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Bijlage 1. Overzicht bijzondere broedvogels Keent (1998-2006).
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1 Inleiding

Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant is bezig met de voorbereiding van fase 2
van het project Keent voor natuur en veiligheid (gemeente Oss). Het totale
project Keent is ca. 400 ha groot.
Fase 1 van het project betreft het graven van een hoogwatergeul, de aanleg van
een brug en de inrichting van het binnendijkse “eiland” van Keent zelf. De
werkzaamheden zijn eind 2006 van start gegaan.
Fase 2 omvat de rest van het plan dat onder meer bestaat uit de omvorming van
intensief benut landbouwgebied in natuurlijk begraasde natuur, deels in
combinatie met maaiveldverlaging. Drie ingrepen verdienen daarbij speciale
aandacht:
1. Aanplant cq. ontwikkeling van hardhoutooibos
2. Graven van moeras (weerdverlaging)
3. Aanleg van hoogwatervluchtplaatsen
Daarnaast dient specifiek onderzoek te worden verricht naar mogelijke
maatregelen die in het kader van extra rivierkundige verruiming kunnen
plaatsvinden:
1. Kap van zachthoutooibos bij oude instroomopening
2. Bovenstroomse aantakking van de hoogwatergeul
3. Extra weerdverlaging (moerasontwikkeling) in de uiterwaard tussen het
“eiland” Keent en de Maas.
Voor fase 1 is al een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet verkregen
op basis van uitgebreid veld- en literatuuronderzoek in 2003. Voor fase 2 is in
2006 (dit rapport) veldonderzoek verricht aan dassen, broedvogels en vissen om
actuele verspreidingsgegevens van beschermde soorten te verkrijgen met het
oog op het eventueel aanvragen van een ontheffing van de Flora- en faunawet.
Bovendien geven deze gegevens inzicht in de nulsituatie voor de start van de
grootschalige natuurontwikkeling. Van herpetofauna, vleermuizen, dagvlinders,
sprinkhanen en libellen zijn nog voldoende actuele gegevens voorhanden op
basis van het onderzoek in 2003.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is per soortgroep het onderzoeksgebied en de gehanteerde
methodiek bij het veldonderzoek besproken. De resultaten van de inventarisatie
in 2006 worden vervolgens in hoofdstuk 3 weergegeven. Speciale aandacht zal
hierbij uitgaan naar de eerste resultaten van de eind april 2005 door het Brabants
Landschap gestarte natuurontwikkeling op een ca. 20 ha groot deel van Keent.
Op basis van de resultaten van dit veldonderzoek en de in 2003 verzamelde
gegevens (Kurstjens et al., 2003a en b) worden in hoofdstuk 4 per soort of
soortgroep de consequenties van de beoogde inrichting van fase 2 besproken.
De verschillende opties voor extra rivierkundige verruiming krijgen hierbij speciale
aandacht.
Ook wordt aangegeven hoe eventuele schade aan beschermde soorten kan
worden beperkt (mitigatie) en welke maatregelen nodig zijn om de gunstige staat
van instandhouding van deze soorten te waarborgen. Het rapport sluit af met een
overzicht van de soorten waarvoor een ontheffing in het kader van de Ff-wet
nodig is, uitgaande van de verschillende opties voor rivierkundige verruiming.
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Figuur 1. Ligging van het plangebied Keent waarin fase 1 (hoogwatergeul) met
blauw is aangegeven. Fase 2 betreft alle overige buitendijks gelegen gronden
binnen de zwarte omlijning. In de oeverzone van de Maas ter hoogte van Keent
is Rijkswaterstaat Limburg bezig met de realisatie van een natuurvriendelijke
oever.
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2 Methode veldonderzoek

2.1 Inleiding
In 2006 heeft gericht veldonderzoek plaatsgevonden naar dassen, broedvogels
en vissen in en rond het natuurontwikkelingsproject Keent (figuur 1). De exacte
begrenzing van het onderzoeksgebied dan wel specifieke onderzoekslocaties
verschillen per soortgroep en worden hieronder aangegeven. Eveneens wordt de
gehanteerde methodiek per soortgroep besproken.
2.2 Das (uitgevoerd door Zoogdiervereniging VZZ)
De doelstelling van het veldonderzoek is het verkrijgen van een actueel beeld
van de aanwezige aantallen volwassen en jonge dassen per burcht waarvan
bekend is dat de dieren het projectgebied als leefgebied benutten. Dit onderzoek
sluit aan bij reeds eerder verrichte tellingen in 2003 en 2004 (Das & Boom, 2003
en 2004) en literatuurstudie naar de draagvlakfunctie van het studiegebied voor
de das (Witte & Bekker, 2004). Het studiegebied met daarin de ligging van de
dassenburchten is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2. Overzicht van het studiegebied met daarin de ligging van de
dassenburchten (bron: Das & Boom 2003, bijlage 1). Locatie 1: Kerkhof, 2: Reijs,
3: Merriedel, 4: Buitenveld Schiks, 5: Pannestaart, 6: Lage Wijth Maasdijk en 7:
Hertogs Wetering.
Het plangebied is in de maanden april t/m juli 2006 in totaal acht keer bezocht en
begin november is een aanvullend bezoek gebracht (tabel 1). In april en juni zijn
alle burchten overdag onderzocht op de aanwezigheid van sporen van recente
bewoning door dassen. Op acht verschillende avonden werd bij de burchten
gepost om uitlopende dieren te tellen. Hierbij werd geteld gedurende ongeveer
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anderhalf uur voor zonsondergang tot ongeveer anderhalf uur na
zonsondergang. De tellers bevonden zich hierbij op een dusdanige afstand van
de pijpen dat uitlopende dieren goed zichtbaar waren, maar er geen directe
verstoring van dassen plaatsvond en de tellers zo min mogelijk ‘ruikbaar’ waren.
Aangezien bij een deel van de burchten de pijpen nogal verspreid aanwezig
waren, is er voor gekozen deze burchten met meerdere mensen tegelijk te tellen
om de kans dat er uitlopende dieren zouden worden gemist te minimaliseren.
Omdat bij sommige burchten niet in één telling een duidelijk beeld werd
verkregen van het aantal aanwezige dassen zijn deze meerdere keren geteld.
Hierdoor was het uiteindelijk mogelijk een betrouwbaar beeld te krijgen van het
aantal bewoners.
Burcht
1
2a
2b
3
4a
4b
5
6a
6b
7

Voor
onderzoek
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

26 april

10
mei

3
2
1

4

12
mei

15
mei

3
2

5
2
2
3

8
juni
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

13
juni

20
juni
4

05 juli

2

4

4

Tabel 1. Inzet bij de tellingen in 2006 (data en aantal personen per telling per
burcht).
2.3 Broedvogels (uitgevoerd door Gijs Kurstjens)
De doelstelling van het veldonderzoek is het verkrijgen van een actueel beeld
van bijzondere soorten broedvogels in Keent.
Het onderzoeksgebied omvat het gehele plangebied inclusief het reeds
bestaande natuurgebied Pannestaart (heggenlandschap) van het Brabants
Landschap in de zuidoosthoek (zie figuur 3). De begrenzing is verder min of meer
identiek met die is gehanteerd bij eerdere onderzoeken in 1998 (Provincie NoordBrabant), 2000 en 2002 (SOVON Vogelonderzoek Nederland) in het kader van
het broedvogelonderzoek Noordelijk Maasdal (Kurstjens & van der Weide, 2001
en 2003). Net als bij dit onderzoek, zijn in 2006 niet alle soorten
geïnventariseerd, maar een selectie van ca. 90 bijzondere soorten. Daartoe
behoren ook alle soorten van de nieuwe Rode Lijst van Vogels (2004) m.u.v. de
erfvogels Boerenzwaluw, Huis- en Ringmus.
Bij de inventarisatie is de uitgebreide territoriumkartering gehanteerd en zijn 5
vroege ochtendrondes (7 april, 26 april, 11 mei, 3 en 18 juni) en 3 avond/
nachtbezoeken (17 april, 3 en 18 juni) gebracht. De onderzoeksintensiteit is goed
vergelijkbaar met die van 2000 en 2002 (5 ochtendrondes en 1 avondbezoek).
Voor de inventarisatie van de Steenuil is op 17 april mede gebruik gemaakt van
een cassetterecorder. De veldgegevens zijn geïnterpreteerd volgens de criteria
van de nieuwe BMP-handleiding (Van Dijk, 2004).
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1 nov.

4

1
1

Figuur 3. Kaart met begrenzing broedvogelonderzoeksgebied in 2006 (donkere
lijn). Het in 2006 eveneens onderzochte deelgebied Pannestaart is gestippeld
weergegeven. Dit gebied is in 2000 en 2004 niet geïnventariseerd.

2.4 Vissen (uitgevoerd door Rob Felix en Dirk Heijkers van Bureau Natuurbalans
– Limes Divergens BV)
De doelstelling van het visonderzoek is om via een quick scan in sloten en
poelen die tot fase 2 van het project Keent behoren de aanwezigheid,
soortensamenstelling en globale dichtheid van (beschermde) vissen te bepalen.
Op 15 augustus 2006 zijn de negen in figuur 4 genummerde poelen en sloot
onderzocht op visfauna. Hierbij is gebruik gemaakt van draagbare elektroapparatuur. Daarnaast is middels bemonstering met behulp van een steeknet de
amfibieënfauna onderzocht.
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Figuur 4. Ligging van op vissen en amfibieën onderzochte wateren (poelen,
kolken en sloot gelegen in en nabij fase 2 van het project Keent.

2.5 Overige soortgroepen
Alle losse en aanvullende waarnemingen van bijzondere en/of beschermde
soorten van andere soortgroepen zijn eveneens verzameld tijdens
bovengenoemde veldbezoeken.
Via braakballen van overwinterende Velduilen (verzameld op 7 april 2006) is
meer informatie verkregen over de aanwezige kleine zoogdieren. In ca. 60
braakballen zijn van bijna 100 dieren prooiresten aangetroffen.
Vooral in het geval van niet-broedende vogels zijn ook waarnemingen van leden
van de Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. meegenomen in dit onderzoek.
Van alle beschermde en bedreigde plantensoorten zijn de coördinaten ingemeten
m.b.v. een GPS tot op 5 á 10 meter nauwkeurig.
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3 Resultaten veldinventarisatie

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldonderzoek in 2006 besproken.
Per soort of soortgroep zal ook een beknopte analyse (vergelijking) worden
gemaakt met eerdere inventarisaties. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht
van beschermde soorten die aanwezig zijn in het plangebied van fase 2 van het
project Keent en een paragraaf over de eerste resultaten van het
begrazingsproject op Keent.
3.2 Das
In tabel 2 zijn de aantallen waargenomen dassen per burcht per bezoek
weergegeven.
VoorBurcht onderzoek 26 april 10 mei 12 mei 15 mei 8 juni 13 juni 20 juni 05 juli 1 nov.
1
x
3
X
3
0
2a
x
2
3
0
3+2
2b
x
0
0
3
0
4a
0
4b
0
5
x
3
4
X
4+2
2-4
(4-10)
6a
x
0
0
6b
x
0
7
x
0
Tabel 2. Aantal waargenomen dassen per burcht per bezoek in 2006. De
aantallen waargenomen jonge dieren zijn weergegeven door het getal achter het
plusteken. Een x teken in de kolom vooronderzoek betekend dat er sporen
zichtbaar waren van (min of meer) recente bewoning door dassen.

Dassenburcht 1 (Kerkhof) bij Keent, april 2006 (Sander Verwoerd)
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Tevens zijn tijdens de tellingen een dode vos en een vossenschedel gevonden bij
burcht 7. De vos is mogelijk een verkeersslachtoffer. Bij burcht 1 zijn amfibieën
als prooirest aangetroffen.
Op grond van de tellingen en de resultaten van de dagbezoeken is gekomen tot
de volgende minimum aantallen dassen in het onderzoeksgebied (zie tabel 3). In
totaal zijn er minimaal 14 dassen aanwezig, 10 volwassen en 4 jongen. Er zijn
drie burchten die als (bewoonde) hoofdburcht kunnen worden aangemerkt: 1, 2a
en 5.

Burcht
1
2a
2b
3
4a
4b
5
6a
6b
7
Totaal

Tabel 3. Aantallen volwassen en jonge dassen in het studiegebied.
Aantal
Aantal
volwassen jongen
Totaal Conclusie
3
0
3
min. 3 volwassen, jongen niet uit te sluiten
min. 3 volwassen, in juni duidelijk verse sporen, geen
3
2
5
dieren zichtbaar
0
0
0
bijburcht
0
0
0
enkele pijp, thans niet bewoond
0
0
0
oude burcht, onbewoond sinds overstroming van 1993
kleine burcht, bewoond door vos met jongen, mollen als
0
0
0
speelgoed voor jongen
4
2
6
min. 4 volwassen dieren
pijpen dicht en niet belopen in voorjaar/ begin zomer, in
0
0
0
herfst weer duidelijk bewoningssporen
0
0
0
niet vers belopen, geen waarnemingen
geen duidelijke (verse) sporen. Tot voor kort waarschijnlijk
0
0
0
bewoond door vos
10
4
14
Dit is dus het minimum aantal aanwezige dassen
Analyse resultaten
In vergelijking met de aantallen dassen geteld in de periode 2000-2004 (16-28)
(Das & Boom, 2003; Das & Boom, 2004) zijn er in 2006 minder dassen (14)
waargenomen (zie figuur 5a). Dit lijkt mede onder invloed te staan van de
(tijdelijke) afwezigheid van dassen tijdens de voortplantingsperiode in burcht 6 en
het gering aantal getelde jongen. Opgemerkt moet worden dat de in november
aanwezige dieren in burcht 6 niet bij de aantallen in tabel 3 opgenomen kunnen
worden, omdat in november geen totaaltelling heeft plaatsgevonden.
Kijken we echter naar het aantal volwassen dieren dat is geteld (figuur 5b) dan
valt het aantal in 2006 prima binnen de jaarlijkse variatie. Van de 21 jaren waarin
dassen zijn geteld, zijn slechts in zes jaren meer volwassen dieren aangetroffen
en gedurende vier jaren een gelijk aantal. In 2003 is met 9 volwassen dieren één
volwassen exemplaar minder geteld dan in 2006.
Hoofdburchten 1, 2a en 5 zijn in 2004 en 2006 bewoond door dassen. Het gaat
hier om burchten die al meer dan 20 jaar permanent zijn bewoond (pers. meded.
H. Vink). Burcht 6 bleek in de periode mei-juli 2006 niet bewoond, terwijl daar in
2004 nog 8 dassen zijn gezien en in april niet verse sporen werden aangetroffen.
Mogelijk is hier sprake geweest van opzettelijke verstoring omdat geconstateerd
werd dat de pijpen dicht zaten. Omdat dit opmerkelijk is, heeft de projectgroep
besloten aanvullend onderzoek te laten verrichten. Dit nadere onderzoek (begin
november) toonde aan dat er wel weer volop activiteit was. De aanwezige sporen
in november wijzen erop dat er dat moment minimaal 4-8 dassen aanwezig
waren. De hoofdburcht was volop in gebruik met verse (graaf)sporen. De
bijburcht vertoonde sporen van minimaal een maand oud, maar was op 1
november niet in gebruik. Mogelijk is een familiegroep teruggekeerd danwel is de
burcht opnieuw in gebruik genomen.
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Aantal dassen

25
20
Lage Wijth
Keent

15
10
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Figuur 5a. Het aantal getelde dassen (volwassen + jongen) in Keent en
omgeving waarbij onderscheid is gemaakt in dassen van Keent en van de Lage
Wijth (burcht nr. 6a en 6b in figuur 2).
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Figuur 5b. Het aantal getelde volwassen dieren dat is geteld in Keent gedurende
de periode 1978-2006 (figuur uit Witte & Bekker, 2004, aangevuld voor 2006).
Burcht 7 is in 2005 ontdekt en is vóór 2006 niet geïnventariseerd op dassen. De
burcht moet toen reeds een ruim aantal jaren hebben bestaan. In 2005 was deze
burcht nog duidelijk belopen door de das (pers. meded. H. Vink), maar in de
directe omgeving van de burcht ligt vrij marginaal voedselgebied (akkers). Er zijn
in de periode 2002-2005 twee dassen doodgereden bij de N277 en de burcht is
mogelijk sindsdien verlaten dan wel sporadisch gebruikt. Door verandering van
het landschap is er soms nauwelijks geschikt voedsel te vinden, waardoor
burchten verlaten worden, maar ook kan een bepaalde familie uitsterven.
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Geconcludeerd kan worden dat de in 2006 waargenomen minimum aantallen in
Keent goed passen in de aantalschommelingen die de afgelopen jaren zijn
vastgesteld (zie figuur 5b, Witte & Bekker, 2004). Deze onderzoekers geven aan
dat dit wijst op een sterke jaarlijkse uitwisseling tussen de dassen van Keent en
de wijdere omgeving.
3.3 Broedvogels
In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de territoria van bijzondere broedvogels
in Keent en het deelgebied Pannestaart in 2006. Ter vergelijking zijn ook de
resultaten van de broedvogelinventarisaties in 1998, 2000 en 2002 weergegeven.
Toelichting resultaten
Soortenrijkdom
In 2006 zijn in totaal 26 bijzondere soorten (conform lijst Noordelijk Maasdal)
vastgesteld, waarvan 10 van de Rode Lijst (+ 3 erfvogels). De soortenrijkdom
schommelt gedurende de periode 1998-2006 tussen de 22 en 26 bijzondere
soorten. Voor een gebied van zo’n omvang in het Noordelijk Maasdal is dit
redelijk, maar in vergelijking met bijv. een natuurontwikkelingsgebied in deze
regio (Buitenpolder Heerewaarden) matig. In dit gebied werden in 2002 32
bijzondere soorten geïnventariseerd (gegevens Provincie Gelderland in Kurstjens
& van der Weide, 2003). Dit geeft aan dat door natuurontwikkeling de
soortenrijkdom vaak nog kan toenemen.
Dichtheid
De dichtheid (uitgedrukt in aantal territoria van bijzondere soorten per 10 ha land)
lag in 2006 bijna op een factor 5. Dat is laag, maar kenmerkend voor de
grootschalige agrarische uiterwaarden langs de Bedijkte Maas. De dichtheid kan
de komende jaren door natuurontwikkeling nog sterk toenemen met een factor 3
tot 5! Dat tonen de gegevens van natuurontwikkelingsterreinen als de
Buitenpolder (Heerewaarden), Romeinenweerd (Venlo) en de Baend (Well) aan
(Kurstjens & van der Weide, 2003).
Trends
Bij een vergelijking van de broedvogelsoorten en aantallen in de vier jaren tussen
1998 en 2006 vallen een aantal zaken op. Stijgers en nieuwkomers zijn Kwartel
(4 in 2006, nieuw), Roodborsttapuit (6 in 2006 tegenover 0-1 in 1998/2000),
Bosrietzanger (42 in 2006 tegenover 12 in 1998/2002), Grasmus (56 in 2006
tegenover 44 in 2000 en slechts 18 in 1998) en Rietgors (18 in 2006 versus 5-10
in 1998/2002). Ook de Veldleeuwerik, Patrijs en Gele kwikstaart houden goed
stand ondanks de (sterk) dalende trend in Nederland en deze soorten hebben,
net als bijv. de Kwartel vooral geprofiteerd van (tijdelijk) geschikt broedbiotoop in
de vorm van braakliggende akkers verspreid over het gebied. De andere stijgers
behoren tot de categorie ruigtesoorten die de afgelopen jaren profijt hebben
gehad van de extensivering van agrarische percelen in Keent (o.a. langs de
Maasoevers). Verliezers en verdwenen soorten betreffen Kievit (13 in 2006
tegenover 34-40 in de periode 1998-2002), Grutto (nog 1 in 2000), Zomertortel
(nog 4 in 1998, daarna weg), Graspieper (nog 4 in 2002, nu weg) en Kneu (van
13 in 1998 tot 6 in 2006). Ook elders in Nederland nemen de aantallen van deze
soorten sterk of minder sterk af, vandaar hun plaatsing op de Rode Lijst. Het gaat
dus om een autonome, negatieve ontwikkeling die veelal verband houdt met de
voortgaande intensivering van het agrarisch cultuurland.
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Gele kwikstaart, Keent juni 2006
Tabel 4: Soortenoverzicht visfauna in het onderzoeksgebied met aanvullende waarnemingen
van amfibieën (l = larven, a = adulten).
1
Kolk
buiten
dijks

2
Poel
Maas
geul

3
Poel
Maas
geul

4
Poel
Maas
geul

5
Poel
Panne
staart

6
Poel
Panne
staart

7
Klei
put
ooibos

8
Klei
Put
ooibos

8

2

Baars
Giebel

5

9
Sloot
rand
Maasgeul
1
1

Driedoornige stekelbaars

25

Snoek

20

Paling

1

Zeelt

3

15

Tiendoornige stekelbaars

1

Kleine modderkruiper

50

Karper

1

Kamsalamander

45 l

Kleine watersalamander

25 l

Middelste groene kikker

20 l

1l

2l

25 l

5l

1l
15 a

3.4 Vissen
In tabel 4 zijn de aangetroffen vissoorten en de aantallen per poel weergegeven.
In de sloot langs de oostrand van de voormalige Maasgeul op de grens tussen
Keent en de Lage Wijth (water nummer 9 in figuur 4) zijn op het traject nabij de
Maas Kleine modderkruipers aangetroffen, zowel volwassen als jonge vissen.
Deze soort is in het rivierengebied (vooral binnendijks) geen zeldzaamheid. Ook
de rest van de aangetroffen vissen in de sloot wijst niet op een bijzonder milieu.
Opvallend is verder dat op de meeste locaties geen of slechts één soort vis
aanwezig is. Hoewel er speciale aandacht aan is besteed, zijn er nergens Grote
modderkruipers gevangen en is er dus geen populatie van deze zeldzame soort
aanwezig. De vangst van een exemplaar van deze soort tijdens werkzaamheden
in een van de poelen in de oude Maasgeul (november 2005) moet dan ook
gezien worden als een incident d.w.z. waarschijnlijk is er indertijd tijdens een
hoogwater een los exemplaar in deze poel terecht gekomen.
Veel van de onderzochte wateren zijn deels ook niet zo geschikt voor vissen
(ondiep, soms droogvallend etc.). Overigens is afwezigheid van vis weer een
groot voordeel voor amfibieën (zie bijvoorbeeld water 1).
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Kleine modderkruiper
uit sloot bij Keent
(augustus 2006)

3.5 Overige soortgroepen
Flora
In aanvulling op de in 2003 verzamelde gegevens zijn nog enkele interessante
plantensoorten (nieuwe soorten of nieuwe locaties) tijdens het veldwerk gezien.
Bosmuur
Goudhaver
Grasklokje
Kruisbladwalstro
Ruige leeuwentand

in ooibos ca. 100 ex op 26 april (177290/ 420666)
op zuidzijde ringdijk Keent (18 juni 2006) ter hoogte van
buitendijkse kolk
op westzijde ringdijk Keent (3 juni 2006) ter hoogte van
dassenburcht “Reijs” (ca 25 ex. tussen 175956/421183
en 175902/421117).
1 ex. op 11 mei 2006 (177277/420678)
2 ex. op zandige Maasoever (176617/ 421069)

Goudhaver, Kruisbladwalstro en Ruige leeuwentand staan op de Rode Lijst (zie
ook tabel 5).

Bosmuur ooibos Keent (april 2006)
Bosmuur groeit op een zandige locatie in halfopen ooibos op Keent. Het gaat om
een relatief zeldzame zoomplant in het Maasdal en Limburgse heuvellandbeken.
De soort groeit hier samen met o.a. Gevlekte dovenetel.
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Overige zoogdieren
Vooral tijdens de broedvogelrondes zijn zoogdieren waargenomen
Egel
Haas
Ree
Vos
Wezel

1 ex dood op winterdijk (18 juni)
ca. 15 ex (26 april)
1 ex. in braakakker (18 juni)
1 ex halverwege in wilg in ooibosje (26 april)
1 binnendijks buiten onderzoeksgebied richting Hertogswetering
(18 juni) met donkere staart (“brandvos”)
1 ex dood op landweg in uiterwaard (18 juni)
Coördinaten: 175159/ 420604

Overzicht van prooiresten van ca. 60 braakballen van Velduilen (verzameld op 7
april 2006 langs de rand van het begraasde natuurgebied van Brabants
Landschap): Veldmuis (83), Bosmuis (6), zangvogel onbepaald (5), Rosse
woelmuis (1) en Geelgerande watertor (1). Dit is een typisch beeld voor de
Velduil die gespecialiseerd is in veldmuizen en bijv. zelden spitsmuizen eet. Het
geeft dus nog geen compleet beeld van de soortensamenstelling van kleine
zoogdieren in Keent en omgeving. Daartoe zijn braakballen van de Kerkuil veel
geschikter.
Gesneuvelde wezel in Keent
(18 juni 2006)

Niet-broedvogels
Overzicht van interessante waarnemingen van overige vogelsoorten:
Bruine Kiekendief regelmatig een jagend dier (broedt ergens binnendijks)
Grauwe Gans en Canadese Gans
Beide soorten zijn in voorjaar regelmatig gezien (ca 28 resp. 5
paar) maar ze broeden op de dammen bij de stuw van Grave
Groene Specht broedvogel in bosje bij Velp, op 3 juni in ooibos Keent roep.
Groenpootruiter 2 laag overvliegend langs de Maas (26 april), 1 (11 mei)
Grutto
1 overvliegend vanuit binnendijks (7 april)
IJsvogel
2 waarnemingen van territorium in Loonse Waard
Kwak
1 adult in ooibos (26 april), door Kell Eradus nog gezien op 29
april en later in mei nog bij Lindenwiel bij Herpen
Paapje
1 man (11 mei)
Slechtvalk
1 jagend boven ooibosje noordoostzijde (7 april)
Sperwer
regelmatig een jagend dier (broedt binnendijks?)
Tapuit
1 man (7 april), 1 vrouw (26 april), 1 vrouw (11 mei) op akkers
Velduil
3 op 6 april (waarneming via Theo de Mol Brabants
Landschap), 1 op 2 en 17 juni en nog zeker tot 28 juli aanwezig
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Wintertaling
Witgat
Zomertaling
Zwarte ooievaar

2 paar buitendijkse kolk en Maasgeul (7 april)
3 langs oude Maasgeul (7 april)
2 man, 1 vrouw Maasgeul (7 april)
6 onvolwassen ex. aan de grond in Keent en Lage Wijth tussen
5 en 9 augustus

Uit het waarnemingenarchief van de Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. is bekend
dat afgelopen winter maximaal 8 Grote zilverreigers en 2 Blauwe kiekendieven in
het gebied verbleven. De zilverreigers slapen in het bosje van Velp maar
gebruiken mogelijk soms ook het ooibos van Keent (pers. meded. Kell Eradus).

Zwarte ooievaars verkennen het toekomstige natuurgebied Keent
Foto van Carel van der Sanden (http://members.home.nl/natuurlijk-erp)

Overzomerende Velduil in Keent (28 juli 2006)
Foto: Harvey van Diek (www.harveyvandiek.nl)
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Amfibieën
Tijdens het visonderzoek in de nazomer zijn drie soorten amfibieën aangetroffen
(tabel 4). Vooral larven van de Kleine watersalamander waren soms talrijk. Meer
bijzonder was de vangst van zo’n 45 ‘volwassen’ larven van de streng
beschermde Kamsalamander in het restant van een buitendijkse kolk (water 1).
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de vegetatie van deze kolk wordt
verwezen naar het rapport van 2003 (Kurstjens et al., 2003a).
De Kamsalamander is hier nog nooit eerder waargenomen en het betreft
daarmee de vierde buitendijkse locatie langs de Bedijkte Maas tussen Cuijk en
Hedel (Liefveld et al., 2001). De soort is soms lastig vast te stellen zeker in het
geval van kleine populaties zoals hier mogelijk het geval is.

Bijna volgroeide larve van Kamsalamander in Keent (Rob Felix)
Insecten
Dagvlinders
In 2006 zijn twee soorten dagvlinders waargenomen die niet tijdens de
inventarisatie in 2003 zijn gezien. Het gaat om 1♂ Oranjetip (11 mei) in een tuin
van een boerderij op Keent en maar liefst 15 exemplaren van het Groot dikkopje
in bloemrijke ruigten langs de Maasoever op 18 juni. Het totale aantal soorten
dagvlinders in Keent bedraagt nu 22.
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Groot dikkopje
langs de
Maasoever bij
Keent (18 juni
2006). Het gaat
om een soort die
is gebonden aan
zoomvegetaties
van ruigten en
ooibos.

Libellen
In 2006 zijn eveneens twee nieuwe soorten libellen aangetroffen. Op 18 juni is
een verse Vuurlibel gefotografeerd in een hooiland. Deze soort is waarschijnlijk
afkomstig van een populatie uit de nabijgelegen Hertogswetering. Daarnaast zijn
op 18 juni 3 Blauwe breedscheenjuffers gezien langs de Maas. Deze rheofiele
soort komt langs de Bedijkte Maas lokaal voor.
De Glassnijder (Rode Lijst-soort) is in 2006 opnieuw gezien: op 11 mei vlogen er
3 boven de oude Maasloop.
Verse Vuurlibel in
Keent (18 juni
2006). Deze soort
profiteert van de
klimaatopwarming
en bewoont
voedsel- en
waterplantrijke
wateren zoals de
Hertogswetering
en wellicht in de
toekomst de geul
van Keent zelf.

Overige insecten
Op 18 juni is een Smalvleugelige boktor (Stenopterus rufus) op Gewone
berenklauw langs Maas gezien. Het betreft een vrij zeldzame soort die bezig is
met een opmars, mogelijk door klimaatopwarming.
In de buitendijkse kolk zijn op 7 augustus twee exemplaren van de minder
algemene waterkever Tuimelaar (Cybister lateralimarginalis) gevangen.
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3.6 Conclusies
Beschermde soorten
In tabel 5 is een overzicht gegeven van de tijdens beide veldonderzoeken (2003
en 2006) aangetroffen beschermde en/ of bedreigde soorten flora en fauna.
Soorten die beperkt zijn tot dijken, binnendijks gebied of de Maasgeul van fase 1
zijn niet in deze tabel opgenomen. Van de vogels, waarvan alle inheemse
soorten beschermd zijn, zijn enkel de soorten van de Rode Lijst weergegeven.
Tabel 5. Overzichtstabel van beschermde en bedreigde flora en fauna in fase 2
van het onderzoeksgebied Keent. Algemene soorten van tabel1 van de Ff-wet
zijn hier niet vermeld. HR = Habitatrichtlijn, RL = Nederlandse Rode Lijst met
categorieën (be = bedreigd, kw = kwetsbaar en ge = gevoelig) en FF = Flora- en
faunawet met beschermingsregime (2 = overige soorten uit tabel 2 en 3 = streng
beschermde soorten uit tabel 3).
HR
Zoogdieren
Das (Meles meles)
Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)

RL

3
3
3

4
4

Broedvogels
Gele kwikstaart (Motacilla flava)
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)
Kneu (Carduelis cannabina)
Koekoek (Cuculus canorus)
Patrijs (Perdix perdix)
Ransuil (Asio otus)
Spotvogel (Hippolais icterina)
Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
Wielewaal (Oriolus oriolus)
Amfibieën
Kamsalamander (Triturus cristatus)

2,4

Vissen
Kleine modderkruiper (Cobitis taenia)

2

FF

ge
ge
ge
kw
kw
kw
ge
ge
kw

2
2
2
2
2
2
2
2
2

kw

3
2

Dagvlinders
Bruin blauwtje (Aricia agestis)

kw

Libellen
Glassnijder (Brachytron pratense)

kw

Hogere planten
Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes)
Ruige leeuwentand (Leontodon hispidus)

kw
kw

Eerste resultaten natuurontwikkeling
Eind april 2005 is door Brabants Landschap gestart met jaarrondbegrazing op 20
ha. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een kudde Hooglanders. Begin april 2006
liepen er 31 runderen hetgeen neerkomt op een graasdruk van ca. 1,5 dier per
ha of 1 dier per 0,65 ha. Later in het seizoen is er een groep volwassen dieren
weggehaald maar zijn er ook veel kalfjes bijgekomen. Een gedeelte van het
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graasgebied is eind mei/ begin juni gemaaid. Er vindt geen bemesting meer
plaats.
Het graasgebied bestond in 2006 uit vrij soortarm grasland waarvan de vegetatie
in de loop van de zomer net wat hoger stond dan in nabijgelegen agrarische
weilanden. Ruigten, zomen en bloemen zijn niet of nauwelijks aanwezig. Mede
hierdoor is er nog weinig zichtbaar aan natuurresultaten op gebied van flora en
fauna. De broedvogelsamenstelling wijkt nauwelijks af van omliggende
agrarische percelen. In 2006 waren er territoria van de Gele kwikstaart (1),
Veldleeuwerik (1) en Kwartel (2).
In de ruige graslanden, maar vooral de verspreid liggende braakliggende
akkerpercelen in Keent komen flinke populaties veldmuizen voor. Deze bleken
een aantrekkelijke voedselbron voor soorten als Blauwe Kiekendief, Grote
zilverreiger en Velduil, vooral ’s winters maar in geval van laatste soort eveneens
in de zomer. Ook een soort als de Wezel profiteert hiervan.
Om natuurontwikkeling meer ruimte te geven wordt geadviseerd om de
graasdruk te verlagen tot ca. 1 dier per 2 ha zodat er kansen ontstaan voor het
ontstaan van bloemrijke ruigten in een mozaïeklandschap. Deze blijken zich
elders in het stroomgebied van de Maas snel tot soortenrijke biotopen te
ontwikkelen. Verschralen van voedselrijke kleibodems door maaibeheer is in het
rivierengebied een weinig zinvolle methode die eerder meer verlies (structuur
voor fauna) dan winst oplevert. Verarming van bodems kan eerder worden
bereikt door maaiveldverlaging of door het stimuleren van zandsedimentatie.
Vooral van dat laatste blijkt elders in het rivierengebied de stroomdalflora te
profiteren en te herstellen (Peters et al., 2004).

Hooglanders in het 20 ha grote pilotgebied (april 2006)
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4 Consequenties van de inrichting voor de beschermde
soorten

4.1 Beoogde inrichting
Door de Dienst Landelijk Gebied is een uitgebreide inrichtings- en beheervisie
voor het natuurontwikkelingsproject Keent opgesteld (van der Molen, 2002). De
inrichting van het gebied is opgedeeld in twee fasen (zie figuur 1). In figuur 6 is
een toekomstschets van Keent weergegeven.
Gedurende fase 1 wordt een benedenstrooms aangetakte hoogwatergeul
aangelegd met een oppervlakte van 61 ha en wordt een permanente
hoogwaterverbinding (brug) met het eiland Keent gerealiseerd. Ook de
inrichtingsmaatregelen op het binnendijkse eiland van Keent horen bij fase 1 (o.a.
aanleg van hagen en fruitboomgaarden ten behoeve van de das).
Fase 2 omvat zowel de inrichting en het beheer van het bovenstroomse deel van
de Oude Maasarm (vooral moeras- en struweelvorming op ca. 125 ha) als ook de
inrichting en het beheer van de hogere delen (ca. 178 ha) als reservaatsgebied
met het accent op ooibos en graslanden.
Een van de belangrijkste maatregelen gedurende fase 2 ligt op het vlak van het
starten van natuurlijke begrazing op voorheen intensief benutte agrarische
percelen waardoor op termijn een soortenrijk mozaïeklandschap zal ontstaan met
open water, kleine geïsoleerde (tijdelijke) wateren, moeras, bloemrijk grasland,
ruigte, zomen, struwelen, zachthout- en hardhoutooibosjes.
De volgende inrichtingsmaatregelen, die mogelijk verstoring of schade kunnen
opleveren, zijn voorzien:
•
•
•

Aanplant cq. ontwikkeling van hardhoutooibos
Graven van moeras (maaiveldverlaging)
Aanleg van hoogwatervluchtplaatsen (figuur 7)

Rijkswaterstaat Limburg heeft onderzoek laten doen naar mogelijkheden voor
extra rivierkundige verruiming in Keent (Meijer, 2005). Op basis hiervan kan het
inrichtingsplan op drie punten aangepast worden. Het gaat daarbij om de
volgende drie opties:
•
•
•

1. Kap van het ooibos bij de instroomopening
2. Bovenstrooms aantakken van de in fase 1 gegraven geul door het
verder uitgraven van de oude Meander richting de Maas
3. Extra weerdverlaging waarbij moeras en open water ontstaat in de
zone tussen het binnendijkse eiland Keent en de Maas

4.2 Te verwachten schade als gevolg van de geplande maatregelen
Op grond van het geactualiseerde overzicht van beschermde flora en fauna is er
een duidelijk beeld van de natuurwaarden van Keent. Per beschermde soort of
soortgroep wordt de te verwachten schade als gevolg van de voorgenomen
inrichtingsmaatregelen van fase 2 en de drie opties voor extra rivierkundige
verruiming op een rij gezet.
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Figuur 6. Toekomstschets van Keent.
Figuur 7. Met rood zijn
de potentiële locaties
voor de realisatie van
hoogwatervluchtplaatsen voor grazers in
Keent aangegeven.
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Flora en vegetatie
Door uitvoering van fase 2 verdwijnen geen groeiplaatsen van beschermde
plantensoorten uit tabel 2 van de Ff-wet. Dit geldt in principe ook voor de drie
opties voor extra rivierkundige verruiming.
Kap van het ooibos (optie 1) wordt vanuit een natuur- en landschapsoogpunt
echter ontraden. Hoewel er geen beschermde plantensoorten groeien, heeft dit
ooibos een grote natuurwaarde. Dit houdt verband met de grote zeldzaamheid
van ooibos van deze leeftijd en structuur langs de Bedijkte Maas, de behoorlijke
soortenrijkdom aan bomen en struiken, de relatief gevarieerde leeftijdsopbouw,
de landschappelijke waarde, de broedvogels (zie verderop) en de ondergroei
(o.a. Bosmuur, Bosandoorn, Gevlekte dovenetel) die wijst op een geleidelijke
successie richting hardhoutooibos.
Gewone en Ruige dwergvleermuis
Er is geen schade te voorzien voor de beide soorten dwergvleermuizen na
uitvoering van de geplande natuurontwikkeling in fase 2. Er is eerder op termijn
winst te verwachten door de verbetering van het voedselaanbod (insectenrijke
ruigten) en van het leefgebied in het algemeen (structuurrijk mozaïeklandschap).
Dit geldt ook voor twee van de drie opties voor extra rivierkundige verruiming.
Kap van het ooibos is niet gunstig voor beide soorten door (beperkt) verlies van
foerageergebied, zeker in combinatie met het geplande verwijderen van de
bakenbomen bij de aanleg van natuurlijke oevers. Bovendien vervult het bos een
rol als verbindend landschapselement voor vleermuizen door de huidige open
uiterwaarden tussen de rivier en de binnendijkse leef- en verblijfplaatsen.
Er zijn geen vaste verblijfplaatsen in het ooibos aangetroffen. In 2003 zijn wel
enkele roepende Ruige Dwergvleermuizen waargenomen (Kurstjens et al.,
2003b). Dit impliceert de mogelijke aanwezigheid van paarverblijven. Er zijn
echter geen aanduidingen gevonden die wijzen op het gebruik van de bomen als
(kraam)verblijf. Gezien ervaringen elders (o.a. Gelderse Poort) is dit ook niet te
verwachten. Ook winterverblijven in boomholten (bijv. van Rosse vleermuis) zijn
niet te verwachten, omdat de soort zich daar vaak ’s zomers dan ook laat zien.
Das
Het effect van de beoogde natuurontwikkeling in Keent op de aanwezige
dassenfamilies is uitgebreid in kaart gebracht in eerdere studies (Das en Boom,
2003, 2004) en het draagkrachtonderzoek (Witte & Bekker, 2004). In dit rapport
zal hier niet opnieuw op worden ingegaan.
Van de drie opties voor extra rivierkundige maatregelen heeft mogelijk optie 3
(extra weerdverlaging) effect op de voedselsituatie das door de omvorming van
agrarische percelen in moeras. Mogelijk is er tijdelijk sprake van een verminderd
voedselaanbod, maar dit wordt al weer snel gecompenseerd door de te
verwachten vestiging van populaties amfibieën in de geïsoleerde moerassen.
Deze staan namelijk ook op het menu van de das.
Broedvogels
Uitvoering van de geplande natuurontwikkeling zal geleidelijk een grote
verandering laten zien in de samenstelling van de broedvogelbevolking, zowel
qua soortensamenstelling als qua dichtheid. Klassieke akkervogels zullen plaats
gaan maken voor soorten van bloemrijke graslanden, ruigten, struwelen en
ooibos. Cultuurvolgers als Gele kwikstaart en Wulp zullen afnemen en wellicht
deels verdwijnen ten gunste van tal van andere soorten als Blauwborst, Kneu,
Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger en misschien Kwartelkoning. Het positieve
natuureffect van muizenrijke ruigten is het afgelopen jaar reeds mooi
geïllustreerd door de aanwezigheid van Blauwe kiekendief, Grote zilverreiger en
Velduil.
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Half overstroomd ooibos van Keent in vroege voorjaar (april 2006)

Zomerbeeld van ooibos van Keent.
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Hoewel akkers verdwijnen en intensief bemeste graslanden deels worden
omgezet in water en moeras, zullen Veldleeuwerik en Patrijs zich lokaal kunnen
handhaven in de structuurrijke natuurlijke graslanden die ontstaan na uitvoering
van fase 2. Diverse water- en moerasvogels zullen de geul en het moeras van
Keent kunnen koloniseren.
Van de drie opties voor extra rivierkundige verruiming levert de kap van het
ooibos voor broedvogels het directe verlies op van broedbiotoop van vier
bedreigde soorten: Grauwe vliegenvanger (2 terr.), Koekoek (1), Spotvogel (2) en
Wielewaal (1).
In alle gevallen geldt overigens dat regionale populaties van bedreigde soorten
niet significant afnemen door uitvoering van fase 2 of de drie opties voor
aanvullende rivierkundige verruiming.
Amfibieën
Ervan uitgaand dat de poelen in de oude Maasgeul en vooral de buitendijkse kolk
(i.v.m. de streng beschermde Kamsalamander!) gehandhaafd blijven bij de
uitvoering van fase 2, levert dit vooral veel winst op voor amfibieën door de
sterke verbetering van het landbiotoop met ruigtes en struwelen (zowel ’s zomers
als ’s winters) en het nieuwe aanbod aan voortplantingsmogelijkheden; vooral in
de geïsoleerde, ondiepe en vaak tijdelijke moerassen.
Van de opties voor extra rivierverruimende maatregelen heeft optie 1 geen direct
negatieve consequenties voor amfibieën, hoewel het ooibos mogelijk wel als
winterverblijfplaats functioneert. Optie 2 d.w.z. het benedenstrooms aantakken
van de geul is wellicht niet direct gunstig voor de meeste soorten amfibieën,
omdat het de toegankelijkheid van de geul voor vissen (lees predatoren)
optimaliseert. Overigens zal deze geul al minder geschikt zijn voor sommige
amfibieën omdat hij sowieso al bovenstrooms is aangetakt. Het eventueel
verdwijnen van de drie poelen bij uitvoering van deze variant, levert geen
hoogwaardig verlies op van leefgebied van amfibieën. Bovendien ontstaat er
elders in Keent nieuw geschikt leefgebied voor deze (algemene) soorten. Optie 3
is alleen maar positief voor amfibieën omdat het meer geschikt leefgebied
oplevert.
Vissen, in het bijzonder de Kleine modderkruiper
Afgezien van de sloot langs de rand van de voormalige Maasgeul (water 9 in
figuur 4) komen er nauwelijks vissen voor in de wateren van fase 2 in Keent. In
een deel van de sloot is de beschermde Kleine modderkruiper aangetroffen. Bij
het bovenstrooms aantakken van de geul (optie 2 van extra rivierkundige
maatregelen) dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van deze
soort. Omdat het naar alle waarschijnlijkheid om de enige locatie in het
plangebied gaat, is handhaving van de populatie gewenst.
Eventueel verlies van drie poelen (water 2,3 en 4 in figuur 4) bij uitvoering van
optie 2 levert geen verlies op van belangrijk visbiotoop en in ieder geval niet van
beschermde soorten.
Kap van het ooibos (optie 1) heeft geen schadelijke gevolgen voor beschermde
vissoorten. Optie 3 kan alleen maar positief uitpakken voor vissen omdat het
(tijdelijk) geschikt leefgebied oplevert (na hoogwater bijvoorbeeld).
Libellen en dagvlinders
Door de geplande moeras- en struweelontwikkeling zal het aanbod van zowel
voortplantingswater als foerageergebied voor libellen sterk verbeteren.
Dagvlinders zullen flink profiteren van de verbetering van structuur (o.a. zoommantelvegetaties) en voedselaanbod (bloemenrijkdom). Onderzoek naar de
resultaten van natuurontwikkeling op insecten in de Gelderse Poort heeft dit
duidelijk aangetoond (Kurstjens et al., 2005).
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4.3 Beperking van de schade bij uitvoering van de geplande maatregelen
Das
Zie rapport van Witte & Dekker (2004) en de voorwaarden in de verleende
ontheffing in kader van de Ff-wet voor fase 1.
Broedvogels
Bij de uitvoering van werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met
het broedseizoen van vogels (maart t/m juli). In ieder geval dient voorkomen te
worden dat nesten worden vernield of verstoord. Bovendien kan gefaseerd
gewerkt worden zodat er zo min mogelijk verstoring plaatsvindt.
Amfibieën
Bij eventuele demping van de drie poelen en sloot in kader van het bovenstrooms
aantakken van de geul (optie 2) dienen deze eerst te worden leeggeschept.
Amfibieën en vissen dienen dan te worden verplaatst naar een geschikt water in
de buurt bijv. de geul van fase 1 of naar een reeds gegraven nieuw moeras van
fase 2. Vissen dienen zeker niet in visloze wateren te worden uitgezet (zoals de
buitendijkse kolk met de populatie Kamsalamanders).
Vissen, in het bijzonder de Kleine modderkruiper
Nagegaan dient te worden of de sloot (water 9) bij het bovenstrooms aantakken
van de geul behouden cq. geïntegreerd kan worden met deze geul. Dan blijft de
vispopulatie waaronder de Kleine modderkruiper behouden.
Bij eventuele demping van de drie poelen in het kader van het bovenstrooms
aantakken van de geul (optie 2) dienen deze eerst te worden leeggeschept.
Amfibieën en vissen dienen dan te worden verplaatst naar een geschikt water in
de buurt bijv. de geul van fase 1 of naar een reeds gegraven nieuw moeras van
fase 2. Vissen dienen zeker niet in visloze wateren te worden uitgezet (zoals de
buitendijkse kolk met de populatie Kamsalamanders).
Indien demping van de sloot met de kleine populatie Kleine modderkruipers
onvermijdelijk is, dienen deze vissen te worden gevangen en verplaatst naar een
geschikte nieuwe locatie in het plangebied. Gezien het biotoop van de Kleine
modderkruiper, stilstaand of langzaam stromend water met een zanderige tot
modderige bodem, komt de hoogwatergeul van fase 1 het meest in aanmerking.
De meest optimale periode voor het vangen van de Kleine modderkruiper is het
najaar (september/ oktober) omdat dan het voortplantingsseizoen van de soort
(en van amfibieën en veel andere vissoorten) wordt ontzien.
4.4 Maatregelen ten behoeve van gunstige staat van instandhouding
Flora
Voor herstel van riviergebonden flora (o.a. stroomdalflora) worden de volgende
algemene maatregelen aanbevolen (zie ook Peters et al., 2004):
•
•
•

Stimuleren zandsedimentatie langs rivieroever
Het zoveel mogelijk geven van ruimte voor rivierdynamiek (aanvoer zaden
etc.)
Inzetten van integrale natuurlijke begrazing op een zo groot mogelijk
oppervlak (creëren van kiemmilieus en microvariatie, transport van zaden
etc.)

Vleermuizen
Vleermuizen zullen op termijn zeker profiteren van de ontwikkeling van
hardhoutooibos in Keent evenals van de reeds lokaal uitgevoerde mitigatie en
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compensatiemaatregelen ten behoeve van de Das (fruitboomgaarden, hagen)
zowel binnen- als buitendijks.
In het geval van kap van het bestaande ooibos zijn geen aanvullende
maatregelen nodig voor de gunstige staat van instandhouding van de populaties
van beide soorten dwergvleermuizen omdat er elders geschikte biotopen
(ooibosjes) ontstaan.
Broedvogels
Aanbevolen wordt om het pilotproject met begrazing te vergroten, de graasdruk
te extensiveren het maaibeheer achterwege te laten (zie paragraaf 3.6). Dit biedt
dan interessant broedbiotoop voor zowel nieuwe (bijzondere) broedvogelsoorten
als vervangingsbiotoop voor (bedreigde) soorten die elders biotoop verliezen
door bijv. vergraving, vernatting of verbossing.
Kleine modderkruiper
Voor de lokale gunstige staat van instandhouding (d.w.z. binnen deze uiterwaard)
dient de populatie Kleine modderkruiper behouden te blijven, bij voorkeur door de
sloot intact te laten of in het geval van demping van deze sloot door de dieren te
vangen en te verplaatsen naar een geschikt biotoop elders in het plangebied.
Daarvoor komt de hoogwatergeul (fase 1) in aanmerking (zie ook 4.2).
4.5 Conclusies
Voor de uitvoering van fase 2 dient er een ontheffing te worden aangevraagd in
het kader van de Flora- en faunawet voor de das en dient bij de uitvoering en de
planning rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van broedvogels, de
aanbevelingen omtrent het dempen van poelen zoals vermeld in de ontheffing
voor fase 1 (FF/75C/2005/408) en bovengenoemde aanbevelingen voor
beperking van de schade (mitigatie).
In de ontheffing voor fase 1 staan bovendien ook alle specifieke voorwaarden
met betrekking tot de das omschreven die van belang zijn voor fase 2.
Voor de drie opties voor extra rivierkundige verruiming ligt dit als volgt:
Bij uitvoering van optie 1 (kap ooibos) dient speciaal rekening te worden
gehouden met het voorkomen van de Gewone en Ruige dwergvleermuis en zal
een goed onderbouwde ontheffingsaanvraag nodig zijn.
Bij uitvoering van optie 2 (bovenstrooms aantakken geul) dient rekening te
worden gehouden met de Kleine modderkruiper. Bij voorkeur blijft de sloot intact
bij realisatie van deze maatregel. Indien de sloot toch gedempt dient te worden,
is een ontheffing nodig voor deze beschermde soort.
Voor uitvoering van optie 3 (meer maaiveldverlaging) is net als bij fase 2 geen
ontheffing nodig.
Overigens verdient uitvoering van optie 1 vanuit natuur- en landschapsoogpunt
geen aanbeveling (zie onder flora en broedvogels van paragraaf 4.2).

31

Dankwoord

Een woord van dank gaat uit naar de volgende personen die betrokken waren bij
de totstandkoming van dit onderzoek:
- Michel Schippers, Tom Violier, Peter van der Molen en Rob den Breejen
(Dienst Landelijk Gebied) die het onderzoek namens de opdrachtgever
hebben begeleid.
- Carel van der Sanden en Harvey van Diek voor het beschikbaar stellen van
hun foto’s van Zwarte ooievaars resp. Velduil.
- Kell Eradus (Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.), Martijn Fliervoet en
Theo de Mol (Brabants Landschap) voor het beschikbaar stellen van
aanvullende vogel- en veldwaarnemingen.
- Dick Bekker, Lieke van Deventer, Vilmar Dijkstra, Willeke Dijkstra, Cornelia
Godschalk, Bram de Haan, Anneleen Jacobs, Rob Koelman, Victor Mensink,
Wesley Overman, Jasper Vermeer, Rob Vermeulen, Sander Verwoerd, Dennis
Wansink en Richard Witte die hebben deelgenomen aan de dassentellingen in
Keent in 2006.
- Hans Vink en Willy Thijssen voor hun aanvullende informatie over de dassen
rond Keent.
- Grondeigenaren en grondgebruikers voor het verlenen van toestemming voor
het betreden van hun percelen en eigendommen.

32

Literatuur

Das & Boom, 2003. Onderzoek naar de dassen op Keent en de effecten van de
natuurontwikkeling (fase I) op de dassenpopulatie. Vereniging Das & Boom,
Beek-Ubbergen.
Das & Boom, 2004. Dassen in de Keentsche Uiterwaard. Inventarisatie 2004.
Concept. Vereniging Das & Boom, Beek-Ubbergen.
Van Dijk, A.J. 2004. Handleiding Broedvogel Monitoring Project
(Broedvogelinventarisatie in proefvlakken). SOVON Vogelonderzoek Nederland,
Beek-Ubbergen.
Kurstjens, G. & M.J.T. van der Weide. 2001. Broedvogelinventarisatie Noordelijk
Maasdal 2000. SOVON-informatierapport 2001/02. SOVON Vogelonderzoek
Nederland, Beek-Ubbergen.
Kurstjens, G. & M.J.T. van der Weide. 2003. Broedvogelinventarisatie Noordelijk
Maasdal 2002. SOVON-informatierapport 2003/02. SOVON Vogelonderzoek
Nederland, Beek-Ubbergen.
Kurstjens, G., H. Limpens & B. Peters. 2003a. Veldinventarisatie Flora en Fauna
Keent in 2003. Onderzoek in opdracht van Dienst Landelijk Gebied. Kurstjens,
ecologisch adviesbureau, Beek-Ubbergen.
Kurstjens, G., H. Limpens & H. van Diek. 2003b. Veldinventarisatie Flora en
Fauna NVO Keent in 2003. Onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat directie
Limburg. Kurstjens, ecologisch adviesbureau, Beek-Ubbergen.
Kurstjens, G., P. Calle & B. Peters, 2005. Verrassend herstel van insectenrijkdom
in de Gelderse Poort. De Levende Natuur 106(6): 260-267.
Liefveld, W.M., K. Van Looy & K.H. Prins. 2001. Biologische monitoring zoete
rijkswateren: watersysteemrapportage Maas 1996. RIZA rapport 2000.056.
Meijer, D. 2005. Rivierkundige optimalisatie Keent fase 2. Rivierkundig ontwerp
voor Keent (fase 2): toetsing aan ontwerprandvoorwaarden en hydraulische
modelberekeningen. Meander, advies en onderzoek in opdracht van
Rijkswaterstaat Limburg.
Molen, P.C. van der. 2002. Inrichtings- en Beheervisie Keent. Dienst Landelijk
Gebied, Tilburg.
Peters, B., G. Kurstjens & T. Teunissen. 2004. Herstel van de (stroomdal)flora in
de Gelderse Poort. De Levende Natuur 105 (6): 237-244.
Witte, R.H. & D.L. Bekker, 2004. Draagvlakonderzoek Dassen Keent.
Beschrijving van de randvoorwaarden die nodig zijn om de brug- en bronfunctie
van Keent te behouden. Rapportnummer 2004.20, Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ), Arnhem.

33

Bijlage 1. Overzicht van bijzondere
broedvogels in Keent
Rode soort is soort van Rode Lijst (2004)
Soort
Bergeend
Boomkruiper
Boomvalk
Bosrietzanger
Braamsluiper
Buizerd
Canadese Gans
Fuut
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Grasmus
Graspieper
Grauwe Gans
Grauwe Vliegenvanger
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Grutto
Holenduif
Kerkuil
Kievit
Kleine Karekiet
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Kuifeend
Kwartel
Nijlgans
Patrijs
Putter
Ransuil
Rietgors
Roodborsttapuit
Scholekster
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Steenuil
Torenvalk
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vlaamse Gaai
Wielewaal
Wulp
Zomertortel
Zwarte Roodstaart
Soortenrijkdom (lijst NM)
Aantal territoria

ng = niet geteld

1998
0
1
1
12
1
2
0
2
0
15
18
0
0
0
0
1
0
13
0
34
12
13
1
4
0
0
1
6
0
0
10
1
1
4
0
0
3
1
5
1
1
5
4
2

2000
1
ng
1
ng
4
2
1
1
0
12
44
0?
0
ng
0
ng
1
ng
0
37
ng
ng
3
ng
1
0
0
5
1
0
ng
0
6
ng
1
0
2
3
6
ng
0
4
0
0

2002
0
ng
0
12
1
3
0
0
1
7
24
4
0
2
1
1
0
12
0
40
14
8
2
ng
0
0
1
5
0
3
5
3
2
4
0
4
2
3
6
ng
0
6
0
0

2006
0
2
1
42
3
3
0
1
0
13
56
0
0
2
0
3
0
ng
0
13
19
6
4
2
1
4
2
9
2
1
18
6
3
5
0
5
3
ng
8
2
1
8
0
0

23
143

25
ca. 168

22
149

26
ca. 206

Boerenzwaluw, Huis- en Ringmus zijn niet geteld.
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