemer (Raymond Pahlplatz) op 11 mei, 10 juni, 6 juli, 13 augustus en 2 september 2016. Aanvullende losse
waarnemingen zijn verzameld tijdens flora-inventarisaties in het zuidelijk deel: 21 april, 26 mei, 15 augustus en 15
september 2016.
In 2018 zijn tijdens alle veldbezoeken voor flora in het noordelijk deel van Meers dagvlinders, libellen en bijzondere
sprinkhanen genoteerd. In totaal zijn drie bezoeken gebracht bij gunstige weersomstandigheden verspreid over het
seizoen: 9 mei, 15 juni en 9 augustus 2018.
Samen met losse waarnemingen vanuit de NDFF is daarmee van Meers een goed en compleet beeld verkregen van
de drie insectengroepen.
1.6.2
Libellen
In de periode 1998-2006 is uitgebreid onderzoek verricht aan libellen in het toenmalige proefproject in 2000
(Kurstjens, 2000) en 2006 (Kurstjens e.a., 2008). Gedurende deze jaren zijn 22 soorten gezien (tabel 3) waaronder
rheofiele soorten als Blauwe breedscheenjuffer, Kanaaljuffer en Weidebeekjuffer (grote populaties) en de zeldzame
Kleine tanglibel (2004) en Rivierrombout (2006). Door rivierdynamiek waren er in 1999 en 2000 geïsoleerde
doorbraakkolken aanwezig met interessante biotopen voor libellen van stilstaand water.
Uit de jaren 2007-2015 zijn alleen losse waarnemingen bekend. Rivierrombout is niet meer gemeld, maar in 2009 zijn er
in augustus vele waarnemingen gedaan van meerdere Kleine tanglibellen, waaronder ook een tandem. Nadien is
de soort er niet meer gemeld. Bijzonder zijn ook de waarnemingen van Zuidelijke keizerlibel, uit 2009 (2), 2011(1) en
2012(1).
In de jaren 2016-2018 zijn in totaal 14 soorten gezien (tabel 3), waarmee het gebied in vergelijking met andere
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas laag scoort. Net als in Borgharen is er in Meers één bedreigde soort
gezien: op 15 juni 2018 is een mannetje van de Zuidelijke oeverlibel waargenomen. De beschikbaarheid van
geschikte libellenbiotopen in Meers is beperkt. Afgezien van de Maas liggen er nauwelijks geïsoleerde wateren met
uitzondering van enkele tijdelijk waterhoudende plasjes op de kleiberging. Daar zijn net als bij Borgharen in 2016 wel
enkele kenmerkende pioniersoorten voor dit biotoop gezien: Tengere grasjuffer, Zuidelijke oeverlibel en Zwervende
heidelibel, elk met één waarneming van één exemplaar.
Naast deze pioniers worden hier nog twee soortgroepen toegelicht: rheofiele en limnofiele soorten. Van de rheofiele
(stroomminnende) libellen zijn drie soorten in zeer klein aantal gezien (1-2 ex): Blauwe breedscheenjuffer, Kanaaljuffer
en Weidebeekjuffer. In vergelijking met de periode 1998-2006, in het bijzonder het jaar 2006, toen grote aantallen
van deze drie soorten aanwezig waren (50-100 ex.) is er geen sprake meer van een populatie in de Maas, maar van
zwervende dieren van elders. Bijzondere rheofiele soorten als Beek- en Rivierrombout, met overigens een lage
trefkans, zijn niet gezien. Beide soorten zijn de afgelopen 15-16 jaar nergens meer langs de Grensmaas gemeld.
Rivierrombout is voor het laatst gemeld in 2006 (Maas in Beeld), Beekrombout in 2005 (NDFF). De zeer lage score
onder rheofiele libellen houdt mogelijk verband met de aanleg van drempels tussen 2007-2010 in combinatie met de
zomerbedverbreding (zie ook zomerbed, Liefveld e.a. 2017).
Limnofiele soorten, die kenmerkend zijn voor laagdynamisch moeras/ goed ontwikkelde geïsoleerde wateren,
ontbreken momenteel in Meers met uitzondering van een waarneming van een Bruine winterjuffer in 2016.
Geconcludeerd kan worden dat de libellenfauna van Meers in vergelijking met de voorgaande periode (1998-2006)
achteruit is gegaan. Onder rheofiele soorten, waaronder ook een aantal zeldzaamheden, is een gevoelig verlies
opgetreden.
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Tabel 3. Libellen in Meers gedurende twee tijdsperioden: 1998-2006 en 20162018. Aantalscode: * = 1-2, ** 3-9, ***: 10-49 en **** >50. Aanwijzingen voor
lokale voortplanting: e = ei -afzet, t= tandem.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

1998-2006

2016-2018

Azuurwaterjuffer
Blauwe breedscheenjuffer
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Gewone oeverlibel
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kanaaljuffer
Kleine roodoogjuffer
Kleine tanglibel (RL)
Lantaarntje
Paardenbijter
Plasrombout
Platbuik
Rivierrombout
Tengere grasjuffer
Viervlek
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zuidelijke oeverlibel (RL)
Zwervende heidelibel
Totaal

Coenagrion puella
Platycnemis pennipes
Sympetrum sanguineum
Aeshna grandis
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Orthetrum cancellatum
Anax imperator
Eryhtromma najas
Lestes viridis
Eryhthromma lindenii
Erythromma viridulum
Onychogomphus forcipatus
Ischnura elegans
Aeshna mixta
Gomphus pulchellus
Libellula depressa
Gomphus flavipes
Ischnura pumilio
Libellula quadrimaculata
Crocothemis eryhtraea
Enallagma cyathigerum
Calopteryx splendens
Orthetrum brunneum
Sympetrum fonscolombii

***
****
**
*

*
*

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

*
**e
***t
*
*
*
*
*
*

*
*
****t
****
*
22

*
*
*
14

1.6.3
Dagvlinders
In de periode 1998-2006 is uitgebreid onderzoek verricht aan dagvlinders in het toenmalige proefproject in 2000
(Kurstjens, 2000) en 2006 (Kurstjens e.a., 2008). Gedurende deze jaren zijn 18 soorten gezien (tabel 4) waaronder Bruin
blauwtje (2000), Gele en Oranje luzernevlinders, Kleine parelmoervlinder (1 ex in 2006), Koninginnenpage
(voortplanting aangetoond door vondst rupsen) en Resedawitje (1 mannetje eind juli 2006).
Uit de jaren 2007-2015 zijn alleen losse waarnemingen bekend. Vooral Oranje luzernevlinder (2009 was een topjaar)
en Koninginnenpage worden veel gemeld. Nieuwe soorten worden niet waargenomen.
In de jaren 2016-2018 zijn in totaal 19 soorten gezien (tabel 4), waarmee het gebied in vergelijking met andere
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas matig scoort. Er zijn twee bedreigde soorten waargenomen: Bruin
blauwtje en Groot dikkopje.
Hoewel natuurontwikkeling in delen van het project Meers al ruim 20 jaar aan de gang is (zachthoutooibos op eiland
en deel van oeverzone langs de voormalige Julianaplas), blijft de soortenrijkdom nog vrij beperkt. Grote delen van
het gebied bestaan uit hoogdynamische natuur waar rupsen of eieren van dagvlinders niet kunnen overleven na
een hoogwater. Verbindingen met hoge drooggelegen natuur- en bosgebieden zijn er ook niet direct.
Twee soortgroepen worden hier toegelicht: grasland- en zoom-mantelsoorten. Graslandvlinders zijn in Meers vrij goed
vertegenwoordigd: in 2016-2018 door Bruin zandoogje, Gele en Oranje luzernevlinder, Koninginnenpage,
Icarusblauwtje en Kleine vuurvlinder. Meest in klein aantal (1-2 ex), alleen van Bruin zandoogje komt lokaal
(onvergraven graslandjes in noordelijk deel nabij Maasband) een kleine populatie voor met meer dan 20 ex.
Van zoomsoorten, die bestaan bij de gratie van goed ontwikkelde structuur, bij voorkeur op de overgang van
grasland naar struweel en ooibos, is alleen Groot dikkopje waargenomen (1 ex.). Soorten als Landkaartje en
Oranjetip ontbreken nog.

EI-AFZETTENDE KONINGINNENPAGE IN MEERS OP 15 AUGUSTUS 2018.
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Tabel 4. Dagvlinders van Meers gedurende twee tijdsperioden.
Legenda: * = 1-2, ** = 3-9, *** = 10-49 en **** = >50.

Nederlandse naam
Atalanta
Boomblauwtje
Bont zandoogje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Groot dikkopje
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Landkaartje
Oranje luzernevlinder
Resedawitje
Totaal

Wetenschappelijke naam
Vanessa atalanta
Celastrina argiolus
Pararge aegeria
Aricia agestis
Maniola jurtina
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Vanessa cardui
Polygonia c-album
Colias hyale
Ochlodes sylvanus
Pieris brassicae
Polyommatus icarus
Pieris napi
Pieris rapae
Issoria lathonia
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Papilio machaon
Araschnia levana
Colias croceus
Pontia daplidice

1998-2006
**
*
*
**
*
**
**
**
***
**
***
*
*
**
**
*
**
*
18

2016-2018
*
*
*
*
***
*
****
*
*
*
*
*
**
**
***
*
*
*
*
19

1.6.4
Sprinkhanen
In de periode 1998-2006 is uitgebreid onderzoek verricht aan sprinkhanen in het toenmalige proefproject in 2000
(Kurstjens, 2000) en 2006 (Kurstjens e.a., 2008). Gedurende deze jaren zijn 10 soorten gezien (tabel 5) waaronder
Blauwvleugelsprinkhaan (1 in 1998) en Sikkelsprinkhaan in 2006.
In de periode 2016-2018 zijn in totaal 13 soorten gezien (tabel 5), waarmee het gebied in vergelijking met andere
natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas goed scoort. Er komen geen bedreigde soorten voor, maar wel minder
algemene zoals Greppelsprinkhaan en Kalkdoorntje.
Drie soortgroepen worden hier toegelicht. Vochtminnende soorten zijn nog vrijwel geheel afwezig m.u.v.
Zeggendoorntje. Mogelijk vestigen zich op termijn nog soorten als Kust- en Moerassprinkhaan. Gewoon spitskopje is
na 2000 niet meer gemeld. Klimaatsoorten zijn goed vertegenwoordigd o.a. door Sikkelsprinkhaan en Zuidelijk
spitskopje. Bijzonder zijn de waarnemingen van twee Zuidelijke boomsprinkhanen in 2018.
In Meers (op het grindeiland) zijn in 1998 drie Blauwvleugelsprinkhanen gemeld, een van de eerste locaties langs de
Grensmaas (Kurstjens e.a., 1999). Nadien is de soort incidenteel nog gemeld: 1 in 2015 en 1 in 2018. Er is dus nog geen
populatie aanwezig zoals in Borgharen en Itteren.
Tabel 5. Sprinkhanen van Meers in de periode 2016 -2018.
Legenda: * = 1-2, ** = 3-9 en *** = 10-49.

ederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Blauwvleugelsprinkhaan
Bramensprinkhaan
Bruine sprinkhaan
Gewoon spitskopje
Gouden sprinkhaan
Greppelsprinkhaan
Grote groene sabelsprinkhaan
Kalkdoorntje
Krasser
Ratelaar
Sikkelsprinkhaan
Zeggendoorntje
Zuidelijk spitskopje
Zuidelijke boomsprinkhaan
Totaal

Oedipoda caerulescens
Pholidoptera griseoaptera
Chorthippus brunneus
Conocephalus dorsalis
Chrysochraon dispar
Roeseliana roeselii
Tettigonia viridissima
Tetrix tenuicornis
Pseudochorthippus parallelus
Chortippus biguttulus
Phaneroptera falcata
Tetrix subulata
Conocephalus fuscus
Meconema meridionale

1998- 20162006 2018
*
*
***
**
***
**
**
**
*
***
**
*
***
***
***
***
*
**
*
*
**
**
*
10
13

SIKKELSPRINKHAAN IN RUIGTE MEERS.

1.7

Overige soortgroepen

1.7.1
Amfibieën en reptielen
Van de locatie Meers waren uit de periode 1990-2000 geen amfibieën bekend (Peters & Hoogerwerf, 2003). In 2000
vestigde zich enkele Bastaardkikkers in doorbraakkolken die waren ontstaan op de dam tussen de Maas en de
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toenmalige grindplas (Kurstjens e.a., 2000). In 2004 zijn opnieuw Bastaardkikkers langs de plas waargenomen en ook
10 ex. langs de Maasoever nabij Maasband (Reitsma e.a., 2005).
Tijdens het onderzoek in 2016-2018 bleek dat Meerkikker en Bruine kikker het gebied in zeer klein aantal hebben
gekoloniseerd. Meerkikkers zijn vastgesteld langs de beboste noordoever van de geul (voormalige plas), zowel
roepende als subadulte ex. Bruine kikkers hebben zich gevestigd in een plasje op de kleiberging (1 adult en twee
subadulte ex. op 15 september 2016). Bastaardkikkers zijn niet meer waargenomen.
Geconcludeerd kan worden dat de locatie Meers door het gebrek aan geschikte biotopen slechts een beperkte
waarde heeft voor amfibieën.
1.7.2
Zoogdieren (excl. vleermuizen)
In 2004 zijn tijdens gericht onderzoek naar zoogdieren op de locatie Meers enkele algemene soorten vastgesteld:
Haas, Konijn, Ree, veldmuis en Woelrat. In de omgeving van het lokale grindbedrijf ten oosten van het gebied zijn
bovendien sporen van Egel, Hermelijn en Steenmarter aangetroffen (Reitsma e.a., 2005).
Vanaf 2006 is de aanwezigheid van bevers bekend van de beboste tussendam (Kurstjens e.a., 2008). In 2012 was er
ook een beverterritorium (familie met jongen) in de Maasoever ten zuiden van Maasband, nabij een voormalige
rioolpijp. Deze locatie is door de herinrichting verdwenen; de bevers hebben zich waarschijnlijk richting de Vlaamse
oever verplaatst.
In 2016-2018 zijn de volgende losse waarnemingen verzameld: Bever (grote familieburcht langs de noordoostoever
van het beboste eiland met in 2018 veel geurmerken aan de noordzijde als territoriumbegrenzing), Haas (regelmatig
1-2 ex) en Konijn. Uit de NDFF zijn nog waarnemingen bekend van Hermelijn (2x), Vos (1) en Wezel (1). Ree is na 2006
niet meer gemeld.
Geconcludeerd kan worden dat de soortenrijkdom aan zoogdieren nog beperkt is.

1.8

Werking van natuurlijke processen

1.8.1
Spontane ontwikkeling
De vegetatie in het gebied krijgt in principe de ruimte om zich spontaan te ontwikkelen.
1.8.2
Hydromorfologische processen
De grote meanderbocht bij Meers is een van de meest actieve trajecten van de Grensmaas. Regelmatig breekt de
rivier door de oeverdammen en de grinddrempel bij de uitstroom van de nevengeul/ voormalige Julianaplas heen,
voor het laatst tijdens een hoogwater begin 2018. Dit leidt tot bijzondere morfologische processen (afzetting van
grindbanken en rivierhout uit het boseiland). Ook op kleinere schaal vindt eilandvorming plaats binnen het
zomerbed als gevolg van obstakels in de vorm van begroeiing of takken. Sedimentatie van slib vindt overwegend
plaats aan de noordzijde van de voormalige Julianaplas. Hierop ontwikkelt zich zomers een weelderige ruigte en
jong ooibos.
Door de stroomgeulverbreding zijn grote hoge erosiesteilwanden, zoals voorheen bij het grote eiland Michelsgreend,
niet meer aanwezig.

EILANDVORMING ACHTER VEGETATIE EN HOUT IN HET ZOMERBED BIJ MEERS. 9 AUGUSTUS 2018.
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1.8.3
Begrazing
Het proces van begrazing loopt al ruim 20 jaar. Aanvankelijk alleen met paarden, vanaf 2003 ook met runderen. De
dichtheid varieerde in samenhang met de beschikbare hoeveelheid begraasbaar terrein. Door de talloze
werkzaamheden binnen het proefproject wisselde dat behoorlijk.
1.8.4
Overige processen (Kwel)
Op basis van het vegetatieonderzoek en veldinspectie zijn er geen kwellocaties aangetroffen.
PROCESBAROMETER
proces

ruimte voor processen

Spontane ontwikkeling
Hydro-morfodynamiek
Begrazing
Kwel

Conclusies
1.9

Natuurwaarden

Op de locatie Meers is een aanzienlijk aantal indicatieve plantensoorten gevonden. De soortenrijkdom (ruim 50) is
vergelijkbaar met die van Borgharen. Daartoe dient te worden aangetekend dat het noordelijk deel (de pas begin
2017 opgeleverde rivierverruiming) zich nog vrijwel geheel in de prille pionierfase bevond. Naar verwachting gaat de
variatie aan ecotopen en daarmee de soortenrijkdom in dit deel nog groeien.
Meers is al lange tijd een goed gebied voor pioniers van droge grindbanken waaronder Engelse alant, Fijne
ooievaarsbek, Tripmadam, Veldwarkruid, Wilde hokjespeul en Zacht vetkruid. Het areaal van dit ecotoop binnen het
natuurgebied is echter bescheiden. Soorten van rivierdalruigtes en zoom-mantelvegetaties zijn ook goed
vertegenwoordigd. Enkele dynamische pioniers waren talrijk in de droge warme zomer van 2018 zoals Bruin
cypergras en Rijstgras. Enkele zeldzaamheden die er in de periode 2016-2018 groeiden zijn Bilzekruid, Borstelkrans,
Graskers, Slangenlook en Spaanse zuring.
Door de hoge rivierwaterstanden in het voorjaar van 2016 en 2018 waren waterplantvegetaties (Rivierfonteinkruid)
matig ontwikkeld of zelfs afwezig (Vlottende waterranonkel).
Onder de insectenfauna van het natuurgebied Meers zien we opvallende verschillen. Bij de libellen is momenteel
sprake van een lage soortenrijkdom en onder de zo karakteristieke rheofiele libellen is sprake van een forse afname
ten opzichte van de voorgaande periode, zowel qua aantallen als qua soorten. Zo komen er van de ooit talrijke
Weidebeekjuffer enkel nog zwervers voor. Mogelijk houdt dit verband met de aanleg van de vele drempels
waardoor stilstaande riviertrajecten zijn gecreëerd.
Bij de dagvlinders van Meers zijn soorten van grasland vrij goed vertegenwoordigd, maar de totale soortenrijkdom is
nog matig. Zo ontbreken soorten van zoom-mantelvegetaties nog vrijwel helemaal. Sprinkhanen laten daarentegen
een goede score zien met maar liefst 13 soorten waaronder Greppelsprinkhaan en Kalkdoorntje. Afgezien van een
enkele waarneming ontbreekt een populatie Blauwvleugelsprinkhaan.
De broedvogelbevolking wordt momenteel gekenmerkt door pioniers zoals Kleine plevier en Veldleeuwerik. En
soorten van ruigten. Ook de zeldzame Oeverloper is regelmatig aanwezig als broedvogel.

1.10
•

•

Ideeën en aanbevelingen
Cruciaal aandachtspunt voor de locatie Meers vormt de ruimte voor rivierdynamiek. Dat is de belangrijkste
drijvende kracht (genius of the place) achter de natuurontwikkeling. Binnen de randvoorwaarde van de
transportleiding die hier de Maas kruist, zou door de beide rivierbeheerders maximale ruimte dienen te worden
gezocht voor de rivierdynamiek. Ook de drempels dienen hierin te worden betrokken omdat deze aantoonbaar
hebben geleid tot het vrijwel geheel verdwijnen van de rheofiele libellenfauna en daarmee naar alle
waarschijnlijkheid ook voor veel andere stroomminnende flora en fauna.
Het met grind afwerken van de nog lopende kleiberging ten noorden van de Weerterhof zal leiden tot een
vergroting van het oppervlak met een hoge flora-kwaliteit (droge pioniers / droog grasland).
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