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De Maasnielderbeek in Roermond

VOORWOORD

In 1993 zijn de herinrichtingswerkzaamheden aan een gedeelte van de Maasnielderbeek in
de gemeente Roermond voltooid. Sinds die tijd zijn de, voor het merendeel spontane
ontwikkelingen in de natuur op de voet gevolgd. In dit rapport zijn de verzamelde
waarnemingen bijeen gebracht. Bij deze willen wij de volgende mensen bedanken die veel in
het veld hebben vertoefd om natuurinventarisaties te verrichten: Rob Gubbels en Harry van
Buggenum van het waterschap Roer en Overmaas; Peter Verbeek en Sandra de Goeij van
adviesbureau Natuurbalans/Limes divergens; leden van het IVN Roermond en diverse leden
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Het Zuiveringschap Limburg bedanken wij
voor hun bijdrage over de oppervlaktewaterkwaliteit van de Maasnielderbeek.
Dit rapport is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen waterschap Roer en
Overmaas en de Stichting Ark.
Marniks Maris, afd. Planning en Onderzoek van het waterschap Roer en Overmaas.
Bart Peters en Gijs Kurstjens van Stichting Ark.
Oktober 1999

Foto 1 Luchtfoto uit 1995 van de heringerichte Maasnielderbeek
vlakbij Roermond. De slingerende loop en de brede
herinrichtingsstrook zijn goed zichtbaar. Rechtsonder de hoeve
Kloosterhof.
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1

INLEIDING

In de periode 1991-1993 zijn drie beektracés op de schop genomen. Het zijn de Vloedgraaf
tussen Nieuwstadt en Susteren, de Maasnielderbeek tussen het gehucht Straat en
Roermond en de Geleenbeek tussen kasteel Rivieren en de voormalige Oliemolen bij
Weustenrade (zie kaart I). In alledrie de gevallen heeft het waterschap Roer en Overmaas
brede stroken grond langs de beek kunnen verwerven waarbinnen de herinrichting heeft
plaatsgevonden. Het bestuur van het waterschap besloot in 1995 om op een aantal locaties
voor het terreinbeheer derden in te schakelen. In de drie genoemde terreinen is gekozen
voor een jaarrondbegrazingsbeheer in zeer lage dichtheden met grote grazers. Dit beheer
vindt plaats door tussenkomst van de beheerorganisatie 'stichting Ark'. Onder invloed van dit
ecologische beheer hebben de terreinen zich ontwikkeld tot waardevolle oeverbiotopen.
Dit rapport heeft betrekking op de Maasnielderbeek tussen het gehucht Straat en de stad
Roermond. Van de Vloedgraaf is inmiddels een vergelijkbare rapportage verschenen en van
het kwelmoeras Weustenrade is een rapportage in voorbereiding.
De rapportages zijn te beschouwen als een evaluatie van de herinrichtingsmethode en de
gekozen beheervorm. Verder is het verslag een tussenrapportage over de monitoring van
flora en fauna die in deze terreinen plaatsvindt. Tenslotte is de informatie voor diverse
(externe) personen interessant. Getuige de vele excursie- en informatieaanvragen is er veel
belangstelling voor de projecten.

Foto 2 april ’98. Het beekdal is weelderig begroeid geraakt. Op de
voorgrond bloeiende Brem, langs de beek veel spontaan opgeslagen
wilgen en elzen. Rechtsboven hoeve Kloosterhof.
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2

KENSCHETS VAN DE MAASNIELDERBEEK

De Maasnielderbeek is een Middenlimburgse terrasbeek. De oorsprong van de beek bevindt
zich op ruim 28 meter boven NAP in het gebied "Het Veen", gelegen aan de voet van het
Rijn-hoogterras nabij het Elmpterwald (Duitsland). Circa 12 kilometer verderop mondt de
Maasnielderbeek uit in de Maas bij Leeuwen (Gem. Roermond) op een hoogte van 14 meter
boven NAP. Het stroomgebied van de Maasnielderbeek ligt deels in de Roerdalslenk en
deels op de Peelhorst. Beide gebiedsdelen worden gescheiden door de Peelrandbreuk. Het
stroomgebied is 2.575 hectare groot waarvan 900 hectare in Duitsland ligt.
Het heringerichte gedeelte van de Maasnielderbeek ligt tussen het gehucht Straat en de
Roermondse Wirosingel. Het betreft de beekvakken 9, 10 en 11 (zie kaart 2). De lengte
ervan is 1.900 meter en de oppervlakte van het beheerobject bedraagt ca. 4,75 hectare. De
beek passeert op dit traject twee monumentale boerderijen namelijk "Heisterhof" en
"Kloosterhof". De beekloop ligt hier in een brede terreinlaagte begrensd door een steilrand
aan de zuidzijde. Deze morfologie is ontstaan doordat hier gedurende de laatste ijstijd in het
laat-pleistoceen de Maas heeft gestroomd waarbij een terrasrand is gevormd.
De drie heringerichte beekvakken verschillen nogal van elkaar. Nabij Straat gaat het om een
natuurlijk vormgegeven zandvang en een gedeelte natuurlijk vormgegeven beekloop. In het
middengedeelte is de loop van de beek nagenoeg onveranderd gebleven ten opzichte van
de situatie vóór de herinrichting. De bedding is min of meer recht met een 3 meter breed
onderhoudspad langs de noordzijde. Wèl is hier aan de zuidzijde een perceeltje evenwijdig
aan de beek natuurlijk ingericht. Meer mogelijkheden tot herinrichting waren er destijds niet.
Het gedeelte tussen de Kloosterbaan en Roermond is geheel vergraven en op natuurlijke
wijze ingericht. Hier is sprake van een vrije beekloop en gevarieerde oevers.
De naaste omgeving bestaat aan de noordzijde van de beek uit laaggelegen agrarische
weilanden en enkele kleine elzenbosrestanten. Aan de zuidzijde wordt het beekdal begrensd
door het middenterras met daarop een afwisseling van klein- en grootschalig akkerland en
een bestaand oud boscomplex.
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3.

TERREINHISTORIE

3.1

Wordingsgeschiedenis

Tijdens het Würmglaciaal heeft de Maas enkele beddingen gevormd in het zogenaamde
laagterras. De huidige loop van de Maasnielderbeek ligt voor een deel in zo'n voormalige
Maasbedding. Op de Topografische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden uit
± 1850 is te zien dat de Maasnielderbeek ontspringt even ten noordoosten van Boukoul en
de rand van een uitgestrekt veenheidecomplex volgt in zuidelijke richting. Van Asenraij tot
Straat doorsnijdt de Maasnielderbeek een hoge rug en vanaf Straat volgt de
Maasnielderbeek de verlaten bedding van de Maas. Langs de beek, stroomafwaarts van
Asenray, is medio 1840 al sprake van een agrarisch cultuurlandschap met weilanden,
bouwland, knotbomen, fruitweiden en relatief veel bebouwing. De beek doorsnijdt de
gehuchten "Gebroek", "Maesniel" en "Leuwen" en stroomt langs een viertal historische
hoeves. Stroomafwaarts van Leuwen (thans Leeuwen) ontmoet de beek een hoge oeverwal
en maakt nog een ruime bocht naar het noorden om pas nabij Asselt in de Maas uit te
monden. Op de nog oudere Tranchotkaart uit circa 1800 is niet duidelijk te zien waar in het
veen de oorsprong van de Maasnielderbeek precies ligt. De globale loop van de beek is
identiek aan die op de kaart van 1840. Het beekdal is nog iets meer bebost. Op beide
kaarten is de loop van de beek tamelijk strak. Veel meanderbochten zijn niet te zien, m.u.v.
het traject benedenstrooms van Leeuwen. Dit in tegenstelling tot de iets noordelijker gelegen
Swalm welke wel een meanderend patroon heeft. Op een kaartje uit 1869 staat een
watermolen opgetekend bij Leeuwen. Kennelijk bood het beekje voldoende energie om een
watermolen te exploiteren.
Het is waarschijnlijk dat delen van de beekloop onder invloed van menselijke vergravingen
tot stand zijn gekomen. De doorsnijding van de hoge rug tussen Asenray en Straat
bijvoorbeeld is welhaast zeker mensenwerk vanuit het motief om het uitgestrekte veengebied
langs de oostgrens `droog te leggen´. Verder toont het occupatiepatroon en de aanwezigheid
van de historische hoeves in het Maasnielderbeekdal dat al sedert eeuwen in zekere mate
menselijk gebruik van het beekdal plaatsvond.
Een reconstructie van het oorspronkelijke, niet door mensenhand beïnvloedde beeksysteem
is aan de hand van het historische kaartmateriaal moeilijk te maken. Het waarschijnlijkst is
nog dat grote delen van het beekdal, zeker de trajecten in de voormalige Maasmeanders,
kunnen worden gekwalificeerd als "stromende moerassen", d.w.z. brede, met water- en
moerasvegetatie begroeide laagtes met een trage afwatering.
Pas op de Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000 uit ± 1900 wordt voor het eerst de
naam Maasnielderbeek genoemd. Bovenstrooms van Asenray zijn in vergelijking met de
oudere kaarten meer gronden in cultuur genomen ten koste van het areaal veen. De
oorspronkelijke bovenloop is van het systeem afgekoppeld en er is een greppel door "Het
Veen" gegraven welke nu als bovenloop van de Maasnielderbeek fungeert. Op de kaart zijn
langs de beek enkele moerassige laagtes en natte weilanden zichtbaar. Vanaf Maasniel tot
aan Leeuwen is de omgeving van de beek al goeddeels `verstedelijkt´. Dat de beek toch
tenminste plaatselijk een meanderend karakter had blijkt uit oude vergunningen. Zo krijgt
Landbouwer Geraeds, wonende op de hoeve Cornelishof, in 1920 vergunning voor het
opruimen van "hinderlijke kronkelingen en bochten" van de Maasnielderbeek nabij de hoeve.
In 1928 krijgt de gemeente Maasniel vergunning voor het "vergraven en het maken van
coupures (bochtafsnijdingen)" in een niet nader te achterhalen beekgedeelte. Een enigszins
meanderend karakter heeft de Maasnielderbeek dus wel gehad.
De grootste veranderingen tijdens de twintigste eeuw vinden plaats in het brongebied en in
de benedenloop. De rond 1900 al aangevangen ontginningswerkzaamheden rondom de
oorsprong van de beek duren tot ± 1965. Op dat moment is vrijwel alles in cultuur gebracht.
Er is een stelsel van greppels en slootjes in het gebied ontstaan die de voeding van de
Maasnielderbeek hebben overgenomen van de voorheen uitgestrekte `hoogveenspons´. Het
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kwelwater dat aan de voet van de terrasrand uittreedt en het veen heeft doen ontstaan
stroomt nu rechtstreeks door de Maasnielderbeek weg.
Via een kunstmatige kortsluiting met de Maas bij Leeuwen omstreeks 1934 wordt het laatste
traject van de beek afgesneden, waardoor de beek ruim twee kilometer korter wordt. In de
vijftiger jaren start de delfstoffenwinning in het winterbed van de Maas. Later wordt de
Maasnielderbeek in Roermond overkluisd en voor een deel verbreed en omgevormd tot
stadsvijvers waarin het water kunstmatig wordt opgestuwd. De Middenloop van de beek, het
traject waar de in dit rapport besproken herinrichting plaatsvond, ondergaat niet zoveel
veranderingen. Het karakter van de beek en het grondgebruik in het beekdal bleven min of
meer hetzelfde tot aan de herinrichting in 1992/1993.

Heringericht traject

Figuur 3.1
Fragment van de topografische kaart uit ± 1840. Rechts het uitgestrekte
veenheidecomplex, het oorspronggebied van de Maasnielderbeek. Links de Maas waar de beek
bij Asselt in uitmondt. Het beekdal bestaat in die tijd uit graslanden, bosjes en boomgaarden. De
historische hoeves zijn allemaal al aanwezig.

3.2

De situatie kort voor de herinrichting in 1992

Vóór de herinrichting in de winter van 1992-1993 bestond het gedeelte bij Straat (omgeving
hoeve Heisterhof) uit een langgerekt boerenweiland. De Maasnielderbeek stroomde langs dit
perceel in een smalle rechte bedding. De andere delen van beekvak 9 zijn nagenoeg
onberoerd gebleven. Er is nog een vochtig restant aanwezig van de oude Maasloop,
namelijk de meander "Heisterhof", thans een verdrogend elzenbroekbos.
In het middengedeelte (beekvak 10) is relatief weinig veranderd. De loop van de beek ligt
nog op dezelfde plaats. Wel is het profiel enigszins verruimd en is er een verzonken
oeverbescherming aangebracht. Natuurbouwactiviteiten hebben slechts plaatsgevonden op
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een smal perceel tussen bestaand bos en de beekloop (zie foto 4). Ook dit perceel was
voorheen een boerenweiland. Langs de beek waren enige bosschages aanwezig welke zijn
gespaard tijdens de werkzaamheden. Het grootste deel van dit beekvak grenst aan
productiebos en aan een langgerekte waterpartij (meander "Kloosterhof"), eveneens een
restant van de voormalige Maasbedding.
Beekvak 11 was voor de herinrichting een rechte beekloop langs de huidige noordgrens van
het perceel (zie foto 3). Het perceel waar thans de beek ligt was voorheen een
boerenweiland. Er heeft ook akkerbouw op plaatsgevonden. Natuurlijke elementen waren er
niet met uitzondering van de ruig begroeide steilrand.

Foto 3 Beekvak 11 van de Maasnielderbeek vóór de herinrichting in 1992.
Kenmerken: strak, recht en smal. Rechts is nog juist de steile terrasrand te
zien. De nieuwe beekloop is gegraven in het perceel op de rechterhelft van de
foto.
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4

DE HERINRICHTINGSMAATREGELEN

4.1

Aanleiding voor de herinrichting

In de loop der jaren verzandde de benedenloop van de Maasnielderbeek als gevolg van
afzettingen afkomstig uit het stroomopwaarts gelegen gebied en de opstuwende werking van
de Roermondse stadsvijvers. De hoge grondwaterstanden in de omgeving van de
Maasnielderbeek werden met name door de agrarische sector als ongewenst ervaren. De
Maasnielderbeek reageert bovendien sterk op neerslag in het stroomgebied. De capaciteit
van het profiel bleek niet overal voldoende om een probleemloze afvoer en een voldoende
drooglegging te bewerkstelligen.
Onderhoud aan de beek gebeurde op vele trajecten handmatig. Het waterschap koesterde
dan ook de wens om meer onderhoudspaden langs de beek te krijgen in combinatie met een
herprofilering van de beekloop.
Om bovengenoemde redenen heeft het waterschap een waterkwantiteitsplan opgesteld voor
het stroomgebied van de Maasnielderbeek. Behalve het oplossen van problemen met de
waterhuishouding is ook gezocht naar mogelijkheden om beekbegeleidende natuur te
ontwikkelen. Waar mogelijk is een bredere strook dan de stroomgeul verworven zodat ruimte
ontstond voor natuurontwikkeling.

4.2

De uitgevoerde maatregelen

Het beekherstelplan van de Maasnielderbeek omvatte de volgende aspecten.
Beekvak 9
De herinrichting in dit gedeelte beperkte zich in hoofdzaak tot de aanleg van een natuurlijk
vormgegeven zandvang. Hiervoor is een verbreding van het beekprofiel gecreëerd in de
bedding. Op andere plaatsen is een slingerende beekloop gegraven, zijn de oevers verlaagd
en zijn plas-dras zônes aangelegd. De lengte van dit herinrichtingstraject bedraagt 360
meter. Verder in de benedenstroomse richting zijn alleen beperkte wijzigingen in het profiel
van de beek aangebracht, in hoofdzaak verbredingen van het stroomvoerende deel. De
profielverruiming wordt door het huidige beheer, waarbij meer waterplanten kunnen ontstaan,
weer goeddeels teniet gedaan. Dit is voor de huidige afvoer echter geen probleem (mond.
med. districtsopzichter).
Beekvak 10
De herinrichting omvatte in dit beekvak de aanleg van een natuurontwikkelingsterrein en
enkele profielwijzigingen van de Maasnielderbeek.
Over een lengte van 235 meter, op het voormalige boerenweiland langs de beek, is de
bouwvoor ontgraven en zijn een poel en plas-dras situaties gecreëerd. Het profiel van de
Maasnielderbeek is slechts opgeschoond, beperkt verbreed en van een verzonken
beschoeiing aan de noordzijde voorzien. Tenslotte is er een 3½ meter breed onderhoudspad
aan de noordzijde van de beek aangelegd. Verder zijn langs dit tracé geen maatregelen aan
weerszijden van de beek uitgevoerd.
Beekvak 11
In dit gedeelte is de beekloop verplaatst en zodanig vormgegeven dat gunstige
omstandigheden voor natuurontwikkeling ontstonden.
Over een lengte van 575 meter is de beekloop geheel verlegd en slingerend gemaakt. Er zijn
gevarieerde oevers aangelegd, eilandjes en nevengeulen gecreëerd, poelen en slenken
gegraven en veel plas-dras situaties gerealiseerd. De beschikbare strook waarop dit alles
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plaatsvond was 35 - 40 meter breed. De bouwvoor is vrijwel geheel ontgraven. Een deel van
de vrijgekomen grond is verwerkt tegen de steilrand aan de zuidzijde.
In dit beekvak zijn enkele bomen geplant evenals wat groepen struweel, met name op de
steilrand aan de zuidzijde. Verder is er niets geplant of gezaaid na de herinrichting.
Figuur 4.1 geeft een indruk van de uitgevoerde werkzaamheden.
Onder de Kloosterweg is een dassentunnel aangelegd en een geleidend dassenraster zodat
verkeersslachtoffers op de Kloosterweg worden voorkomen.
De kosten van de herinrichting van de beektrajecten 9, 10 en 11, samen met andere
werkzaamheden in het stroomgebied van de Maasnielderbeek in het kader van het
waterkwantiteitsbeheersplan bedroegen ± ƒ1.325.000 inclusief voorbereidingskosten en
grondaankopen. Er is geen subsidie ontvangen. Het werk is uitgevoerd in de winterperiode
1992-1993.
Foto 4
Beekvak 10
vóór
herinrichting:
smalle beek
met
boerenwei.

Foto 5
Dezelfde plek
na herinrichting:
links is een
onderhoudspad
aangelegd en
rechts is op het
graslandperceel
een langgerekte
slenk
uitgegraven.
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5

BODEM EN WATER

5.1

Bodem en grondsoort

Op de bodemkaart 1:50.000 staat het Maasnielderbeekdal gekarteerd als een associatie van
vele enkelvoudige kaarteenheden, aangeduid met ABv: venige beekdalgronden. In deze
dalen liggen sterk verschillende gronden zoals veengronden, oude rivierkleigronden en
zandgronden welke in kleine oppervlakten voorkomen. De kaarteenheid valt samen met de
verlandde pleistocene Maasbedding. De grondwatertrap is II. Dit betekent dat de gemiddelde
hoogste grondwaterstand (GHG) minder dan 40 centimeter onder maaiveld is en de
gemiddelde laagste grondwaterstand schommelt tussen de 50 en 80 centimeter beneden
maaiveld.
Uit de grondboringenstaat uit het ontwerpplan (Kragten, 1992) blijkt dat de bovenstaande
kwalificatie juist is maar dat veengronden niet de boventoon voeren. De bovengrond bestaat
uit humeus zand met daaronder een variatie van zand, kleiig zand, zandige klei of klei.
Venige gronden komen doorgaans pas in de diepere lagen voor (>80cm onder maaiveld) of
in dunnere lagen in de directe nabijheid van de oude beekloop.
Voor de ontwikkeling van planten- en diergemeenschappen is de grondsoort in de
bewortelbare zone, naast een aantal andere standplaatseigenschappen, van groot belang.
Kort na de inrichting van het terrein is het oppervlakkige substraat gekarteerd. Bijlage I vormt
hiervan de kaartweergave.
Het substraat is in hoofdzaak zand afgewisseld met een beetje klei en veen.

Foto 6 Het kale substraat (overwegend zand met ook wat venig
materiaal) ligt er maagdelijk bij na de herinrichting. Het grondwater bevindt
zich dicht onder maaiveld. Restanten beekbegeleidende begroeiing zijn
gespaard tijdens de herinrichting.
De Maasnielderbeek in Roermond
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5.2

Oppervlaktewatersysteem

5.2.1 Systeembeschrijving
De Maasnielderbeek is een typische terrasbeek in midden Limburg. De bovenloop bestaat uit
een stelsel van slootjes, greppels en drainages in het gebied "Het Veen", dat de oorsprong
van de Maasnielderbeek vormt. De voeding bestaat uit kalkarm kwelwater en regenwater dat
in het stroomgebied valt (zie ook H2). Het verval is gering, gemiddeld 1.19 meter per
kilometer lengte.
Via Asenray, Thuserhof en de heringerichte trajecten stroomt de Maasnielderbeek door de
stad Roermond en mondt uit in de Maas bij Leeuwen.
Het water wordt niet belast met effluentwater. Bovenstrooms van het heringerichte tracé
bevindt zich één rioolwateroverstortpunt. Deze overstort heeft een capaciteit van 1,25 m 3/s
en een overstortfrequentie van 6 keer per jaar waarbij uiteraard niet telkens de capaciteit van
1,25 m 3/s wordt gehaald.
De bodemhoogte aan het begin van het herinrichtingstraject is 22.50 meter boven NAP. Aan
het eind, waar de beek Roermond binnenstroomt, is de bodemhoogte 21.00 meter. Het
verval is hiermee 1.50 meter over een afstand van ruim 1800 meter. Het gemiddelde
verhang in het heringerichte traject is ruim 80 centimeter per kilometer beeklengte. Het traject is opgebouwd uit enkele vakken met verschillend verhang. De dwarsprofielen zijn
variabel.
afvoer
Afvoermetingen met enige nauwkeurigheid zijn beschikbaar sinds juli 1996. Tot nu toe zijn
afvoeren gemeten van 0,1 liter water per seconde tot 267 liter water per seconde.
De afvoergegevens zijn:
minimum afvoer:
0 liter per seconde
gemiddelde afvoer:
circa 15 liter per seconde
hoogst verwachte afvoer:
tot circa 500 liter per seconde (0,5m 3)
In de nazomer van 1997 stond de Maasnielderbeek nagenoeg droog. Te betwijfelen valt of
dit een incident zal zijn. Behalve klimatologische schommelingen is een veranderd
landgebruik tijdens de laatste decennia ongetwijfeld (mede) debet aan het droogvallen van
de beek. Te denken valt aan het versneld ontwateren van het achterland via grote
afwateringssloten en zomeronttrekkingen door de landbouw. De sponswerking in het
stroomgebied is afgenomen en de extremen tussen nat en droog nemen toe. Ook eisen
waterwinningen in het stroomgebied hun tol.
stroomsnelheid
Er worden geen stroomsnelheden gemeten. Omdat de dwarsprofielen zeer verschillend zijn
en tevens veel begroeiing aanwezig is, is het schatten van de stroomsnelheid uit de
afvoergegevens bijna onmogelijk. Vermoedelijk liggen de stroomsnelheden tussen 0 en 0,2
meter per seconde.
dynamiek
De stromingsenergie en de daarmee samenhangende dynamiek (breedte-erosie,
sedimenttransport) in de Maasnielderbeek is gering. Desalniettemin heeft de beek voldoende
energie om fijn zand en slib te transporteren. Nabij Straat en Heisterhof is nog sprake van
enig verval en stroomt het water. In het tracé tussen Kloosterhof en Roermond (beekvak 11)
valt de stroming weg door het opstuwende effect van de stadsvijvers in Roermond. Hier heeft
de Maasnielderbeek het karakter van een stagnant water wat ook in de begroeiing en de visen macrofauna tot uitdrukking komt. Inundaties doen zich hier evenmin voor. Saillant detail is
dat juist in dit gedeelte vrije meandering kan en mag plaatsvinden terwijl in de
stroomopwaartse trajecten, waar nog wel enige stroming is, de bedding onder de oeverlijn is
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vastgelegd. Regelmatig komt opstuwing door moeras- en waterplanten voor waarvan de
natuur in positieve zin profiteert.
De zandvang aan het begin van beekvak 9 functioneert naar behoren. Tot nu toe is hij
tweemaal machinaal opgeschoond. Dit werk wordt door de bosontwikkeling overigens steeds
lastiger.

Foto 7
Twee jaar na
herinrichting:
langzaam
stromend
water,
gevarieerde
oevers en
spontaan
ontluikende
begroeiing.

Foto 8
Winter ‘95-’96.
Het schrale
zandsubstraat
waar de
Maasnielderbeek
doorheen is
geleid.
Links is de
terrasrand
zichtbaar, rechts
van de beek
beginnend
bremstruweel
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5.2.2 Oppervlaktewaterkwaliteit (bijdrage Zuiveringschap Limburg)
fysisch-chemische waterkwaliteit
De Waterkwaliteit van de Maasnielderbeek op de meetlocatie Kloosterhof is matig tot slecht. De fosfaatgehaltes
overschrijden de grenswaarde, het zuurstofgehalte komt regelmatig beneden de 5 mg/l en de zintuigelijke
waarnemingen voor kleur en geur duiden op organische belasting en algengroei. In bijlage II zijn de
analyseresultaten opgenomen.
De lage stroomsnelheid, de sliblaag op de bodem en de bovenstrooms gelegen riooloverstort zijn mogelijke
verklaringen voor deze matige waterkwaliteit.

waterkwaliteit op basis van macrofauna
In het voorjaar van 1997 is in het heringerichte traject van de Maasnielderbeek macrofaunaonderzoek verricht.
Hiervoor is een eenmalige bemonstering uitgevoerd in het bovenstroomse gedeelte van het traject (locatie
Kloosterhof). In andere delen van het heringerichte traject is de macrofaunasamenstelling niet onderzocht zodat
hierover geen uitspraken kunnen worden gedaan. De beek was dicht begroeid met (water)planten (o.a. Gele lis
en Canadese waterpest). Er groeiden veel draadalgen in de beek en het water stonk. De bodem was bedekt met
een vrij dikke sapropeliumlaag. De stroomsnelheid was laag.
De lijst met aangetroffen macrofaunasoorten is opgenomen in bijlage III. Ter vergelijking zijn in de matrix twee
soortenlijsten van andere locaties in de Maasnielderbeek opgenomen. Eén locatie ligt in de bovenloop van de
beek (Thuserhof), de andere in de benedenloop (na rwzi Roermond). Van het heringerichte gedeelte zelf is de
macrofaunasamenstelling in de uitgangssituatie helaas onbekend.
Op de locatie Kloosterhof zijn meer dan 50 macrofaunataxa aangetroffen. Dat is veel meer dan op de locaties bij
Thuserhof en bij de rwzi Roermond. Het betreft echter vooral algemene soorten. Vooral de bloedzuigers,
muggenlarven, waterpissebedden en in mindere mate de slakken zijn zowel qua soorten als qua aantallen rijk
vertegenwoordigd. Verder zijn waterkevers, libellenlarven, waterwantsen en borstelwormen aangetroffen. Deze
soortenrijkdom is vooral het gevolg van de rijke watervegetatie. De soorten zelf indiceren echter geen bijzondere
milieuomstandigheden. De soortensamenstelling is kenmerkend voor zeer voedselrijke en organisch belaste
systemen.
Voor de drie bemonsteringen zijn op basis van de soortenlijsten waterkwaliteitsindices (K135 en Sladecek)
uitgerekend en is een Ebeoswa-beoordeling uitgevoerd (bijlage IV). De waterkwaliteitsindices wijzen op een
matige waterkwaliteit op de locatie Kloosterhof. De beoordeling is met name gebaseerd op hoge abundanties van
bloedzuigers, de waterpissebed Asellus aquaticus en de muggenlarven Chironomus spp. Dit wordt ondersteund
door de chemische gegevens (bijlage II), waaruit blijkt dat het zuurstofgehalte verscheidene malen beneden de
grenswaarde komt. Het grootste deel van de vastgestelde soorten komt met name voor in vervuilde en organisch
belaste milieu's, of is daar tenminste redelijk tegen bestand. Op de locatie Thuserhof was de waterkwaliteit op
basis van de macrofaunalevensgemeenschap -althans in 1987- veel beter: een beoordeling van redelijk tot goed.
Op de locatie na de rwzi Roermond is de waterkwaliteit op basis van de macrofaunalevensgemeenschap echter
zeer slecht. De Ebeoswa-beoordeling geeft voor de locatie Kloosterhof een goede score voor de factor
voedselstrategie. De factor stroming krijgt met Ebeoswa een slechte beoordeling op basis van de spaarzame
aanwezigheid van stromingminnende soorten. Inderdaad stroomt de Maasnielderbeek op het heringerichte traject
zeer traag of staat zelfs tijdelijk stil, hetgeen ook overeen komt met het streefbeeld. Dit hoeft voor typische
soorten van langzaam stromende wateren niet per definitie een probleem te zijn, mits een stabiele
zuurstofhuishouding aanwezig is. Door de te hoge organische belasting van de Maasnielderbeek is aan die
laatste voorwaarde niet voldaan.
De enige stromingminnende soorten waarvan meerdere exemplaren zijn aangetroffen, zijn de
vedermuggenlarven Micropsectra sp. en cf. Conchapelopia sp. De waterkever Agabus didymus (1 exemplaar
aangetroffen) is een typische soort van plantenrijke langzaam stromende wateren. De locatie bij Thuserhof krijgt
een vrij goede beoordeling op de factor stroming; hier komen meer stromingminnende soorten voor.
Concluderend: de Maasnielderbeek bij Kloosterhof heeft door de rijke plantengroei een soortenrijkere
macrofaunasamenstelling dan op de andere locaties. De ecologische waarde is desondanks gering, doordat de
aangetroffen soorten slechts zeer algemene (vaak slechte) milieuomstandigheden indiceren. Het belangrijkste
knelpunt voor de ontwikkeling van een karakteristieke macrofaunasamenstelling is zeer waarschijnlijk de slechte
waterkwaliteit van de beek en de daaruit voortvloeiende organische belasting van de habitats binnen de beek.
Een langzaam stromend, plantenrijk beeksysteem als de Maasnielderbeek is hiervoor gevoeliger dan
snelstromende beken met weinig waterplanten. Tussen de waterplanten en op stromingsluwe plekken ontstaan al
snel slibophopingen, waardoor een instabiele zuurstofhuishouding ontstaat. Zowel stromingminnende soorten als
soorten van ongestoorde stagnante systemen zijn hier slecht tegen bestand.
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6

ECOLOGISCH BEHEER DOOR MIDDEL VAN EXTENSIEVE BEGRAZING

6.1

Beheermethode

Eigendom, beheer en onderhoud van het terrein zijn in handen van het Waterschap Roer en
Overmaas. Het terrein is met z’n 4,75 hectare (voor waterschapsbegrippen) relatief groot,
abiotisch gevarieerd en bood destijds een gunstig vooruitzicht op de ontwikkeling van
natuurwaarden. Daarom heeft het waterschapsbestuur in 1995 de proef in het leven
geroepen om de Maasnielderbeek door middel van extensieve jaarrondbegrazing met Konikpaarden te gaan "onderhouden".
De begrazingsdruk is laag: ca. 1 dier per 2 hectare, alhoewel moet worden geraliseerd dat 2
hectare per dier voor jaarrondbegrazing aan de krappe kant is. Het is beter om een
begrazingsdruk van 1 dier per 3 a 4
hectare te hebben.
Onder invloed van deze natuurlijke
BEGRAZING EN MICROKLIMAAT
begrazing wordt een kleinschalige
Het microklimaat is van grote betekenis voor plant en
afwisseling van bloemrijke graslanden en
dier, in het bijzonder voor de fase van kieming en
ruigten, moerassige vegetaties, struweel
vestiging van de plant en voor kleinere diersoorten.
en bos beoogd inclusief de karakteristieke
Begrazing heeft grote invloed op het microklimaat,
vooral op de factoren licht, luchttemperatuur en
flora en fauna van beekdalen. Door de
luchtvochtigheid. Het microklimaat beïnvloedt op zijn
verschillende graaspatronen ontstaan
beurt het temperatuur- en vochtregime in de
speciale micromilieu's waarin bepaalde
bovengrond. Kortweg kan men zeggen dat de invloed
organismen een geschikt leefmilieu
van begrazing op het microklimaat zeer divers is. Van
kunnen vinden (zie kader "begrazing en
bijzondere betekenis zijn allerlei verschillend
georiënteerde randsituaties en overgangen:
microklimaat"). Het
overgangen tussen korte en opgaande begroeiingen,
onderhoudbeheersplan is als bijlage V in
randen langs grotere en kleinere open plekken, randen
dit rapport opgenomen.
langs belopen paadjes en dergelijke. Deze randen
6.2

Stichting Ark

gaan, afhankelijk van hun hoogte, abruptheid en
geslotenheid en met hun ligging ten opzichte van de
overheersende windrichting, samen met variatie in
atmosferische depositie en neerslag. Die variatie wordt
nog extra versterkt door uiteenlopende
bodemverdichting met zijn invloed op
bodemtemperatuur en vochtigheid. De bevordering
van micoklimatologische variatie is afhankelijk van de
terreingesteldheid, in het bijzonder de vochtigheid. In
dit verband is de differentiërende werking van
begrazing op droge bodems groter dan op natte.

Het terreinbeheer vindt niet in eigen
beheer plaats, maar door inschakeling
van de Stichting Ark. Hiervoor heeft het
waterschap een samenwerkingscontract
met Ark afgesloten. Stichting Ark en het
er aan gerelateerde bureau Stroming zijn
Bron: bosbouwvoorlichting nr. 7, 1996
organisaties die toegepast onderzoek
verrichten aan kust-, rivier- en
beekdalsystemen. De praktijkervaringen
van Stichting Ark vormen hiervan een belangrijk ingrediënt. Stichting Ark is reeds in vele
Limburgse gebieden actief op het terrein van natuurontwikkeling en extensief
begrazingsbeheer. Eigendom van gebieden wordt door de stichting niet nagestreefd. Via
voorbeeldgebieden wil men het denken over natuur in Nederland beïnvloeden en streven
naar uitbreiding van het natuurareaal met een maatschappelijke meerwaarde.
De natuurvisie van Stichting Ark refereert sterk aan natuurlijke processen van vóór
(grootschalige) menselijke beïnvloeding. In 'oerlandschappen' speelde begrazing met wilde
dieren een grote rol. Het is een sleutelfactor achter allerlei natuurlijke processen zoals
bosverjonging, verspreiding en vestiging van plantensoorten en het voorkomen van dieren
(Vera, 1997). Stichting Ark streeft ernaar om natuurlijke landschappen te laten ontluiken door
gebruik te maken van processen die weer geactiveerd kunnen worden zoals spontane
plantengroei & bosontwikkeling, kwel, erosie, sedimentatie & sedimenttransport en
natuurlijke begrazing.
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Stichting Ark is vooral actief in de aanvangsfase van natuurontwikkeling. Veelal in opdracht
van andere organisaties (overheden, natuurbeschermingsorganisaties,
waterleidingmaatschappijen en particuliere bedrijven) worden zij ingehuurd om terreinen
onder invloed van natuurlijk begrazingsbeheer te ontwikkelen tot natuurterrein. De mensen
van de stichting volgen de ontwikkelingen in de terreinen nauwgezet. Enerzijds signaleren zij
zaken als onder- of overbegrazing en zien zij toe op de gezondheid en het welzijn van de
dieren. Anderzijds hebben zij uitgebreide ecosysteemkennis en zijn zij in staat om gewenste
danwel ongewenste ecologische ontwikkelingen vroegtijdig te herkennen en in verband te
brengen met het gevoerde beheer waarna eventueel kan worden bijgestuurd. Meestal wordt
na enkele jaren de beheerzorg overgedragen aan de terreineigenaar.
6.3

Grazers en begrazingseffecten

6.3.1 De start met het begrazingsbeheer
In eerste instantie was afgesproken dat er langs de Maasnielderbeek met Galloway-runderen
zou worden begraasd. Wegens gebrek hieraan is uiteindelijk besloten om met paarden langs
de Maasnielderbeek te gaan begrazen.
In de zomer van 1995 zijn beekvak 10 en 11
EUROPESE WILDE GRAZERS
afgerasterd. De afrasteringspalen zijn van
onbewerkt acacia- en tamme kastanjehout. In de
Wilde paarden en runderen zijn
winter van 1995 is beekvak 9, nabij het gehucht
in Europa uitgestorven.
De Tarpan, het Europese wilde paard,
Straat afgerasterd.
Verdween pas aan het einde van de
Tot de komst van de Koniks heeft de vegetatie zich
Vorige eeuw. In Oost-Europa zijn
ongestoord kunnen ontwikkelen. De grove
Fokprogramma's uitgevoerd om met
vegetatiepatronen werden zichtbaar en er kon zich
Resterend 'wild bloed'
Dierentuinbeesten en dergelijke)
al enige biomassa vormen voordat de begrazing
te pogen een paard terug te fokken
startte. De dieren, twee volwassen Koniks met
met zoveel mogelijk van de
meestentijds een veulen, worden periodiek
oorspronkelijke wilde kenmerken.
verplaatst omdat een fysieke verbinding tussen de
Dit is goed geslaagd en het 'nieuwe'
Wilde paard, de Konik, wijkt,
drie beekvakken ontbreekt. Beekvak 10 omvat
zo wordt beoordeeld, nauwelijks af
slechts het eenzijdige onderhoudspad plus een ca.
van z'n wilde voorganger.
halve hectare groot oeverterreintje aan de
Met runderen ligt het verhaal
zuidoostzijde.
Anders. Het wildrund is reeds
e
In beekvak 9 zijn voorzieningen getroffen voor de
Begin 17 eeuw uitgestorven en
Terugfok was niet meer mogelijk.
aanliggende eigenaar om zijn melkvee van en naar
In Schotland bleken door de eeuwen
de boerderij te leiden.
heen rassen te zijn gefokt met een
Zoveel mogelijk wordt getracht de graasdruk
aantal voor het natuurbeheer
gelijkmatig te spreiden over de drie deelgebieden.
geschikte eigenschappen: gehard,
aangepast metabolisme, zelfredzaam
Van echte jaarrondbegrazing op één en hetzelfde
en over het algemeen
terrein is dus eigenlijk geen sprake. Middels een
publieksvriendelijk. Het zijn deze
omzettingscyclus begrazen de dieren ieder
rassen, Schotse hooglanders,
terreindeel zo'n 2 á 6 maanden per jaar afhankelijk
Galloways en, in mindere mate
van de grootte van het deelgebied.
Heckrunderen, die thans veel
Met een schrikdraad langs de noordzijde van vak 11
in natuurterreinen worden ingezet.
wordt voorkomen dat de Koniks in contact komen
met de huispaarden aan de andere zijde van de
afrastering. Helemaal aan de westzijde, bij de Roermondse Wirosingel is een klein
plantsoentje van de Gemeente Roermond in de begrazingseenheid opgenomen onder
voorwaarde dat enkele oude platanen werden uitgerasterd.
6.3.2 Samenstelling, gezondheid en gedrag van de grazers
Groepssamenstelling
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Op 21 augustus 1995 zijn twee Koniks en een veulen losgelaten in beekvak 11, tussen de
Wirosingel en de Kloosterhof. Het ging om de volgende groep dieren: een hengst uit de
Ossenwaard bij Deventer (Pomar) en de merrie Perla met haar merrieveulen Porzana uit de
Blauwe Kamer bij Rhenen.
Van 2 februari t/m 10 juni 1996 heeft deze kudde het oostelijk deel van het beekdal begraasd.
Op 19 maart werd het merrieveulen Parthena geboren (moeder Perla). De nageboorte is
gevonden bij een bospoel. Op 10 mei 1996 is de jaarlingmerrie (Porzana) naar het nieuwe
Belgische natuurgebied Kollegreend bij Kessenich gebracht.
Tussen 10 juni en 4 oktober hebben de paarden weer op het westelijke trajekt (vak 11)
gelopen, daarna (tot eind 1996) op het oostelijke deel. Vanaf begin januari is de kudde
teruggezet op het westelijke trajekt. Op 15 maart 1997 is de merriejaarling Parthena naar de
Kollegreend gegaan. De veulens van Perla kregen na een jaar meestal een donkere vacht,
net als hun moeder. Zo niet het hengstje Pester dat in 1997 werd geboren. Inmiddels stond
de ontwikkeling van het terrein niet stil. Er begon zich onder meer steeds meer bos in het
beekdal te vestigen. Dit houdt tevens in dat het begraasbaar oppervlak afneemt. Immers,
zonbeschenen grasland vegetaties maken plaats voor jong schaduwrijk stakenbos. Hierin is
veel minder voedsel voorhanden voor grote herbivoren. Nadat in 1998 nog eenmaal een
merrieveulen (Putra) was geboren is besloten na de winter van 98/99 geen hengst met
merrie (en dus voortplanting) meer langs de Maasnielderbeek te zetten. Daarvoor in de
plaats deden de ruinen Jason en Julius hun intrede. Een merrie met veulen heeft veel meer
(eiwitrijk) voedsel nodig dan een ruin. Het betekent in feite dat het Maasnielderbeekdal te
klein is voor natuurlijke begrazing en dat op korte termijn uitbreiding moet worden gezocht.
Gezondheid
De conditie van de paarden is in het algemeen prima. De merrie-jaarling Porzana heeft in de
winter van 1995/1996 last gehad van een schurftplek bij haar achterpoten. In de loop van 1996
is dit euvel vanzelf overgegaan.
Aan het eind van de winter en in het vroege voorjaar van 1996 was de merrie Perla behoorlijk
mager, haar ribben waren goed te zien. Dit was te wijten aan een combinatie van factoren
namelijk de strenge vrieswinter en het verminderde voedselaanbod door de relatief hoge
graasdruk. De belangrijkste reden was dat ze zich uitmergelde voor haar jonge veulen
(geboren 19 maart). Door haar matige conditie in het vroege voorjaar, is ze niet meteen weer
gedekt maar pas rond half mei. Binnen enkele weken na het op gang komen van de grasgroei
in de lente verbeterde haar conditie.
Samen met de merrie Karda van de Vloedgraaf, was dit het enige geval van zwaar
conditieverlies bij Koniks in Limburg (ca. 40 dieren in totaal) in de strenge winter van 1996. Bij
kuddes die langs de Maas graasden, zijn geen problemen vastgesteld. Het voedselaanbod van
de gronden langs de Maas is dan ook een stuk beter dan die rondom de Maasnielderbeek en
de Vloedgraaf. In beide gebiedjes komen naar verhouding veel schrale zandige delen voor.
Overigens vormt het afvallen in de winter een normaal natuurlijk verschijnsel en is het zelfs een
selectie-mechanisme. Door de afname van het overgewicht dat in de loop van de zomer en
herfst is opgebouwd, krijgen de paarden minder hoefproblemen. Zoals in de vorige paragraaf
reeds vermeld werd het voedselaanbod door bosontwikkeling in de winter van 1998/99
echter te klein. De conditie van met name de merrie nam te sterk af waardoor in deze
periode tegen de wens en de gewoonte in toch hooi is bijgevoerd.
De veulens van Perla zijn opvallend klein en missen de typische muisgrijze wildkleur. De twee
veulens die ze tot nu toe heeft gekregen zijn geheel bruinzwart waarbij de kenmerkende
aalstreep en de zebrastreping op de poten ontbreken. Dit lijkt op een vorm van melanisme bij
de Konik.
Gedrag
De paarden staan regelmatig in de beek om moerasplanten te eten zoals Grote en Kleine
lisdodde, Pitrus en Liesgras. In de winter van 1995/1996 hebben de paarden veelvuldig aan
bomen geknabbeld. Veel wilgen maar ook elzen zijn toen aangepakt. Zelfs de takken van Witte
acacia's met hun forse stekels worden 's winters door de dieren niet versmaad. Het blad van
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de Acacia staat te boek als giftig vanwege een lectine, in dit geval robine (Van Genderen et al.,
1996). De Brem die talrijk op de droge zandige delen groeit, wordt echter met geen haar
gekrenkt door de aanwezigheid van een flink aantal giftige secundaire plantenstoffen
(waaronder sparteïne, lupanine en cytisine (Van Genderen et al., 1996). De paarden hebben
uitgebreide zandrolplekken gemaakt evenals een aantal vaste drinkplaatsen.
De paarden zijn behoorlijk tam en worden soms door passanten flink bijgevoerd. Door de
afwezigheid van bebording in de eerste jaren wisten goedbedoelende personen niet dat
voeren niet is toegestaan. Zelfs met duidelijke informatie blijft dit probleem op dergelijke kleine
terreinen altijd enigszins bestaan.
De Koniks hebben na enkele weken een vaste padenstructuur in het terrein gecreëerd en dan
worden ook latrines van de hengst reeds duidelijk zichtbaar. Beide zaken hebben een
belangrijke invloed op de vegetatie (verspreiding van zaden) en de soortensamenstelling
daarvan.
Bij strenge vorst moeten wakken in het ijs worden gehakt om de dieren van water te voorzien.
6.3.3 Effecten van extensieve begrazing
Met de introductie van deze grote planteneters zijn een aantal interessante ontwikkelingen
op gang gekomen. Door de begrazing ontstaat een wisselwerking tussen vegetatie en grote
planteneters. Begrazing leidt bovendien tot een herverdeling van mineralen in het terrein.
Meer nog dan runderen hebben paarden hun vaste patronen met looppaden, graasplaatsen
en latrines, plekken waar ze hun uitwerpselen deponeren. Ook langs de Maasnielderbeek is
onder invloed van de begrazing een padenstructuur ontstaan en wordt de 'zandkop' bij de
Kloosterhof door vertrapping en zandrolbaden open gehouden. Het “baden” wordt gedaan
om hun vacht schoon te houden. Deze open plaatsen vormen een interessant biotoop voor
pionierplanten als Klein vogelpootje en Dwergviltkruid en voor warmteminnende insekten zoals
Basterdzandloopkever. De paarden hebben een aantal vaste drinkplaatsen waarbij
moerassige pioniermilieus zijn ontstaan. Ook grazen de dieren graag op enkele vochtiggrazige stukjes. In deze milieus gedijt een zeldzame soort als Borstelbies goed, met name in
kleine erosiegeultjes. Door de begrazing wordt een veelheid aan successiestadia in stand
gehouden. Zonder begrazing was het pioniermilieu waarin de Borstelbies voorkomt wellicht
al verdwenen.
De latrines worden door de opeenhoping van mest ruiger en ruiger. Op den duur kunnen hier
in de beschutting van bramen en distels zaailingen van eik en hazelaar tot ontwikkeling
komen. De droge ruwe mest van paarden heeft aantrekkingskracht op mestkevers en andere
insecten. Dit is weer interessant voedsel voor de Dassen die zich in de buurt bevinden. Er
zijn Dassenuitwerpselen gevonden op paardenmest. Juist voor het gereedkomen van dit
rapport werd een nieuwe Dassenburcht ontdekt in het beekvak 11. De dassenpopulatie
huisde al in twee burchten iets oostelijker aan de rand van het beekdal.
Na enkele seizoenen is een duidelijk patroon van graasweidjes ontstaan. De tamelijk
eentonige grazige delen zijn als gevolg van de begrazing structuur- en soortenrijker
geworden. Veel fraai bloeiende kruiden hebben zich op een of andere manier gewapend
tegen begrazing (stekels, geur of gifstoffen) zodat deze planten worden gemeden en in hun
ontwikkeling worden bevoordeeld. Ook op het smalle onderhoudspad langs vak 10 is als
gevolg van de begrazing een veel structuurrijkere vegetatie ontstaan.
De wilgenbegroeiing langs de oevers wordt plaatselijk aangevreten door de paarden wat een
gevarieerder beeld geeft. Juist in de winter wordt relatief veel ruigte en houtig gewas
gegeten. Daarom is de winterperiode van groot belang voor het terugdringen van de
overdadige houtopslag en het openbreken van ruigtes. De periodieke verplaatsingen van de
Koniks, feitelijk is sprake van een soort seizoensbegrazing, hebben tot gevolg dat bepaalde
plaatsen in bepaalde periodes niet worden begraasd wat leidt tot verruiging en veel
bosopslag. Het razende tempo waarin de oevers van de Maasnielderbeek dichtgroeiden met
pitrus gevolgd door dichte bosschages van wilgen en elzen is nauwelijks voorstelbaar. In de
zes jaar na de aanleg is er een beekbegeleidend bos ontstaan. In § 7.2.2 wordt dit fenomeen
nader belicht.
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Foto 9
Begrazingseffecten:
een padenstructuur
en graasweidjes
tussen ontluikend
bos; een
kleinschalige
afwisseling van
biotopen als gevolg
van extensieve
begrazing.

6.4

Aanvullende beheermaatregelen

Langs de Maasnielderbeek zijn de steunpalen van enkele aangeplante bomen verwijderd
vanwege het onnatuurlijke beeld. Op hetzelfde terrein zijn in de winter van 1995/1996 zowel
door de gemeente als door het Waterschap Acacia's en Amerikaanse vogelkersen
bestreden. Vooral de laatste zijn
echter weer behoorlijk uitgelopen.
HET NATUURBELANG VAN DISTELS.
Het lijkt erop dat bestrijding van
Met name voor insecten zijn distels uitermate nuttig. De
deze soort weinig zin heeft zonder
akkerdistel is één van de meest bezochte plantensoorten
gebruik te maken van milieuvan de Noordwesteuropese flora. Dat zijn vooral insecten
onvriendelijke middelen.
als hommels, bijen, kevers, vliegen, zweefvliegen, motten
In 1995 zijn het midden- en
en dagvlinders. Een soort als de Distelvlinder dankt zijn
oosttrajekt gemaaid (daar vond dat
naam aan de Distel. Een reden voor het grote aantal
bezoekers is de hoge nectarproductie. Prettig voor insecten
jaar nog geen begrazing plaats). In
is het als een plant een relatief lange bloeitijd heeft en in
1996 is alleen het onderhoudspad
groepen bij elkaar staat. De stekeligheid van de distels
langs vak 10 nog gemaaid in de
biedt bovendien enige bescherming tegen insectenetende
zomer. In vak 11 zijn toen
vogels. Insectenlarven leven vooral van de groene
plantonderdelen en sappen.
onkruiden bijgemaaid wegens
Ook voor zaadetende vogels zijn distels van belang. Vooral
vermeende overlast voor de
mezen en vinkachti gen komen soms in grote getale op de
aanliggende eigenaren, met name
stekelige planten af. De Putter of Distelvink is in staat om
ridderzuring, distels en brandnetels.
met zijn snavel vruchthoofdjes van de plant los te maken en
In 1997 is nog slechts tweemaal
de olieachtige nootjes te bereiken. Roofvogels profiteren op
hun beurt van het grote aanbod van muizen en kleine
onder de afrastering gemaaid;
zangvogels. Ook als broedgelegenheid zijn distelruigtes
binnenin het terrein is niet meer
geschikt voor o.a. gele kwikstaart en bosrietzanger.
bijgemaaid. Het ecologisch belang
Tenslotte is de Distel belangrijk als voedselbron voor de
van distelruigten is groot (zie
grazers. Jonge knoppen worden graag gegeten en
afgestorven distelresten zijn een bestanddeel van de
kader). De ervaring in vergelijkbare
wintervoedselvoorraad. In een terrein als de Vloedgraaf is
natuurontwikkelingsterreinen leert
dit van groot belang aangezien de grazers jaarrond
dat distelruigten na ca. 5 jaar
voldoende voedsel beschikbaar moeten hebben zonder dat
'uitgeraasd' zijn. De vitaliteit van de
wordt bijgevoerd.
ruigtekruiden neemt dan vrij abrupt
af waarna er zich parasieten zoals
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roest in kunnen vestigen die het gewas verder belagen. Meestal treedt er dan een veel
soortenrijker vegetatietype voor in de plaats.
In de herfst van 1996 vond opstuwing door moeras- en waterplanten plaats wat tot een hoger
waterpeil leidde; gunstig voor de natuur maar lastig voor de aanliggende eigenaars. In
beekvak 9 en 10 is daarop in december 1996 éénmaal bodemonderhoud gepleegd waarbij
water- en oeverplanten machinaal uit de beekbodem zijn verwijderd. De verwachting is dat
overmatige waterplantengroei herhaaldelijk tot opstuwingsproblemen zal leiden (mond. med.
districtsopzichter, dhr. Benders).
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7

FLORA EN FAUNA

7.1

Nulsituatie

De Maasnielderbeek was voor de herinrichting te karakteriseren als een sloot tussen lage
boerenweilanden en broekbosjes (zie de foto's 3 en 4). Vóór de herinrichting kwamen langs
de Maasnielderbeek de volgende vegetatietypen voor: watervegetatie met klein kroos;
oevervegetaties gedomineerd door mannagras; grote zeggenvegetaties gedomineerd door
rietgras en/of liesgras; fioringrasvegetaties; engels raaigrasvegetaties met kropaar en/of
brandnetels; gestreepte witbolvegetaties met veel brandnetels; soortenarme graslanden van
het gewoon struisgras-roodzwenkgrastype en tenslotte sporkehout/grauwe wilg struwelen.
De volgende aandachtssoorten zijn destijds gevonden: Brede wespenorchis; Gewone
wederik; Beekpunge; Gewone engelwortel; Melkeppe en Moerasspirea.

7.2

Actuele situatie

Sinds de herinrichting zijn de terreinen vrij uitvoerig onderzocht op de zich ontwikkelende
flora en fauna. Vanaf het vegetatieseizoen 1995 is dit in eigen beheer (WRO) gebeurd in
samenwerking met de beheerders van Stichting Ark. Tot 1995 is dit werk uitbesteed aan
adviesbureau Natuurbalans. In de terreinen is een uitgebreide set aandachtsplantensoorten
opgenomen. Aandachtssoorten zijn planten die zeldzaam zijn of een min of meer bijzondere
milieuomstandigheid indiceren. Tenslotte zijn ook minder algemene, fraaie bloemplanten
genoteerd. Tevens zijn de faunistische bijzonderheden telkens genoteerd. In deze
paragrafen zijn de waarnemingen bijeen gebracht van diverse medewerkers van het
waterschap Roer en Overmaas, Stichting Ark, adviesbureau Natuurbalans en enkele
particuliere onderzoekers.
7.2.1 Flora en vegetatie van de Maasnielderbeek
Langs de Maasnielderbeek zijn 57 aandachtssoorten gevonden. De enige landelijke rode lijst
soort die is gevonden is Cypreswolfsmelk. Daarnaast komen er 21 soorten van de limburgse
rode lijst voor. Zie bijlage VI voor een overzicht van de aangetroffen leuke plantensoorten.
De meeste
aandachtssoorten zijn
soorten van
graslanden en soorten
van pioniervegetaties.
Verder zijn nog een
aantal interessante
water- en
moerasplanten
gevonden. Het aantal
min of meer
vochtafhankelijke
soorten is relatief groot
getuige figuur 7.1. De
relatief grote natte
oppervlakte, het
ondiepe grondwater en
de kwelinvloed in
bepaalde zones spreekt hieruit.
Foto 10
Beeld van de gevarieerde begroeiing langs de
Maasnielderbeek. Waterplanten, kwelsoorten, oever- en moerasplanten,
bremstruweel en allerhande schrale soorten komen er voor.
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Langs de Maasnielderbeek is
een duidelijke
Figuur 7.1: (grond)waterafhankelijkheid plantensoorten van de
Maasnielderbeek
vegetatiezonering zichtbaar,
enerzijds door
obligate
substraatverschillen,
freatofyten
8%
anderzijds door de mate
natte freatofyten
niet obligate
29%
waarin beekwater de
freatofyten
vegetatie beïnvloedt. Delen
15%
van het terrein hebben een
relatief schraal, zandig
substraat dat meestal erg
droog is. Het duidelijkst is dit
plaatselijke
zichtbaar bij de Kloosterweg
freatofyten
in beekvak 11. Hier is een vrij
8%
hydrofyten
open bremstruweel aanwezig
7%
waarin kleinoden als
duinfreatofyten
Zandblauwtje, Hazenpootje,
2%
Dwergviltkruid, Vogelpootje
en sinds kort ook
afreatofyten
Cypreswolfsmelk groeien.
31%
Cypreswolfsmelk, een
landelijke rode lijst soort, is een plant van open zonnige droge zandgrond. Het voortdurend
'bloten' van het substraat door de paarden begunstigt het voorkomen van deze soorten.
Andere waardevolle vegetaties komen voor op vochtig, lemige plekjes en erosiegeultjes. Hier
groeit o.a. Borstelbies en Liggend hertshooi. De invloed van uittredend kwelwater in het
terrein blijkt uit vegetaties met Veldrus en Bosbies. Andere kwelindicatoren die langs de beek
zijn gevonden zijn Waterviolier, Egelboterbloem, Hoge cyperzegge, IJle zegge en
Dotterbloem. Deze laatste heeft zich nog niet in het heringerichte terrein gevestigd maar
komt voor in een broekbosrestant.
De oevers van de beek in de heringerichte delen (vak 9 en 11) werden al snel overwoekerd
met Pitrus. Deze soort kon zich zo snel uitbreiden door de in het verleden gedaalde
grondwaterstand. Hierdoor heeft rijping van de venige toplaag plaatsgevonden maar zijn de
betrekkelijk zure omstandigheden blijven bestaan. In combinatie met de vergravingen van
het beekprofiel ontstonden zo ideale omstandigheden voor Pitrus. Sinds 1996 worden de
pitrusvegetaties snel vervangen door dichte wilgen- en elzenstruwelen. De vegetatiegrens
tussen pitrus/wilgenoevers en open zandige begroeiingen is soms haarscherp. Blijkbaar is
de nutriëntenaanrijking binnen de invloedssfeer van het beekwater voldoende om een
pitrusruigte tot ontwikkeling te laten komen hetgeen in scherp contrast staat met de net
buiten de invloedssfeer van het beekwater gelegen schrale zandige vegetaties met brem en
schapengras. In de seizoenen 1994, 1995 en 1996 was sprake van flinke distelgroei.
Sindsdien nemen de distels af en het bos toe.
7.2.2 De bosontwikkeling in het Maasnielderbeekdal
Weinig beekdalen in Limburg zijn nog bebost, terwijl juist beek- en rivierdalen van nature
bosrijke gebieden zijn. Als gevolg van de in cultuurname van beekdalen zijn er in het
verleden honderden hectaren bebost beekdal in Limburg verloren gegaan. Langs de
Maasnielderbeek zien we dat de spontane bosontwikkeling in snel tempo gaat. Met name de
delen waar open substraat aanwezig was, zoals het heringerichte vak 11, bleken een ideaal
kiembed voor bomen en struiken te zijn. Op de natte gronden maken wilgen en elzen de
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dienst uit. Hogerop vestigen brem, ruwe berk en in kleinere aantallen Zomereik, Eenstijlige
meidoorn, Witte Acacia en Braam zich volop.
Vaak dringt zich bij beheerders de vraag op “ontstaat er niet te veel bos?”, gevolgd door
“moeten er niet meer grazers bij?”. Hoewel het logische vragen zijn hebben ze vooral te
maken met de wijdverbreide misverstanden over de rol van begrazing en het doel van
natuurontwikkeling. Immers het doel is niet een vaststaand streefbeeld, vegetatietype of
natuurdoeltype maar een natuurlijker beekdal. Getracht wordt de natuurlijke processen langs
een beek weer te laten ontluiken. Planten en dieren reageren hier doorgaans sterk op en het
landschap ontwikkelt zich meer en meer tot het natuurlijke geheel dat ook echt op die plek
thuis hoort. Dat is langs de Maasnielderbeek veel bos. Interessante soorten reageren
daarop; nu al heeft er zich een Das gevestigd, wellicht keren in de toekomst ook de
nachtegalen terug.
De snelle bosontwikkeling kwam niet onverwacht. Met name vak 11 is een langzaam
stromende beekgedeelte door open zandgrond. Bosontwikkeling gaat in een dergelijk milieu
altijd snel en in de toekomst zal het gebied zich steeds meer tot een stromend broekbos
kunnen ontwikkelen.
Foto 11
Dichte
bosschages
langs de
Maasnielderbeek.
Na een pitrusfase
is
beekbegeleidend
bos tot
ontwikkeling
gekomen.

Begrazing is geen middel om deze bosontwikkeling te stoppen (hoewel het daar wel vaak
voor wordt ingezet). Begrazing is een proces wat in de natuur thuishoort en geen alternatief
voor een maaimachine. Veel planten en bomen beschikken over afweermiddelen tegen
begrazing. Grote herbivoren grazen hier en daar wat weg, maar selecteren ook heel
duidelijk. Bepaalde bomen en struiken worden meestal met rust gelaten. Langs de
Maasnielderbeek zijn dat bijvoorbeeld Brem, Ruwe berk (beide onsmakelijk) en Acacia
(stekels). Ze knabbelen er wel wat aan, maar dat is onvoldoende om de bosontwikkeling
terug te dringen. Zo is bijvoorbeeld ook de Zwarte els, die direct langs de beek groeit, veel
minder in trek bij de Koniks dan de wilgen. In rijke graslanden kan bosontwikkeling wel lang
op zich laten wachten, omdat hier de vestiging van houtige gewassen door de dikke (vaak
voorheen bemeste) grasdeken wordt tegen gehouden. Ook hier zal uiteindelijk echter bos
opschieten.
De grazers vergroten door hun graasgedrag de natuurlijke variatie, en daarmee de
soortenrijkdom aanzienlijk, maar stoppen daarmee niet de essentiële richting van de
successie. Overigens zal het bos naarmate de ontwikkeling vordert niet zo dicht van karakter
blijven. Momenteel bevindt het bos langs de Maasnielderbeek zich in een stakenfase van
jonge bomen. Dit is de meest ondoordringbare fase. Beekbegeleidend bos dunt zichzelf na
verloop van tijd ook weer uit, waarmee het weer toegankelijker wordt voor grote grazers.
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Er zijn ook andere processen die bos kunnen afbreken of terugdringen. Zo speelt in
beekdalen de beek zelf een rol. Langdurige overstromingen of erosie van de oevers breken
op beperkte schaal bos af en selecteren tevens de overstromings tolerante soorten (elzen en
wilgen). De Maasnielderbeek in het heringerichte gedeelte moet van nature een breed en
weinig stromend karakter hebben gehad waarin het dichte berken/brem-bos dat thans in vak
11 opkomt amper kans zou krijgen. Alleen op de terrasovergangen is een dergelijke
vegetatie voorstelbaar. De neiging tot de vorming van een breed stromend moeras is ook in
de huidige Maasnielderbeek te herkennen (zie ook hoofdstuk 9). Zonder verder beheer zal
de beek geleidelijk aan volgroeien met helofyten en waterplanten. Dit gaat in het
heringerichte deel van vak 11 nog langzaam vanwege de flinke bodemdiepte die aan de
beek is gegeven. De ondiepere delen raken nu reeds sterk begroeid, en ook andere delen
zullen naarmate de aanzanding voortschrijdt steeds ondieper worden.
Een krachtige factor bij het terugdringen van bos in beekdalen is de aanwezigheid van
bevers. Ze doen dit niet alleen door wegvreten van bomen, maar ook door het onder water
zetten van stukken beekdal en de aanleg van sleepgangen. Zo hebben bevers langs de
Duitse Kallbach (Noord-Eifel) in enkele jaren tijd het jonge wilgenbos geheel verwijderd,
waardoor het aandeel aan ruigte en helofytenvegetaties weer toenam. Dit zijn dan
vervolgens de plaatsen waar runderen en paarden graag grazen waardoor deze locaties
weer langere tijd bosvrij blijven. Bevers worden in Limburg in toenemende mate gezien.
7.2.3 Faunawaarnemingen

7.2.3.1

Macrofauna

De Maasnielderbeek op de locatie Kloosterhof heeft een soortenrijke
macrofaunasamenstelling met een totaal van meer dan 50 aangetroffen taxa. Het betreft
echter hoofdzakelijk algemene tot zeer algemene soorten van (zeer) voedselrijke wateren.
De meeste soorten zijn karakteristiek voor stilstaande milieu’s, terwijl een klein aantal
soorten optreedt dat kenmerkend is voor (langzaam) stromende wateren. Een minder
algemene soort is de kever Agabus didymus, waarvan één larve is aangetroffen; de soort is
karakteristiek voor kleinere (semi)permanente, plantenrijke beekjes (Drost et al., 1992).
Naast de zeer algemene pissebed Asellus aquaticus, is ook de iets kritischere Proasellus
meridianus in klein aantal aangetroffen. Van de vedermuggenlarve Acricotopus lucens is één
exemplaar aangetroffen. De soort leeft vooral in laagveengebieden, vooral talrijk op
organische bodems en op planten. Komt meestal voor bij een goede waterkwaliteit, maar
kan zeer sterke organische verontreiniging en zeer lage zuurstofgehalten verdragen. In
beken met een lage stroomsnelheid is de soort algemeen, overigens is hij schaars (Moller
Pillot & Buskens, 1990). Al met al is de faunistische waarde van de Maasnielderbeek voor
macrofauna vooralsnog gering te noemen.

7.2.3.2

Amfibieën

Langs de Maasnielderbeek zijn in de heringerichte delen grote en kleine poelen gegraven en
veel plas-dras situaties gecreëerd. De kleine en ondiepe exemplaren raakten snel begroeid
met hoge moerasvegetatie en werden daarmee al snel minder geschikt als
voortplantingswater voor amfibieën. De grotere poelen daarentegen blijken wel voor langere
tijd een geschikt voortplantingsbiotoop voor amfibieën te zijn. De waterkwaliteit van de beek
is redelijk en tevens kent de beek een geringe dynamiek. Door deze omstandigheden
worden in de Maasnielderbeek zelf ook amfibieën waargenomen. Figuur 7.2 geeft een
overzicht van de verspreiding van amfibieën in het beekdal.
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De algemene amfibiesoorten hebben zich reeds gevestigd. Het zijn de Kleine
watersalamander, de Gewone pad, de Bruine kikker en de Groene kikker (Groene kikker
complex). Het soortverspreidingsbeeld is gebaseerd op tientallen waarnemingen gedurende
de laatste jaren. De aantallen van een soort variëren. Tevens is het massaal aan land gaan
van juveniele dieren geconstateerd, de zogenaamde 'paddenregen' of 'kikkerregen'. In de
geïsoleerde poel bij de Roermondse Wirosingel is in het voorjaar het ouderwetse gekwaak
van meer dan 100(!) groene kikkers te horen.
De snelle vestiging van de amfibiesoorten is een goed teken. Als 'milieuindicatoren' zijn
amfibieën belangrijk. Om hun levenscyclus te kunnen voltooien zijn ze afhankelijk van de
aanwezigheid van verschillende deelbiotopen, namelijk een voortplantingsbiotoop (rustig
water), een zomerbiotoop waarin ze kunnen fourageren (ruige graslanden) en tenslotte een
winterbiotoop waar ze ongestoord kunnen overwinteren (humuslaag of modderige
onderwaterbodem). Aan deze voorwaarden wordt kennelijk voldaan.
Langs de Maasnielderbeek tenslotte wordt geregeld een Roodwangschildpad gezien. Deze
terrariumdieren worden als ze te groot worden regelmatig in de natuur uitgezet.

7.2.3.3

Vissen

Van de oorspronkelijke visfauna in de Maasnielderbeek is weinig meer over. De soorten die
typisch waren voor het eertijds relatief snelstromende zandige, terrasbeekje zijn deels nog
wel aanwezig maar worden momenteel in meer of mindere mate verdrongen door soorten
van stilstaande wateren. In het nagenoeg stilstaande water van het heringerichte traject bij
Kloosterhof en in de aangelegde zandvang bij Heisterhof kunnen deze soorten uitstekend
gedijen. Vermoedelijk zijn de stagnofiele soorten uitgezet en/of afkomstig uit de met de
Maasnielderbeek in verbinding staande visvijvers in Roermond.
In het traject van Straat tot aan Roermond zijn de volgende soorten gevonden: Baars,
Rietvoorn, Bermpje, Snoek, Blankvoorn,Tiendoornige stekelbaars, Driedoornige stekelbaars,
Vetje, Karper en Zeelt.

7.2.3.4

Zoogdieren

Van de zoogdieren die langs deze beek leven, verdienen drie soorten speciale vermelding.
In het beektraject juist voor Roermond is een zwemmende en duikende Waterspitsmuis
waargenomen. In het centrale deel van de Maasnielderbeek worden regelmatig 1-2 reeën
gezien. De Das heeft twee burchten in de oude Maassteilrand tussen de boerderijen
Kloosterhof en Heisterhof, en sinds kort (1999) een bewoonde burcht in de steilrand van
beekvak 11 dichtbij Roermond. Vermoedelijk betreft het een bijburcht die is gesticht vanwege
de gunstige voedselomstandigheden, de dekking en de rust. Speciaal vanwege het
voorkomen van deze soort is een dassentunnel aangelegd onder de Kloosterweg om de
verschillende beekvakken van de Maasnielderbeek met elkaar te verbinden. Gericht
onderzoek heeft aangetoond dat dassen veelvuldig gebruik maken van deze faunapassage,
net als veel andere soorten als Egel, Bunzing, Steenmarter en Vos (Jansen & Jansen, 1994).
De Das foerageert graag op de aanwezige paardenmest vanwege de grote aantallen
mestkevers. Op 3 juli 1996 is een Das doodgereden op de Roermondse Wirosingel. De
Dassen foerageren wellicht ook langs het stedelijk deel van de Maasnielderbeek in
Roermond! Het is daarom van belang dat ook onder de Wirosingel een faunapassage wordt
aangelegd. De mogelijkheden hiertoe worden bekeken in het kader van het
Natuurcompensatieplan Rijksweg 73.

7.2.3.5

Vogels

Qua broedvogels biedt het beekdal onderdak aan soorten als Meerkoet, Waterhoen,
Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Grasmus, Spotvogel, Putter en Rietgors. In de aangrenzende
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elzenbroekbosjes treffen we o.a. Sperwer, Buizerd, Groene en Kleine Bonte Specht,
Koekoek en Wielewaal aan.
Verder worden nu en dan de volgende soorten waargenomen: Wintertaling, Zomertaling,
Patrijs, Houtsnip, Slechtvalk, Blauwe kiekendief, IJsvogel, Waterpieper, Kramsvogel, Sijs,
Geelgors, Roodborsttapuit en Goudvink.
De Geelgors komt regelmatig in kleine groepjes in het winterseizoen voor. De Sijs is
eenmaal zingend in een elzenbroekbosje gehoord. In het voorjaar is tweemaal een
Roodborsttapuit gehoord en gezien op het bremstruweel. De IJsvogel heeft de mogelijkheid
om in het beekdal te gaan broeden, niet zozeer in een steilrand maar eerder in de kluit van
een omgevallen boom. Eenmaal is een scharrelende houtsnip waargenomen onder struweel
in het westelijke deel. Een jagende slechtvalk is een keer gezien. Steltlopers komen voor
zover bekend niet voor langs de Maasnielderbeek.

7.2.3.6

Ongewervelden

Ongewervelden profiteren vaak van natuurontwikkeling. Al in korte tijd kunnen dagvlinders
en sprinkhanen profiteren van de toegenomen variatie in bloemen en structuur door
natuurlijke begrazing. Libellen profiteren van de meer natuurlijke dynamiek in de herstelde
beektrajekten.
dagvlinders
In 1995-1997 zijn 21 soorten dagvlinders waargenomen langs de Maasnielderbeek. Dit is
een respectabel aantal voor zo'n klein gebied. Dit wijst op een gevarieerde structuur en een
rijk aanbod aan voedselplanten voor de rupsen en imago's. Het zijn alle algemeen
voorkomende soorten. Eén soort verdient speciale vermelding namelijk het Heideblauwtje.
Deze soort leeft op heischrale graslanden waarin soorten als Struikheide, Brem en Rolklaver
aanwezig zijn. In Limburg is de soort schaars. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met
een zwerver die afkomstig is van de Meinweg.
Daarnaast is het talrijke voorkomen van de dagactieve nachtvlinder de Vijfstippige St.
Jansvlinder (Zygaena trifolii) vermeldenswaardig. De soort is regelmatig gezien in beekvak
11, vooral in de maand juli. De rups leeft hier op Moerasrolklaver, die er veel voorkomt. In
tegenstelling tot de Gewone St. Jansvlinder (Z. filipendulae) heeft deze soort de voorkeur
voor zompige graslanden. Van de twee in Nederland voorkomende St. Jansvlinders is dit de
zeldzaamste.
sprinkhanen
Langs de Maasnielderbeek zijn twee bijzondere soorten aangetroffen. Het gaat in de eerste
plaats om het Zuidelijk Spitskopje (Conocephalus discolor). Op 14 sept. 1995 is deze
nieuwkomer in Nederland gehoord en gezien. Al in 1993 was deze soort er door J. Hermans
gevonden (Kleukers et al., 1997). Onder andere vanuit het Swalmdal breidt deze zuidelijke
soort haar areaal in Nederland uit. Ruigtes in rivier- en beekdalen vormen daarbij het geschikte habitat.
Daarnaast is het voorkomen van de Kustsprinkhaan (Chorthippus albomarginatus)
interessant. Zoals de naam al doet vermoeden, komt deze veldsprinkhaan weinig voor in het
binnenland. Daar is de soort in hoge mate gebonden aan vochtige beekdalen en natte
graslanden. Van Noord- en Midden-Limburg wordt de soort vermeld van vochtige graslanden
(Kleukers et al., 1997).
libellen
Tijdens de periode 1995-1997 zijn 19 soorten libellen waargenomen. Het vrijwel stilstaande
water van de Maasnielderbeek biedt ruimte aan een gevarieerd scala aan waterjuffers en
libellen. De meest karakteristieke zijn onder meer Azuurwaterjuffer, Gewone oeverlibel,
Grote Keizerlibel, Kleine roodoogjuffer, Lantaarntje, Vuurjuffer en diverse Heidelibellen.
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Vooral in de nazomer kunnen enorme aantallen Heidelibellen in en langs de beek worden
gezien.
Twee soorten zijn tamelijk bijzonder namelijk de Koraaljuffer en de Variabele waterjuffer.
Beide soorten zijn waarschijnlijk zwervers uit de Meinweg, een zeer rijk libellengebied.
overigen
Interessante `overige´ waarnemingen zijn Basterdzandloopkever (Cicendela hybrida),
Hoornaar (Vespa cabro) Hertenluisvlieg (Lipoptena cervi), Schrijvertje, Waterschorpioen en
Wespspin.
Bijlage VII biedt een totaaloverzicht van de faunawaarnemingen.

Foto 12
Het Maasnielderbeekdal in 1999: uitgegroeid tot een natuurlijke wildernis waarin zich een Das heeft
gevestigd en tal van andere bijzondere soorten gedijen.
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8

PUBLICITEIT

De belangstelling voor het terrein is betrekkelijk groot. Tot op heden is het terrein niet vrij
toegankelijk maar zo nu en dan komen er wandelaars. De ligging tegen de stad Roermond is
hieraan debet. Middels rondleidingen hebben inmiddels veel mensen een indruk gekregen
van het gebied. Ook krijgt het waterschap regelmatig verzoeken om informatie. De grote
belangstelling blijkt uit de hiernavolgende, overigens niet uitputtende, lijst van bezoekende
groepen.
-

naburige grondeigenaren en landbouwers
burgers middels open uitnodiging buurtkranten
IVN's
plantenstudiegroep Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
afdeling juridische zaken van Rijkswaterstaat-Limburg
WCL-excursie
studenten van het Agrarisch Opleidings Centrum (AOC) in Roermond

Af en toe verschijnt er een artikeltje in een regionaal dag- of weekblad. De publieksexcursies
worden standaard aangekondigd in de regionale krantjes.
In 1998 zijn geïllustreerde informatieborden bij het project geplaatst.

Foto 13
De Maasnielderbeek ligt vlakbij Roermond. Op veel stadsbewoners oefent dit
stukje wilde natuur grote aantrekkingskracht uit. Het terrein is echter niet vrij toegankelijk. Op
allerlei manieren kan de binding van publiek met het beekdal worden vergroot.
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9

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGPROJECTEN

9.1

Inrichting

De conclusie is gerechtvaardigd dat de inrichting van de Maasnielderbeek een enorme
impuls voor de natuur heeft opgeleverd. De verwerving van brede stroken grond, de
gevarieerdheid, de spontane vegetatieontwikkeling en het ecologische beheer hebben ervoor
gezorgd dat zich een rijk stuk beekdalnatuur heeft kunnen ontwikkelen. De problemen met
wateroverlast zijn eveneens goeddeels opgelost.
Een paar kanttekeningen zijn op zijn plaats, bedoeld als inspiratiebron voor toekomstige
herinrichtingen.
•

Aanpassen aan schaal, historie en morfologie van het landschap; geen systeemvreemde
inrichting kiezen.

Bij een grootschalige vergraving van een beekdal is het zaak het ontwerp, de inrichting van
de beek perfect af te stemmen op de schaal van het landschap, de oorspronkelijke
systeemkenmerken en de geomorfologie. Ook dient goed kennis te worden genomen van de
cultuurhistorische ontwikkeling. Dit alles natuurlijk met inachtneming van de
maatschappelijke randvoorwaarden.
Het heringerichte gedeelte van de Maasnielderbeek ligt in een voormalige Maasmeander
welke wordt begrensd door een prominente steilrand. Het verval in dit systeem is gering, het
gemiddelde debiet is klein en hiermee is sprake van een laagdynamisch systeem. Van
nature zullen weinig krachten werkzaam zijn die leiden tot het uitschuren van buitenbochten
en het verplaatsen van substraat. Alleen bij zeer hevige neerslag zal er tijdelijk een
aanzienlijke stroming optreden, waardoor op kleine schaal en lokaal niveau watervegetaties
verspoelen en erosieprocessen in het zand optreden. De inrichting die aan de beek is
gegeven doet meer denken aan een meanderende heuvellandbeek dan aan een
laagdynamisch terrasbeekje c.q. Maasmeander. De schaal en de gekozen morfologie zijn
dan ook enigszins gebiedsvreemd en kunnen landschappelijk als `onlogisch´ of `niet
kloppend´ worden ervaren. Waar de stroming nagenoeg geheel wegvalt, is de vormgeving
met grote meanderbochten en een diepe stroomgeul niet passend.
Jammer is ook dat de geomorfologisch interessante steilrand wat van z’n informatiewaarde
als geo-object heeft moeten inleveren doordat er vrijgekomen grond tegenaan is geplaatst in
wisselende diktes. De vorming van dit landschap, de karakteristieke oude meanderbocht,
onder invloed van de voormalige Maasloop is hierdoor minder goed herkenbaar geworden.
•

Van natuurbouw naar natuurontwikkeling, het reactiveren van natuurlijke processen.

In plaats van een grootschalige, abrupte vergraving van een beekdal kan ook worden
gekozen voor een aanpak die zich richt op het reactiveren van natuurlijke processen met als
uiteindelijk doel het terug verkrijgen van de natuurlijke systeemkenmerken. In het
onderhavige gedeelte van de Maasnielderbeek zal van nature sprake zijn van een `stromend
moeras´ of `moerasbos´, een brede ondiepe laagte die royaal is begroeid met water- en
oeverplanten en elzenbos. Langs en in de huidige Maasnielderbeek is reeds goed zichtbaar
dat dit systeem van nature de neiging vertoont om zich te ontwikkelen tot een royaal met
waterplanten begroeide beek.
Voorwaardenscheppend in deze context zou zijn het creëren van een vele meters brede,
ondiepe stroombedding met een flinke overcapaciteit. Op deze manier kan zich veel
vegetatie ontwikkelen zonder dat de doorstroomcapaciteit al snel te klein wordt. Bij voorkeur
dient gebruik te worden gemaakt van de natuurlijke laagtes, op andere plaatsen kan een
dergelijke bedding worden gegraven. Verder ingrijpen in de zin van kunstmatige bochten,

De Maasnielderbeek in Roermond

30

eilandjes, nevengeultjes, poelen en plas-drasmilieus is niet noodzakelijk. De spontane
ontwikkelingen die daarop volgen vinden plaats op een natuurlijke schaal, in een natuurlijk
tempo en op een systeemeigen manier. Juist veranderlijkheid van een heringerichte beek
geeft meerwaarde aan het landschap. Zo veel mogelijk tegemoet komen aan systeemeigen
kenmerken betekent ook dat het hier weinig zinvol is om de inrichting af te stemmen op het
aantrekken van rheofiele macrofauna.
Toelichting:
Waterplantengroei is bij uitstek het vormende proces langs de Maasnielderbeek.
Waterplanten zijn in veel opzichten de ruggengraat van het aquatisch ecosysteem. Ze
vormen een structuurelement voor veel verschillende organismen. Deze organismen en de
waterplanten leggen samen de nutriënten als biomassa vast, waardoor de waterkwaliteit
verbetert. Woekerende algen krijgen hierdoor weinig kans. De waterplanten verhinderen
tevens omwoeling van de bodem door sommige vissoorten. Stuwing door waterplanten kan
in sommige gevallen juist positief worden benut. Natuurlijke bosontwikkeling op oevers is een
gewenst proces. Meer dood hout in de beek is positief voor macrofauna wat een bijdrage kan
leveren aan het reinigend vermogen van de beek. Het streven moet dan ook niet worden
gericht op rheofiele macrofauna
Weelderige waterbegroeiingen vangen zand en slib op waardoor overal zandbankjes en
geultjes ontstaan. Het onderwaterreliëf in de beek neemt geweldig toe. Op bepaalde plekken
versmalt de beek en kan zelfs een beekje met een klein verhang stroomversnellinkjes
vormen. Lichte opstuwing vernat de directe oever en zet de ontwikkeling van elzenbroekbos
in gang. Waar bomen in de beek vallen kan de beek spontaan zijn loop aanpassen. Langs
de huidige Maasnielderbeek is de eigendomssituatie zo dat met de aankoop van een
beperkte oeverstrook dergelijke processen zonder hinder voor de omgeving hun gang
kunnen gaan. Het spreekt vanzelf dat een brede moerassige bedding een enorme
aantrekkingskracht zal hebben op tal van karakteristieke beekdalsoorten.
•

Aanplant van bomen en struiken achterwege laten.

Aanplant van struweel en bomen is onnodig en werkt negatief uit op de ontwikkeling van een
gebied. De natuurlijke bosontwikkeling gaat met name op open substraten hard genoeg, leert
de Maasnielderbeek. De aanplant van houtige gewassen levert ook vaak de verkeerde
soorten op de verkeerde plaats op. Spontaan opgeslagen wilgen en elzen verdringen dan
bijvoorbeeld de aangeplante hazelaar of rode kornoelje. De kosten van aanplant kunnen dus
worden uitgespaard.
9.2

Terreinbeheer

Extensief begrazingsbeheer blijkt ook langs de Maasnielderbeek z'n positieve effecten op
flora en fauna te hebben. De variatie in het terrein is flink toegenomen hetgeen een enorme
aantrekkingskracht blijkt te hebben op allerhande organismen. Meestal verloopt het
begrazingsbeheer langs de Maasnielderbeek vrij probleemloos. Toch is het goed om even in
te gaan op enkele problemen die het beheer van het lange smalle gebied met zich
meebrengt. Het betreft natschade, overwaaiende onkruidzaden, de handicap van periodieke
verplaatsingen en voedselgebrek vanwege de kleine oppervlakte.
natschade versus verdrogingsbestrijding
Het kalme karakter van de Maasnielderbeek geeft de waterplantengroei volop kans. Ook
vanaf de oevers reiken moerasplanten tot in het midden van de beek. Een opstuwend effect
is het resultaat. Voor vernatting van een beekdal blijkt dit een doeltreffende methode. Zolang
echter niet alle gronden in de laaggelegen omgeving (globaal de breedte van de voormalige
maasmeander) een natuurbestemming hebben zal het zo zijn dat of de aanliggende agrariër
schade ondervindt (tijdens droogteperiodes wellicht ook voordeel) of dat het waterschap met
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enige regelmaat een teveel aan vegetatie in de beek zal moeten verwijderen. De beste
(structurele) oplossing hiervoor is de naburige lage gronden verwerven (door waterschap of
natuurbeschermingsorganisatie).
Bij voldoende breedte kan de beek worden wat het van nature is: een stromend moeras, met
een trage afvoer in de zomer en een vlottere doorstroming in de winter a.g.v. groei en verval
van waterplantenvegetaties in de verschillende seizoenen.
distels
Regelmatig claimt men overlast van onkruiden (distels, zuring, brandnetel). Hoe meer
randlengte hoe meer contact met buren en hoe groter de kans op klachten. Van distels is
bekend dat het meestal slechts pluis is dat er waait en dat de zaden er al vanaf zijn gevallen.
Desalniettemin zullen aanliggende eigenaren enige hinder van onkruiden ondervinden.
Distels e.a. kruiden spelen echter ook een belangrijke rol in de natuur en de grotere
oppervlakten zijn feitelijk het voorstadium van ontspruitend struweel. Het is daarom
ongewenst om bij te maaien omdat de ontwikkeling dan resoluut wordt teruggezet. De laatste
jaren lijkt een werkbaar compromis te zijn gevonden door indien nodig alleen langs de
randen bij te maaien.
(te) kleine oppervlakte en periodieke verplaatsingen van de grazers
Doordat langs de Maasnielderbeek sprake is van drie verschillende vakken moeten de
paarden periodiek worden verplaatst. Deze `seizoensbegrazing' blijkt een negatief effect op
de vegetatieontwikkeling te hebben. Met name de winterperiode is van belang voor het
terugdringen van verbossing en verruiging. Doordat sommige terreindelen 's winters niet
worden begraasd vermindert de biomassa niet en is een toenemende verruiging het
resultaat. Anderzijds vindt gemakkelijk een te zware winterbegrazing plaats op de plaats
waar de dieren wel staan. Het is en blijft dus behelpen zolang de verschillende beekvakken
niet aaneen worden gesloten. Aaneensluiting van de verschillende beekvakken met behulp
van wildroosters en vergroting van het middelste vak is het meest gewenst.
De 4,75 hectare is zeer krap voor jaarrondbegrazing met 2 volwassen Koniks.
Voedselgebrek is zeker in de late winter een probleem. De toenemende verbossing
vermindert de begraasbare oppervlakte nog eens extra. Een verdubbeling van het
graasareaal is zeer gewenst, mede ook met het oog op herstel van het `stromend moeras'
zonder dat naburige grondgebruikers hiervan schade ondervinden. Met andere woorden van
de reservaatsvorming moet serieus werk worden gemaakt door de gezamenlijke
inspanningen van waterschap en Staatsbosbeheer.

9.3

Toegankelijkheid

Het Maasnielderbeekdal is een interessant terrein om te bezoeken hetgeen door het
waterschap meer kan worden gestimuleerd. Met publieksgerichte activiteiten kan goodwill bij
de bevolking worden gekweekt. Dit geldt in het bijzonder voor dit beekdal vanwege de ligging
direct tegen de stad aan. Om het gebied attractiever te maken kan worden gedacht aan
vergrote toegankelijkheid, groepsexcursies en aan educatieprogramma’s bijvoorbeeld voor
scholen. Ook kunnen wetenswaardigheden over het Maasnielderbeekdal in fiets- of
wandelrouteboekjes worden vermeld.

9.4

De toekomst

De toekomstige aandacht voor het beheer van dit beekdal moet worden gericht op
samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties. Vanwege de status van
reservaatsgebied en beheersgebied in het kader van de regeling beheerovereenkomsten en
natuurontwikkelingsgebieden en als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt
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samensmelting van het huidige project en omliggende gronden waarvoor Staatsbosbeheer
een aankooptitel heeft, voor de hand. Het lange termijndoel is een ca. 100 meter breed
natuurlijk beekdal met een vrij rondtrekkende kudde wilde grazers.
De samenwerking met Stichting Ark kan worden beëindigd als het terreinbeheer volgens de
huidige filosofie kan worden gecontinueerd. Eerst dienen stappen voorwaarts te worden
genomen in de zin van terreinuitbreiding en aaneenschakeling tussen de verschillende
beekvakken en het Spickerbroeklossingsysteem.
Er wordt momenteel gezocht naar een constructie waarbij een lokaal persoon wordt opgeleid
en zich bezig zal gaan houden met toezicht en controle op meerdere kleine terreintjes in de
regio. Waterschap, Gemeente, St. Ark en Staatsbosbeheer zouden hierin kunnen
samenwerken.
9.5

De belangrijkste conclusies:

1) Het project is een enorme stap in de goede richting van karakteristieke beekdalnatuur.
Wel is het karakter wat aan de beek is gegeven enigszins systeemvreemd en niet geheel
passend in de landschapsstructuur. Voor navolgende projecten kunnen de accenten
wellicht meer worden gelegd op het reactiveren van natuurlijke processen die
kenmerkend zijn voor de natuurlijke gesteldheid van de beek, in dit geval het `stromend
moeras´.
2) De drie verschillende beekvakken dienen zo spoedig mogelijk te worden
aaneengesloten. Dit is zeer wel mogelijk door wildroosters in de Kloosterweg aan te
leggen (in combinatie met verkeersremmende maatregelen). Ook in de veldweg tussen
beekvak 9 en 10 dienen wildroosters te worden aangelegd. Aaneensluiting moet ook
worden gezocht met de Spickerbroek beheereenheid.
3) Vergroting (liefst minimaal verdubbeling) van de oppervlakte is zeer gewenst. Voor het
jaarrondbegrazingsprincipe is het huidige terrein te klein. Voor een verbreding tot ca. 40
meter van het beekdal ligt hier een rol voor het waterschap. Daarbuiten moet worden
samengewerkt met Natuurbeschermingsorganisaties, in dit geval Staatsbosbeheer.
4) Ingrijpen in het natuurlijk proces (bijmaaien, waterplanten verwijderen) moet tot een
minimum worden beperkt.
5) Het onuitnodigend karakter van het gebied kan worden doorbroken. Het gebied mag
(onder voorwaarden) toegankelijker worden en de publiciteit mag meer worden gezocht.
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Waterkwantiteitsbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas, 1988. Deelplan voor het
beheersgebied Maasnielderbeek en Leigraaf van Weijershof naar Asselt planperiode 19891994, ontwerpplan + bijlagen.
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BIJLAGE V

ONDERHOUDBEHEERSPLAN BEGRAZINGSPROJECT MAASNIELDERBEEK VAK 9,
10, 11
situatieschets
De Maasnielderbeek ontspringt aan de voet van het Rijn-hoogterras nabij de NederlandsDuitse grens. De beek stroomt door het midden-Limburgse dekzandgebied. Het gedeelte
waarop dit onderhoudbeheersplan betrekking heeft ligt tussen het buurtschap Straat en de
Wirosingel in Roermond. De totale oppervlakte van de huidige eigendommen (januari 1997)
bedraagt ca. 5 ha. (vak 9 ca. 0,5 ha.; vak 10 ca. 2,2 ha.; vak 11 ca. 2,5 ha.). Vak 11 in z'n
geheel en vak 9 en 10 gedeeltelijk zijn op natuurlijke wijze heringericht in de winter van '92'93. Dit gedeelte van het beekdal is van oorsprong een oude Maasmeander. De bodem
bestaat uit venige beekdalgronden, zandgrond en hier en daar leemopduikingen. De
Maasnielderbeek wordt in hoofdzaak gevoed door landelijk water van redelijke kwaliteit.
Met name in vak 11 verdwijnt de stroming grotendeels uit de beek door opstuwing in de
verder stroomafwaarts gelegen Roermondse stadsvijvers.
actuele natuur- en landschapswaarden
In de heringerichte delen heeft de beek een slingerende loop gekregen. De oude bouwvoor
is verwijderd en schrale zand- en leemgrond is aan de oppervlakte komen te liggen. De
begroeiing ontwikkelt zich spontaan. Door het schrale, voedselarme karakter van het terrein
is de vegetatieontwikkeling traag. De begroeiing kenmerkt zich enerzijds door het veelvuldig
voorkomen van kwelsoorten zoals Bosbies en Veldrus en anderzijds door een lage
pionierbegroeiing van zeer voedselarm zand zoals Hazenpootje, Zandblauwtje en
Dwergviltkruid. Op het droge humusarme zand heeft zich een ontwikkeling naar
bremstruweel in gang gezet en op de wat vochtigere delen is een trend waarneembaar naar
wilgen- en elzenbos. Daartussen zijn grote delen begroeid met vochtige, grazige ruigte. De
beekoevers zijn begroeid met een kraag van pitrus welke geleidelijk het veld ruimt voor
wilgenstruweel. In de begroeiing komen tientallen aandachtssoorten voor met name soorten
van vochtige en schrale omstandigheden. In de poelen planten zich amfibieën voort en ook
libellen worden in grote getale gezien.
De onvergraven delen hogerop in het terrein zijn relatief voedselrijk. Hier is de begroeiing
uitbundig en enigszins ruig.
Vanzelfsprekend is een dergelijk bloemrijk terrein een belangrijke nectarbron voor insecten.
Op hun beurt profiteren insectenetende diergroepen hiervan. Van de zoogdieren dient met
name de Das te worden genoemd. De Dassentunnel onder de Kloosterbaan is druk belopen
en het gebied vormt voor de Das een belangrijk fourageergebied.
Voor een uitgebreide terreinbeschrijving en een floristische inventarisatie wordt verwezen
naar het rapport Basisgegevens floristische inventarisatie 1993 De Maasnielderbeek, door
ecologisch adviesbureau Natuurbalans.
beheeradvies en streefbeeld
De spontane ontwikkeling sinds de herinrichting in de winter '92-'93 heeft de ontwikkeling
van waardevolle, aan voedselarme situaties aangepaste vegetaties in gang gezet. Om de
ruimtelijke variatie en de afwisseling aan biotopen groot te houden is het gewenst dat het
terrein extensief, jaarrond wordt begraasd. Door begrazing ontstaat afwisseling in het terrein
en geleidelijke overgangen tussen de verschillende begroeiingstypen. Bovendien ontstaan
onder invloed van extensieve begrazing veel verschillende micromilieus. Het is wel van
belang dat de begrazing in natuurlijke (dus lage) dichtheden plaatsvindt.
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Het terrein is ca. 5 ha. groot. Dit is (krap) voldoende om 2 grote grazers jaarrond in deze
beekvakken te laten grazen. De vakken 9 en 10 zijn met elkaar in verbinding te brengen door
2 veeroosters te plaatsen in de veldweg die de 2 vakken scheidt. Hiermee ontstaan 2
ongeveer even grote vakken welke afwisselend kunnen worden begraasd door de "kudde".
In dit terrein wordt gekozen voor de inzet van Konik-paarden. Twee volwassen dieren lopen
permanent in het terrein, geboren veulens blijven ca. 1 jaar bij de moeder waarna ze elders
worden ingezet. Periodiek wordt het vee verplaatst tussen de verschillende beekvakken.
Er wordt naar gestreefd het project uit te breiden met naburige gronden. Mogelijk zal in de
toekomst het dal van de Oude leigraaf en de Spickerbroeklossing aaneen kunnen worden
gesloten met de onderhavige gedeelten van de Maasnielderbeek. Parallel aan de uitbreiding
van de terreinen vindt uitbreiding van de kudde plaats met dien verstande dat de
begrazingsdruk ongeveer 1 volwassen dier per 3 á 4 hectare bedraagt.
Gelet op de natuurlijke inrichting en ontwikkeling van het terrein en de bijzondere flora en
fauna is het gewenst een beheersorganisatie in te schakelen die is gespecialiseerd in
extensieve natuurbegrazing. De stichting ARK is in de arm genomen om het feitelijke beheer
uit te voeren.
Het streefbeeld is een mozaïek van struweel en op termijn bos (ca. 30%), kruidenrijke ruigte
(ca. 25%) en natuurgrasland (ca. 35%). Ongeveer 10% van de oppervlakte wordt ingenomen
door water. In het terrein komen tal van organismen voor van voedselarme, natte tot droge
milieus.
aanvullende richtlijnen voor het beheer
Bijvoedering van de dieren en aanvullende bemesting dient niet plaats te vinden tenzij
ernstig gebrek wordt geconstateerd door terzake kundige mensen.
Eventuele akkeronkruiden mogen in geval van ernstige overlast slechts langs een maximaal
2 meter brede rand worden bijgemaaid. In het terrein wordt niet bijgemaaid omdat ruigtes het
voorstadium zijn van de verdere successie tot struweel en bos. Met andere woorden het
bereiken van het streefbeeld zou ermee worden verhinderd. Bovendien vormen overstaande
zomerruigten het wintervoedsel voor de grazers. Het is te beschouwen als "hooi op stam".
evaluatie
De begrazing vindt plaats vanaf eind juni 1995. Dit object zit in het monitoringsprogramma
van het Waterschap. De ontwikkelingen in het terrein worden nauwgezet gevolgd en
periodiek wordt de flora en de fauna geïnventariseerd. In 1997 verschijnt een tussentijdse
rapportage over de ecologische ontwikkeling en de eerste ervaringen met het
begrazingsbeheer.
toegangsregels en publiciteit
Het waterschap wil in toenemende mate recreatief medegebruik toestaan. De terreinen zijn
in principe vrij toegankelijk voor wandelaars. Honden zijn niet toegestaan. Voorzieningen in
de vorm van paden, bankjes, afvalbakken enzovoort worden niet getroffen. Op enkele
"strategische" plekken worden informatieborden van het waterschap geplaatst. Jaarlijks
wordt één (bij voldoende belangstelling meer) publieksexcursie georganiseerd.

M. Maris/30-01-'97
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BIJLAGE VI
Aandachts(planten)soorten in en langs de Maasnielderbeek (gerangschikt naar ecologische groepen -ecotopen- volgens Runhaar et al
1987)

Namen

Wetenschappelijke naam

vondstlocaties andere ecotopen waarbij
de soort is ingedeeld

Nederlandse naam

MNB
'97

MNB
'94

*

*
*
*

Ecotp
02

Ecotp
03

Ecotp
04

rl-NL rl-L
(Rode Lijsten)

SOORTEN VAN WATERVEGETATIES
- zonder indicatie:
Hydrodiction reticulatum
Waternetje
Nitella capillaris
Kleinhoofdig glanswier
Riccia fluitans
Watervorkje
- in matig voedselrijk water:
Elodea nuttallii
Smalle waterpest
Hottonia palustris
Waterviolier
Nuphar lutea
Gele plomp
Oenanthe aquatica
Watertorkruid
Potamogeton natans
Drijvend fonteinkruid
- in zeer voedselrijk water:
Potamogeton crispus
Gekroesd fonteinkruid

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*
*
*

W18
1-3
W18
V17
W18

2-NB
2-NB

SOORTEN VAN VERLANDINGSVEGETATIES
- in matig voedselrijk water:
Alisma lanceolatum
Slanke waterweegbree
Rumex hydrolapathum
Waterzuring

V18
V18

2-3
1-NB

SOORTEN VAN PIONIERVEGETATIES
- op natte voedselarme zwak zure bodem:
Scirpus setaceus
Borstelbies
- op natte matig voedselrijke bodem:
Callitriche spec.
Sterrekroos (G)
Glyceria notata subsp. declinaGetand vlotgras
Juncus articulatus
Zomprus
Veronica beccabunga
Beekpunge
- op natte zeer voedselrijke bodem:
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H28
P28
G27
P28

W17

W18

G28

2

Alopecurus aequalis
Rosse vossestaart
Bidens cernua
Knikkend tandzaad
Stellaria uliginosa
Moerasmuur
- op vochtige matig voedselrijke bodem:
Dipsacus fullonum
Grote kaardebol
- op vochtige zeer voedselrijke bodem:
Digitaria sanguinalis
Harig vingergras
Solanum nigrum subsp. schultesBeklierde nachtschade
Stachys palustris
Moerasandoorn
- op droge voedselarme zwak zure bodem:
Filago minima
Dwergviltkruid
- op droge voedselarme basische geroerde bodem:
Anchusa officinalis
Gewone ossetong
Bromus tectorum
Zwenkdravik
Oenothera erythrosepala
Grote teunisbloem
Verbascum densiflorum
Stalkaars

*
*

*
*
*

G28
2-3
3-3

*

NB-2

*
*
*

P68
P68
R28

H28

*

1-3

*
*
*
*

1-1
2-2

SOORTEN VAN GRASLANDEN
Carex spec.
Zegge (G)
- op natte voedselarme zure bodem:
Carex rostrata
Snavelzegge
Erica tetralix
Gewone dophei
Juncus conglomeratus
Biezeknoppen
Potentilla erecta
Tormentil
- op natte voedselarme zwak zure bodem:
Carex oederi
Geelgroene en dwergzegge
Galium palustre
Moeraswalstro
Galium palustre subsp. palustrTenger walstro
Lysimachia vulgaris
Grote wederik
Ranunculus flammula
Egelboterbloem
Juncus acutiflorus
Veldrus
Peucedanum palustre
Melkeppe
- op natte voedselarme basische bodem:
Mentha aquatica
Watermunt
- op natte matig voedselrijke bodem:
Caltha palustris
Dotterbloem
Cirsium palustre
Kale jonker
Eleocharis palustris subsp. paGewone waterbies
Filipendula ulmaria
Moerasspirea
Juncus inflexus
Zeegroene rus
Lotus uliginosus
Moerasrolklaver
Lychnis flos-cuculi
Echte koekoeksbloem
Poa palustris
Moerasbeemdgras
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*
*
*
*
*

*

*
*

G22
G41
G22
G22

G27
H21
G27
G41

V11

G28
G28
G42
G27

R27
R27
G47

R27

H22
R27

*
*
*
*
*

*
*
*
*

G27
G27
G27
G23
G27
G27

*

*

G27

bG20

H28
H22
G28
R27
G28

H27
bG20
H27
R27

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

G42
G42

1-3
1-3
3-NB
3-3

2-NB
3-3

3-3
V12
NB-3
3-3
2-NB

R27

3

Potentilla anglica
Kruipganzerik
Scirpus sylvaticus
Bosbies
Scutellaria galericulata
Blauw glidkruid
- op natte zeer voedselrijke bodem:
Myosotis palustris
Moerasvergeet-mij-nietje
- op vochtige voedselarme zure bodem:
Carex pilulifera
Pilzegge
Festuca ovina
Schapegras
- op vochtige voedselarme zwak zure bodem:
Carex ovalis
Hazezegge
- op vochtige matig voedselrijke bodem:
Hieracium aurantiacum
Oranje havikskruid
Lathyrus pratensis
Veldlathyrus
- op droge voedselarme zwak zure bodem:
Hieracium laevigatum
Stijf havikskruid
Hieracium pilosella
Muizenoor
Jasione montana
Zandblauwtje
Ornithopus perpusillus
Klein vogelpootje
- op droge voedselarme basische bodem:
Euphorbia cyparissias
Cypreswolfsmelk

*
*
*

*
*

G42
R27
R27

*

R28

*
*

G61
G42

*

G47

G47
H27
H27

0-2
3-3
2-NB

H61
G61

H62
G62

*
*
*
*
*
*

2-2

G67
G67

H62

*
*

*

1-NB
1-NB
G67

4

-1

SOORTEN VAN RUIGTEN
- op natte matig voedselrijke bodem:
Angelica sylvestris
Gewone engelwortel
Carex acutiformis
Moeraszegge
Iris pseudacorus
Gele lis
Lythrum salicaria
Grote kattestaart
Carex remota
IJle zegge
- op droge voedselarme zure bodem:
Cytisus scoparius
Brem
- op droge voedselarme basische bodem:
Polygonum dumetorum
Heggeduizendknoop

TOTAAL

*
*
*
*
*

*
*
*
*

R47
H27
R28
R28

*

*

H62

*

H69

57

H27
3-3
H27
H27

H28
H28

2-NB

43

1

De soorten zijn gerangschikt volgens het éérste ecotoop waartoe Runhaar et al (1987) de plant rekent
Toelichting: MNB = Maasnielderbeek
´94 = periode vanaf herinrichting t/m 1994; ´97 = periode 1995 t/m 1997
Rode lijst nederland (rl-NL)
Rode lijst Limburg (rl-L): eerste kolom is status in Heuvelland, tweede kolom is status in overig Limburg
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BIJLAGE VII

Faunawaarnemingen in en langs de Maasnielderbeek
Dit overzicht betreft in hoofdzaak incidentele faunawaarnemingen in '94, '95, '96
en '97. Zeer algemene soorten zijn niet vermeld. Voor amfibieën, vissen en
macrofauna zie aparte kaartbijlagen of tekst.
Namen
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

VOGELS:
blauwe kiekendief
bosrietzanger
buizerd
geelgors
goudvink
grasmus
groene specht
grote gele kwikstaart
houtsnip
steilrandstruweel
ijsvogel
kleine bonte specht
kleine karekiet
koekoek
kramsvogel
patrijs
putter
rietgors
roodborsttapuit
sijs
slechtvalk
sperwer
spotvogel
waterhoen
waterpieper
wielewaal
wintertaling
maasarmen
zomertaling

MNB

bijzonderheden

*
*
*
*
*
*
*
*
*

één waarneming

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

veel gezien
kleine groepjes
één waarneming
broedvogel
veel gezien
in

gezien
broedvogel

broedvogel

één waarneming
veel gezien
broedvogel

in oude

*

ZOOGDIEREN:
das
vak 11 en twee burchten in de buurt
waterspitsmuis
mol
ree

*

één burcht in

*
*
*

VLINDERS:
(talrijkheidsindex: * = 1-2; ** = 3-10; *** = >10)
atalanta
bont zandoogje
boomblauwtje
bruin zandoogje
citroenvlinder
dagpauwoog
distelvlinder
geelsprietdikkopje
gehakkelde aurelia
groot dikkopje
groot koolwitje
heideblauwtje
icarusblauwtje
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Vanessa atalanta
Parage aegeria
Celastrina argiolus
Maniola jurtina
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Cynthia cardui
Thymelicus sylvestris
Polygonia c-album
Ochlodes venetus
pieris brassicae
Plebejus argus
Polyommatus icarus

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

2

klein geaderd witje
klein witje
kleine vos
kleine vuurvlinder
koevinkje
landkaartje
oranje zandoogje
st. jansvlinder
exemplaren
zwartsprietdikkopje
SPRINKHANEN:
grote groene sabelspr.
kustsprinkhaan
zuidelijk spitskopje
LIBELLEN:
azuurwaterjuffer
blauwe glazenmaker
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
gewone oeverlibel
gewone pantserjuffer
grote keizerlibel
houtpantserjuffer
kleine roodoogjuffer
koraaljuffer
lantaarntje
paardenbijter
platbuik
steenrode heidelibel
variabele waterjuffer
vuurjuffer
weidebeekjuffer
zwarte heidelibel
OVERIGEN:
basterdzandloopkever
hertenluisvlieg
hoornaar
schrijvertje
waterschorpioen
wespspin
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Artogeia napi
Artogeia rapae
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Aphantopus hyperanthus
Araschnia levana
Pyronia tithonus
Zygaena filipendulae

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

Thymelicus lineola

**

Tettigonia viridissima
Conocephalus discolor

*
*
*

Coenagrion puella
Aeshna cyanea
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Orthetrum cancellatum
Lestes sponsa
Anax imperator
Lestes virides
Erythromma viridulum
Ceriagrion tenellum
Ischnura elegans
Aeshna mixta
Libellula depressa
Sympetrum vulgatum
Coenagrion pulchellum
Pyrrhosoma nymphula
Calopteryx splendens
Sympetrum danae

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

Cicendela hybrida
Lipoptena cervi
Vespa cabro

Argiope bruennichi

vijfstippige

1 man roep

*
*
*
*
*
*
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