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1	 Inleiding	

1.1	 Onderzoek	Maas	in	Beeld	
In het kader van het project Maas in Beeld zijn tussen 2006 en 2009 de ecologische resultaten  

van vrijwel alle natuurherstelprojecten in het winterbed van de Maas tussen Eijsden en  

’s-Hertogenbosch onderzocht; zowel aan de Nederlandse als Belgische zijde. Bovendien heeft  

een uitgebreid literatuuronderzoek plaatsgevonden naar historische data omtrent bijzondere 

flora en fauna. Een en ander heeft geresulteerd in vijf gebiedsrapportages (Kurstjens e.a. 2008; 

Peters e.a. 2008; Van Looy e.a. 2009) en een syntheserapport (Peters & Kurstjens, 2008).  

Dit soortenrapport gaat nader in op de historische en actuele verspreiding en trends van  

125 indicatieve plantensoorten (zie § 2.1) in het Maasdal. Bovendien wordt een eerste analyse 

gemaakt van de factoren die ten grondslag liggen aan de geconstateerde trends. Dit is  

vervolgens doorvertaald naar implicaties voor inrichting en beheer. 

 

1.2	 Onderzoeksgebied	

1.2.1	 Winterbed	
Het studiegebied omvat het gehele winterbed van de Maas tussen Eijsden en Ammerzoden  

(figuur 1). Bij het literatuuronderzoek zijn ook aangrenzende dijken, kaden en het talud van  

het Julianakanaal meegenomen. Het onderzoeksgebied is gelegen in twee landen (Nederland  

en België) en vier provincies (Limburg NL, Limburg B, Noord-Brabant en Gelderland).

Binnendijks is één gebied meegenomen namelijk de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk. Dit heeft 

ermee te maken dat dit gebied in de toekomst mogelijk wordt toegevoegd aan het winterbed  

van de Maas ten behoeve van waterretentie.

1.2.2	 Riviertrajecten	
De Maas is ingedeeld in zes riviertrajecten (figuur 1). De Bovenmaas en Grensmaas (ook wel 

Gemeenschappelijke Maas genoemd in België) worden in dit rapport gezamenlijk behandeld. 

Samen met het Maasplassengebied worden deze drie trajecten samen ook wel aangeduid als 

Zuidelijk Maasdal. De Zandmaas ligt grotendeels in Limburg, met uitzondering van een klein  

deel op de westoever in het noorden (Brabantse Maasheggengebied). De Bedijkte en Getijden-

maas vormen de grens tussen de provincies Gelderland en Noord-Brabant en worden in dit 

rapport eveneens gezamenlijk behandeld. Ze worden ook wel Benedenmaas genoemd. Samen 

met de Zandmaas worden deze drie trajecten ook wel Noordelijk Maasdal genoemd. Voor een 

meer uitgebreide beschrijving van de verschillende riviertrajecten wordt verwezen naar de vijf 

gebiedsrapporten en de website van het project Maas in Beeld (Kurstjens e.a. 2008a,b; Peters 

e.a. 2008a,b; Van Looy e.a. 2009; www.maasinbeeld.nl).  
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Figuur	1. Onderzoeksgebied met de ligging van natuurgebieden en de indeling in riviertrajecten.
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2	 Methode	

2.1	 Soortenlijst	
Bij het veld- en literatuuronderzoek is uitgegaan van de standaardlijst floramonitoring rivieren-

gebied, ook wel lijst indicatieve of bijzondere soorten genoemd (Peters e.a. 2005). Deze lijst van 

plantensoorten is speciaal opgesteld om ecologische ontwikkelingen in het rivierengebied (zowel 

Maasdal als Rijntakken) goed te kunnen analyseren. Deze lijst is aangevuld op basis van expert 

judgement van de auteurs met enkele soorten die vooral indicatief zijn voor kwelsituaties en 

ooibossen. Deze groepen van soorten kwamen onvoldoende naar voren uit de oorspronkelijke 

lijst. De totale lijst van bijzondere en indicatieve soorten is opgenomen in bijlage 1. 

Ook is de lijst aangevuld met alle wettelijk beschermde (Flora- en faunawet) en bedreigde  

soorten (meest actuele Rode lijst van Nederland), voor zover die nog niet op de standaardlijst 

stonden. Langs de Maas zijn drie zeer algemeen voorkomende beschermde soorten uit tabel 1 van 

de Flora- en faunawet niet systematisch onderzocht (Brede wespenorchis, Grote kaardenbol en 

Zwanenbloem). Aardaker, Akkerklokje, Gewone vogelmelk en Grasklokje zijn wel meegenomen. 

Om het rapport niet te omvangrijk te maken, is een reeks soorten niet behandeld. Het gaat 

daarbij met name om een groep akkerplanten en een groep bedreigde orchideeën. Onder de 

eerste groep vallen Akkerklokje, Akkerleeuwenbek, Blauw walstro, Eironde leeuwenbek,  

Esdoornganzenvoet, Gegroefde veldsla, Groot spiegelklokje, Grote leeuwenklauw, Korenbloem, 

Rechte ganzerik en Slofhak. De tweede groep bestaat uit Gevlekte orchis, Grote keverorchis, 

Grote muggenorchis, Rietorchis en Soldaatje. Daarnaast zijn zeer zeldzame en minder indicatieve 

soorten plus enkele neofyten niet meegenomen; zie de tabel in paragraaf 3.126. 

Per soort is de beschermde status aangegeven conform het beschermingsregime uit de Flora-  

en faunawet met een indeling in tabel 1 (algemene soorten), tabel 2 overige beschermde soorten) 

en tabel 3 (streng beschermde soorten). Soorten van deze laatste categorie komen overigens niet 

voor langs de Maas. Daarnaast is ook de status op de Rode Lijst vermeld. Deze is gebaseerd op  

het “basisrapport van bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederlanden” (Van der Meijden e.a., 

2000). Ook de status volgens de Vlaamse Rode Lijst is aangegeven, evenals de Rode Lijst-status in 

Vlaams Limburg (Berten & Gora 2002). Bijkomend wordt de preferentialiteit van de soort voor het 

Maasdistrict op Vlaams niveau aangegeven (Register Flora Vlaanderen, 2009). De betekenis van de 

symbolen is: +++ = sterk preferentialiteit, + = matig, 0 = niet en - = negatief. Hierbij worden ook 

de prioritaire soorten voor Limburg aangegeven (Colazzo & Bauwens 2003). Dit is een selectie van 

bedreigde soorten waarvoor de Provincie Limburg op Vlaams niveau een verantwoordelijkheid 

heeft. Aangezien de Provincie Limburg (B) zich voornamelijk richt op het soortbeschermings-

beleid, krijgen deze soorten speciale aandacht. 

2.2	 Bronnen
De hier gepresenteerde verspreidingskaarten van bijzondere soorten zijn afkomstig van een 

groot aantal bronnen, inventarisaties en onderzoeken.

Verwerkte databestanden zijn:

• Maas in Beeld-inventarisatie uit 2006-2009 (NL + B),

• Archief Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL), 1980-2007,

• Provincie Limburg 1987-2007,

• Floron 1980-2005 (incl. floristisch meetnet Zoete Rijkswateren in opdracht van het  

RIZA/RWS-Waterdienst),

• Flora-databank Flower 1975-2005,

• Limburgse Plantenatlas, 1970-1992 (Berten),

• Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels gewest, 2009, 

• Provincie Gelderland (opnamen 1979-2007),

• Provincie Noord-Brabant 1980-2007,

• inventarisatie Waterschap Roer en Overmaas (1994 en 1997),

• Inventarisatie Julianakanaal (Bureau Ecologica voor Rijkswaterstaat, 2008),

• Natuurdatabank van Natuurmonumenten,

• Databank Alterra.
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De dataset is daarnaast aangevuld met losse gegevens van vrijwilligers/deskundigen, met gege-

vens uit losse inventarisatieverslagen en met waarnemingen van de site www.waarneming.nl. 

Van specifieke soorten zijn artikelen uit tijdschriften zoals Natuurhistorisch Maandblad,  

De Levende Natuur, Gorteria en Dumortiera geraadpleegd. 

2.3	 Locatienauwkeurigheid	van	de	waarnemingen
In tegenstelling tot het meeste historische floraonderzoek, dat veelal op kilometerhok-niveau is 

uitgevoerd, zijn bij het veldonderzoek in het kader van Maas in Beeld de locaties van de afzonder-

lijke planten nauwkeurig ingemeten met behulp van GPS. Ook veel recente waarnemingen in  

de digitale archieven van het o.a. het Natuurhistorisch Genootschap, de Provincie Limburg en 

Floron (met name RIZA-netwerk) zijn hierdoor veel nauwkeuriger beschikbaar dan de oudere 

waarnemingen uit de jaren ’80 en ’90. Hierbij wordt een nauwkeurigheid van ca. 4 tot 10 m 

bereikt.

Door de verschillen in inmetingsnauwkeurigheid kunnen in de hierna volgende stippenkaartjes 

meerdere stippen (vlak bij elkaar) betrekking hebben op dezelfde soort en standplaats. Dit geldt 

vooral voor de kaartjes met recente standplaatsen, omdat daarop vaak km-hokdata (bijv. veel 

data uit het Floron- en NHGL-bestand) naast GPS-ingemeten data zijn afgebeeld. In de analyse  

van het verspreidingsbeeld langs de hele Maas verdwijnt deze oververtegenwoordiging uit beeld 

dankzij de opschaling.

2.4	 Compleetheid	van	de	waarnemingen
Tijdens het maken van dit rapport bleek dat geen enkele van de gebruikte datasets op zichzelf 

erg compleet was. Elke dataset (ook de relatief grote bestanden van bijvoorbeeld het Natuur-

historisch Genootschap en Floron) vertoonde veel hiaten. Echter, door het samenbrengen van het 

grote aantal bestanden en bronnen is het uiteindelijke totaalbeeld wel (zeer) compleet geworden. 

Enkele regio’s hebben de afgelopen jaren specifieke aandacht gehad van vrijwillige floristen 

vanwege het opstellen van regionale verspreidingsatlassen, o.a. Zuid-Limburg met Boven- en 

Grensmaas (Eduard Blink c.s.), Midden-Limburg (Jan Klinckenberg & Geert Peeters) en het 

noordelijk deel van de Zandmaas en het meest bovenstroomse deel van de Bedijkte Maas (tot 

Ravenstein) (Fons Reijerse & Gerard Dirkse).

De Provincie Limburg lijkt overigens wat beter onderzocht te zijn dan Noord-Brabant en  

Gelderland. Dit hangt vooral samen met de gerichte en relatief uitgebreide soortkarteringen  

van de Provincie Limburg en met de aanvullende dataverzameling die door het Natuurhistorisch 

Genootschap in Limburg wordt uitgevoerd (andere provincies hebben niet een dergelijke eigen 

dataverzamelende organisatie). Omdat dit rapport op het schaalniveau van de hele Maas kijkt,  

zal het effect hiervan op totaalbeeld per soort naar verwachting beperkt zijn.

2.5	 Controle	van	de	waarnemingen
Het waarnemingenbestand is door de eigenaren vaak al goed gecontroleerd op invoerfouten  

en de auteurs hebben eventuele onwaarschijnlijkheden eruit gehaald (soms in overleg met de 

waarnemers). Voorbeelden zijn de zandgrondsoort Tormentil, die niet in het Maasdal voorkomt 

en waarschijnlijk is verward met bijv. Voorjaarsganzerik en Cipreswolfsmelk die nog nooit in  

het Maasdal is aangetroffen en waarvan de waarneming vermoedelijk betrekking heeft gehad  

op Heksenmelk. Doordat het Maasdal bij de auteurs goed bekend is, konden eventuele onzeker-

heden vaak snel en gericht gecontroleerd en zonodig verbeterd worden.

2.6	 Verspreiding	van	de	soorten

2.6.1	 Verspreiding	voor	en	na	natuurontwikkeling
De verspreiding van soorten langs de Maas wordt in dit rapport weergegeven en besproken  

voor twee perioden: 

• de periode voor natuurontwikkeling (1980 t/m 1993)

• de periode vanaf de start van de natuurontwikkeling (1994 t/m 2009). 

Bij sommige soorten is er daarnaast voor gekozen om de periode van natuurontwikkeling op  

te delen in twee tijdvakken (1994 t/m 2000 en 2001 t/m 2009). 
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Het jaar 1994 is gekozen als (gemiddelde) start van natuurontwikkeling langs de Maas, mede  

ook omdat eind 1993 het eerste extreme hoogwater optrad, met veel morfologische effecten  

en veranderingen in flora tot gevolg. Na dit hoogwater werden een aantal natuurontwikkelings-

terreinen opgestart en werd tevens op vele plaatsen het landbouwkundig gebruik opgeheven. 

2.6.2	 Historische	verspreiding
Bij de aanhef van elke soortbespreking is de historische situatie van voor 1980 (globaal tussen 

1900 en 1980) toegelicht. Dit is gebeurd op basis van de gegevens over het voorkomen en de 

frequentie van de soort in de flora-atlassen van Mennema e.a. (1980, 1985) en Van der Meijden  

e.a. (1989).

2.6.3	 Verschillende	Maastrajecten
Op de kaartjes zijn de grenzen tussen de verschillende Maastrajecten aangegeven. Daarbij is 

onderscheid gemaakt in Bovenmaas (ook wel Kalk- of Stadsmaas genoemd), Grensmaas (Gemeen-

schappelijke Maas), Maasplassen, Zandmaas, Bedijkte Maas en Getijdenmaas. Voor een uitgebreide 

beschrijving van deze trajecten wordt verwezen naar de vijf gebiedsrapporten die vanuit project 

Maas in Beeld in 2008 en 2009 zijn uitgebracht (Kurstjens e.a., 2008a,b; Peters e.a., 2008a,b; Van 

Looy e.a., 2009). De frequentie is per traject en per periode met een kleur in een tabel als volgt 

weergegeven:

Boven- en Grensmaas algemeen

Maasplassen verspreid

Zandmaas zeldzaam

Bedijkte en Getijdenmaas afwezig

2.7	 Ecologie	
Per soort wordt steeds een serie ecologische eigenschappen besproken. Per eigenschap is  

een vaste set parameters gebruikt, die de ecologische eigenschap kwalificeren:

1.	Fysiotoop: standplaats in samenhang met hydromorfologische processen en fysisch- 

geologische ontstaansgeschiedenis. De volgende fysiotoopindeling is hierbij gekozen:

• ondiepe bedding, 

• slikoever, 

• zandbanken/zandige rivieroevers, 

• grindbanken/grindeilanden, 

• droge grindafzettingen, 

• stromende nevengeulen, 

• strangen/afgesneden meanders, 

• kwelgeul/kwelrijke beek, 

• natuurlijke beekmonding, 

• zandige oeverwallen, 

• vochtige kleikommen,

• lemige overstromingsvlakte,

• oeversteilwanden,

• getijdenkreken.

2.	Ecotoop: standplaats in samenhang met de omringende vegetatie- en biotoopkenmerken.  

De volgende ecotoopindeling is hierbij gekozen:

• waterplantenvegetaties,

• rietmoeras, verlandingsvegetaties,

• getijdenmoeras,

• kwelmoeras,

• dynamische pioniervegetaties, 

• droge pioniervegetaties, 

• vochtig grasland/beemdgrasland, 

• rivierdalruigtes, 
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• stroomdal/oeverwalgrasland, 

• zoom-mantelvegetaties, 

• zachthoutooibos, 

• essen-elzenbroekbos, 

• hardhoutooibos.

3.	Bodemtype: grind, zand, klei, leem of tussenvormen ervan, met evt. toevoeging van  

kalkrijk of kalkarm indien van toepassing.

4.	Manier	van	zaadverspreiding: op basis van indeling zoals gehanteerd in Bouman e.a.  

(2000); zaadverspreiding kan door: 

• wind, 

• water, 

• de plant zelf, of 

• dieren (in- of uitwendig).

5.	Levensvorm: d.w.z. is plant een-, twee- of meerjarig en waar in de bodem bevinden zich  

de winterknoppen. Mogelijke levensvormen zijn: 

• chamaefyt, 

• geofyt, 

• helofyt, 

• hemikryptofyt, 

• monocarp, 

• hydrofyt, 

• fanerofyt, of 

• therofyt. 

6.	Aanpassingen	aan	begrazing: bijv. beharing, stekels, sterke geur of gifstoffen.

7.	Belang	voor	fauna: vormt de plant een nectarbron of waardplant voor bijzondere insecten  

of andere fauna? 

2.8	 Analyse	van	de	trends
In hoofdstuk 4 zijn de geconstateerde trends bij de soorten geanalyseerd per riviertraject en 

per soortgroep. 
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3	 Soortbesprekingen	
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3.1	 Aardaker	(Lathyrus tuberosus)
Beschermde status: tabel 1 Flora- en faunawet

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd

Status Rode Lijst Vlaanderen: vrij zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in het Maasdal. 

• Trend: stabiel.

• Goede gebieden: Laakerweerd (Schroevendaalse plas). 

• Historische verspreiding: voor 1980 verspreid voorkomend in ca. 10-15 uurhokken  

langs de Maas in alle trajecten. De Wever (1942/1943) meldt de soort (als Knollathyrus)  

voor akkers in het Borgharenerbroek, langs het Julianakanaal en in akkers in Midden- 

Limburg. Deze gebieden vormen nog steeds het kerngebied voor deze soort in het  

Maasdal. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas = 

Maasplassen = 

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: rivierdalruigtes, zoom-mantelvegetaties

• Bodemtype: kalkrijke leem, klei, soms zand    

• Zaadverspreiding: zelf, water

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: geen (zaden zijn giftig)

• Belang voor fauna: nectarplant voor bijen e.d.

	 Toelichting	
Aardaker was en is vrij zeldzaam langs de Maas en komt voor op dijken, in bermen en langs 

akkerranden. De soort gedraagt zich in meer natuurlijk beheerde systemen als zoomplant.  

Als cultuurvolger (o.a. onkruid in graanakkers) houdt de actuele verspreiding deels verband  

met de ligging van voormalige akkergebieden (op hogere terrassen) in het kalkrijke Zuidelijke 

Maasdal. Verspreiding van de soort vindt vooral plaats via verplaatsing van de knolletjes bij 

ploegen of graafwerkzaamheden.

	 Implicaties	voor	inrichting	
Mogelijk profiteert de soort van het vergraven van voormalige akkers en andere lemige of  

zandige terreinen bij inrichtingsprojecten, omdat dan enerzijds nieuw kiembed ontstaat en 

anderzijds knolletjes aan de oppervlakte komen. 

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing werkt doorgaans positief op de abundantie van klaverachtigen. 



de flora van het maasdal15

Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Aardaker komt momenteel als zoomplant talrijk 
voor langs de Schroevendaalse Plas bij Ohé.  
De soort groeide hier voorheen in randen van 
graanakkers en bermen (foto Gijs Kurstjens).
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3.2	 Aardbeiklaver	(Trifolium fragiferum)
Beschermde status: geen

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: achteruitgaand, Limburg: kwetsbaar 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in het Maasdal. 

• Trend: lichte toename, vooral langs de Maasplassen.  

• Goede gebieden: Eijsder Beemden, De Brandt, Ooldergreend, Gebrande Kamp en Buitenpolder 

Heerewaarden.

• Historische verspreiding: de soort kwam voor 1950 verspreid voor langs de Limburgse Maas 

met een zwaartepunt in het Zuidelijk Maasdal (o.a. Delvosalle, 1952) en meer talrijk langs de 

Bedijkte en Getijdenmaas. Daarna vrij sterke achteruitgang door verandering hydrodynamiek 

(kanalisatie), landbouwintensivering en lokaal door grootschalige uiterwaardvergraving.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas = 

Maasplassen + 

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: vochtige kleikommen, lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: vochtig grasland/beemdgrasland  

• Bodemtype: leem, klei, soms zand (kalkrijk)     

• Zaadverspreiding: wind, rivierwater    

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: lage groeivorm

• Belang voor fauna: n.v.t. 

	 Toelichting	
Aardbeiklaver is momenteel nog zeldzaam langs de Maas en heeft zijn voormalige areaal  

nog lang niet opnieuw gekoloniseerd. We zien pas recent hervestiging in verschillende natuur-

ontwikkelingsgebieden. Het gaat dan vooral om terreindelen die na vergraving relatief lemig  

zijn afgewerkt en frequent overstromen; vooral in terreinen rondom de Maasplassen treffen we 

deze omstandigheden aan. Er is in die zin veel overlap met het biotoop van Rode ogentroost,  

een soort die zich veel sneller en sterker langs de Maas heeft uitbreid. Aardbeiklaver is onder 

meer teruggekeerd in de Eijsder beemden, Koningssteen (De Engel), De Lus van Linne, de 

Ooldergreend, de Weerdbeemden, de Gebrande Kamp en de Buitenpolder Heerwaarden).  

Mogelijk speelde het gebrek aan restpopulaties een rol bij de relatief trage terugkeer van  

de soort.    

	 Implicaties	voor	inrichting	
Aardbeiklaver kan profiteren van graafwerkzaamheden o.a. in de vorm van maaiveldverlagingen 

en de aanleg van hoogwatergeulen.    

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing is belangrijk voor het behoud van korte vegetaties en daarmee voor de kansen van 

Aardbeiklaver. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

 

De kenmerkende 
bloeiwijze van  
Aardbeiklaver in  
vrij schraal, lemig  
en ’s winters vochtig 
grasland in de Eijsder 
Beemden (foto Gijs 
Kurstjens).  
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3.3	 Absintalsem	(Artemisia absinthium)		
Beschermde status: geen

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar  

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet van toepassing, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam in Maasdal.

• Trend negatief tot stabiel in het noordelijk Maasdal; positief in zuidelijk Maasdal.  

• Goede gebieden: nergens talrijk, actuele vondsten in Elba en Laakerweerd.

• Historische verspreiding: verspreid voorkomend in het Maasdal met een zwaartepunt in het 

noordelijk deel van de Zandmaas. Afname houdt waarschijnlijk verband met verminderde 

cultuur van deze plant en daarmee aanvoer/zaadverspreiding.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen +

Zandmaas ? =

Bedijkte en Getijdenmaas ? -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, droge grindafzettingen  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, rivierdalruigtes  

• Bodemtype: zand, grind     

• Zaadverspreiding: windstrooier, dieren (uitwendig)   

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: geur, viltige haren 

• Belang voor fauna: - 

	 Toelichting	
Absintalsem is een oude cultuurplant die lokaal verwilderd langs wegbermen, ruigten, aan 

rivieroevers, op dijken.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Meer dynamiek is gunstig voor deze pionier. De soort profiteert vooral van inrichtings-

werkzaamheden die grind- en zandafzettingen vanuit de rivier bevorderen. 

	 Implicaties	voor	beheer
Het zoveel mogelijk toelaten van morfologische processen in de terreinen.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Absintalsem wordt 
vooral op droge,  
stenige plaatsen  
langs de oevers van  
de Grensmaas aan-
getroffen zoals hier 
bij de Schroevendaalse 
plas (Laakerweerd) 
(foto Gijs Kurstjens).   
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3.4	 Adderwortel	(Persicaria bisorta)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Maasdal. 

• Trend nu afnemend tot stabiel. 

• Goede gebieden: Aastbroek (Lottum), Benedenloop Lottumse Molenbeek, broekgebied  

Maasarm Ooijen-Wanssum, Kaldenbroek bij Grubbenvorst.  

• Historische verspreiding: Was vroeger vrij algemeen met name langs de Zandmaas. Daar was  

de soort vooral aanwezig langs oude terrasmeanders, in natte beekdalhooilanden en kwel-

sloten. Door ontwatering en landbouwintensivering veel zeldzamer geworden.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ? -

Maasplassen ? ? =

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas ?

	 Ecologie	
• Fysiotoop: kwelrijke beek/kwelgeul  

• Ecotoop: kwelmoeras, verlandingsvegetaties, essen-elzenbroekbos     

• Bodemtype: kalkarm zand of leem     

• Zaadverspreiding: (regen)water   

• Levensvorm: geofyt  

• Aanpassing aan begrazing: gevoelig voor intensieve beweiding   

• Belang voor fauna: nectarplant bijen en dagvlinders

	 Toelichting	
Adderwortel is een van de kenmerkende indicatorsoorten voor de doorgaans basenarme en 

ijzerrijke kwelmilieus langs terrasranden van de Zandmaas (vooral de Venloslenk). Qua biotoop 

en verspreiding is er overlap met soorten als Gewone dotterbloem en Bittere veldkers. Nieuwe 

vestiging in natuurgebieden heeft nog niet plaatsgevonden.

	 Implicaties	voor	inrichting	
De soort kan sterk uitbreiden door langs de Zandmaas aandacht te besteden aan het herstel en  

de ontwikkeling van kwelmilieus. Dit kan met name in de vorm van nieuwe kwelgeulen in de 

oude terrasgeulen (in plaats van echte hoogwatergeulen en omputgeulen), maar ook door de 

herontwikkeling van kwelbeken en beekmondingen langs de Zandmaas. Kansrijke locaties en 

projecten zijn onder meer de Oude Maasarm Meerlo-Wanssum, de hoogwatergeul bij Grubben-

vorst, de hoogwatergeul Venlo-Velden, een kwelgeul rond de Roode Beek bij Arcen, kwelgeulen 

bij Aijen en de Heukelomse Beek. 

	 Implicaties	voor	beheer
Het is van belang dat de laatste groeiplaatsen behouden blijven als bronpopulaties. Nu liggen 

deze nog vaak langs sloten in (intensief ) agrarisch gebied. Hier ligt onder meer een taak voor  

het Waterschap Peel en Maasvallei. Daarnaast dient overbegrazing voorkomen te worden.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Adderwortel langs 
een kwelsloot in  
het Aastbroek  
(foto Bart Peters). 
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3.5	 Beemdkroon	(Knautia arvensis)		
Beschermde status: geen  

Status Rode Lijst (2000): gevoelig 

Status Rode Lijst Vlaanderen: achteruitgaand, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Lokaal nog vrij talrijk in Limburgse Maasdal. 

• Trend: licht positief. 

• Goede gebieden: De Rug, Schroevendaalse plas, Stevol, Isabellegreend, Berckterveld, Maasveld 

en Barbara’s weerd. 

• Historische verspreiding: was vroeger talrijk langs de gehele Maas, ook veel op dijken en kades. 

Langs Zandmaas al achteruitgang zichtbaar sinds 1950.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas = 

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, oeversteilwanden  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, stroomdal/oeverwalgrasland/grindgrasland 

• Bodemtype: (kalkrijke) leem- en zandbodems  

• Zaadverspreiding: wind, mieren, rivierwater en regenwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: haren  

• Belang voor fauna: belangrijke nectarplant voor dagvlinders, zweefvliegen en bijen waaronder 

speciaal de bedreigde Knautiabij Andrena hattorfiana die qua verspreiding vrijwel beperkt is 

tot Zuid-Limburg en het Zuidelijk Maasdal (Peeters e.a., 1999). 

	 Toelichting	
Beemdkroon vertoont een licht positieve trend en breidt zich in sommige natuurontwikkelings-

gebieden uit (zoals Maasveld bij Tegelen en de Schroevendaalse plas bij Ohé). In veel gebieden (zoals 

langs de Boven- en Grensmaas) is sprake van kleine relictpopulaties, vooral langs oude kades, 

terrasranden of voormalige perceelsgrenzen. Langs de Bedijkte Maas is de soort geheel uit de 

uiterwaarden verdwenen en alleen nog aanwezig op enkele dijktaluds. Ook langs de Bovenmaas 

is de soort schaars voorkomend, met uitzondering van de zone onderlangs de Sint-Pietersberg.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
De soort profiteert duidelijk van het terugkeren van zandige erosieranden en open vestiging-

milieus. Zo kiemt Beemdkroon gemakkelijk op eroderende terrasranden en vergraven taluds, 

waardoor ze op dergelijke plekken snel kan uitbreiden. Waar een dichte grasmat in stand blijft 

verloopt vestiging moeizaam. De soort heeft dan ook baat bij inrichtingsprojecten waarbij droge 

zand-lemige substraten vrij worden gelegd. 

Behoud van zo veel mogelijk restpopulaties die van belang zijn voor herkolonisatie (vooral  

langs de Grensmaas). Daar zullen door stroomgeulverbreding en weerdverlaging lokaal mogelijk 

groeiplaatsen verloren gaan (ervaring proefproject Meers). Translocatie kan soms een optie zijn 

om lokale bronpopulatie te consolideren.    

	 Implicaties	voor	beheer
Vooral langs de Bedijkte Maas is verbetering van het dijkbeheer (omvorming schapenbeweiding  

in hooilandbeheer) van belang om uitbreiding van de bestaande restpopulaties en vervolgens  

ook hervestiging in uiterwaarden mogelijk te maken.

Verder stimuleren van open substraten, bijvoorbeeld in de vorm van het verwijderen van 

toplagen, stimuleren van erosiewanden en graafkuilen van grazers.  
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Beemdkroon  
met Knautiabij  
(foto Bart Peters).
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3.6	 Beemdooievaarsbek	(Geranium pratense)		
Beschermde status: geen

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet van toepassing, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Maasdal. 

• Trend licht toenemend/onbekend.    

• Goede gebieden: -

• Historische verspreiding: zeer zeldzaam langs de randen van Maasdal in Midden- en Noord-

Limburg. In de periode 1912-1920 groeide de soort onder meer in hooilanden langs de Oude 

Maas tussen Echt en Laak (archief R. Geurts), zoals die ook bekend zijn uit het Maasdal in 

Noord-Frankrijk.     

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen ? + 

Zandmaas ? +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: vochtige kleikommen, lemige overstromingsvlakte    

• Ecotoop: vochtig grasland, beemdgrasland, zoom-mantelvegetaties   

• Bodemtype: klei, leem    

• Zaadverspreiding: zelf  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing aan begrazing: korte (klier)haren   

• Belang voor fauna: bijen  

	 Toelichting	
Een groot deel van de waarnemingen heeft vrijwel zeker betrekking op verwilderde of zelfs met 

bermmengsels uitgezaaide exemplaren (bijv. bermen tussen de Kleine Weerd en de Pietersplas). 

Beemdooievaarsbek is ook in cultuur als tuinplant beschikbaar. Mogelijk is de soort plaatselijk 

wel wild of op natuurlijke wijze vanuit Noord-Franse populaties aangevoerd. De kade bij de ruïne 

Walborg (Laak) in het Maasplassengebied is een voorbeeld van een bekende historische groei-

plaats. Beemdooieveaarsbek groeide er in 2006 nog steeds (tussen 25 en 100 ex.) verspreid over 

vier locaties samen met soorten als Beemdkroon, Kamgras en Ruige weegbree (Rutger Barendse). 

	 Implicaties	voor	inrichting	
-

	 Implicaties	voor	beheer
Bescherming van de mogelijk natuurlijke populatie bij Laak is van groot belang. Sinds kort is 

Natuurmonumenten eigenaar van de gronden rondom de Walborg ruïne. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Verwilderde  
Beemdooievaarsbek 
in berm tussen Kleine 
Weerd en Pietersplas 
(foto Gijs Kurstjens).
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3.7	 Bermooievaarsbek	(Geranium pyrenaicum)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet van toepassing, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk langs Boven- en Grensmaas, zeldzaam in Maasplassen en Noordelijk Maasdal. 

• Trend: toename.

• Goede gebieden: Pietersplas, Meers, Kerkeweerd, Elba, De Rug en Molenplas (Stevol).

• Historische verspreiding: deze zuidelijke soort verscheen het eerst rond Maastricht (1895)  

en heeft zich vervolgens langs de Maas en langs (spoor)wegen verspreid.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, vochtige kleikommen, lemige overstromingsvlakte

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, stroomdalgrasland, grindgrasland, zoom-mantelvegetaties  

• Bodemtype: kalkrijke leem-, zand- en grindbodems  

• Zaadverspreiding: zelf wegschieten  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: (klier)haren 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Bermooievaarsbek is in 1836 voor het eerst in Nederland en eind 19e eeuw voor het eerst in 

Zuid-Limburg aangetroffen (De Wever, 1914). Van oorsprong komt deze soort uit Zuid-Europa. 

Bermooievaarsbek heeft geprofiteerd van natuurontwikkeling door de verbeterde vestigings-

mogelijkheden (open, lemige en zandige bodems), maar mogelijk speelt het klimaateffect ook 

een rol bij deze warmteminnende soort. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Profiteert van nieuwe open vestigingssubstraten bij herinrichting.

	 Implicaties	voor	beheer
De soort is goed aangepast aan begrazing maar kan zich ook goed handhaven, zoals zijn naam  

al aangeeft, in gemaaide bermen en dijken.  
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

De warmteminnende 
Bermooievaarsbek 
neemt toe en profi-
teert van nieuwe 
open vestigings-
substraten bij her-
inrichting. Hier groeit 
de soort in een ruigte 
op een lemige oever 
langs de Grensmaas 
(foto Bart Peters).  
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3.8	 Bevertjes	(Briza media)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: kwetsbaar, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns, Prioritaire Limburgse Soort!

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Er resteren nog maximaal vijf locaties met een kleine populatie langs de Maas.

• Trend: stabiel.

• Gebieden: twee oude dijkjes rond Geulle en Meers langs de Grensmaas, een talud bij het 

sluizencomplex van Osen en Grensmaas, een Maasdam bij Buggenum en in Barbara’s Weerd  

in Arcen (in 2006 overigens niet gevonden).

• Historische verspreiding: Bevertjes of Trilgras was een ooit algemene graslandsoort in Limburg  

in de weerden, op terrasranden en op kaden langs de Maas. Sissingh (1942) noemt de soort 

karakteristiek voor de wat hoger gelegen zandige beemden van het zuidelijk deel van de 

Maasplassen (o.a. De Rug, Laakerweerd en Isabellegreend). Maar ook langs de Zandmaas kwam 

Bevertjes waarschijnlijk veelvuldig voor getuige beschrijvingen van Garjeanne en Willemse uit 

begin 20e eeuw. Bevertjes groeide vaak samen met soorten als Duifkruid, Kleine pimpernel, 

Ruige weegbree en Zachte haver die eveneens een forse achteruitgang in het Maasdal laten 

zien.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ? =

Maasplassen -

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen  

• Ecotoop: stroomdalgrasland  

• Bodemtype: kalkrijke klei-, leem- en zandbodem     

• Zaadverspreiding: wind  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing:  

• Belang voor fauna: -  

	 Toelichting	
Bevertjes groeit ook nu nog vooral op oude kades en terrasranden. Interessant is de recente  

(her)ontdekking van de soort op een oud dijkje ten noorden van Maasband.

De grootste achteruitgang van Bevertjes heeft al ruim voor 1980 plaatsgevonden. Landbouw-

intensivering (bemesting) is de hoofdoorzaak geweest van het verdwijnen van Bevertjes op veel 

plaatsen, maar lokaal speelde ook het weggraven van oude kades tijdens de grindwinning een 

belangrijk rol. De meeste relictpopulaties zijn ook nu nog slecht beschermd omdat ze buiten 

natuurgebieden liggen. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het blootleggen van zandige bodems is gunstig voor de soort. Daarnaast is de bescherming van 

oude terrasranden en kades tijdens inrichtingsprojecten en de aanleg van nieuwe kades (met 

name actueel langs de Zandmaas) cruciaal. Nieuwe kades dienen niet botweg op oude terras-

randen aangelegd te worden, waarbij de terrasstructuren vaak ook vergraven worden.   

	 Implicaties	voor	beheer
Belangrijk is de bescherming en een adequaat beheer (maaien of begrazen) van oude terras-

randen en kades, zeker de locaties met bestaande relictpopulaties.  
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Bevertjes is langs de Maas beperkt tot een  
zeer klein aantal restpopulaties op kaden en  
terrasranden (foto Gijs Kurstjens). 
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3.9	 Bilzekruid	(Hyoscyamus niger)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeer zeldzaam, Limburg: bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Sinds 2000 zeer zeldzaam in het Zuidelijk Maasdal.  

• Trend: op en neer gaand met frequentie van grote overstromingsmomenten.

• Goede gebieden: oevers van het Zuidelijk Maasdal; de grootste populatie was in 1997/98 

aanwezig op de overlaat van Linne (honderden ex.).   

• Historische verspreiding: voor 1950 kwam de soort verspreid langs de gehele Maas voor maar 

na 1950 werd Bilzekruid zeldzamer. De soort groeide indertijd op nitrofiele, ruderale plekjes  

in het kleinschalige cultuurlandschap en profiteerde toen van de nog uitgeoefende pastorale 

beweiding.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +/-

Maasplassen -

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: oeversteilwanden, lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: dynamische en droge pioniervegetaties  

• Bodemtype: kalkrijk en voedselrijk zand en leem     

• Zaadverspreiding: windstrooier, dieren   

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing aan begrazing: stinkend, giftig, harig  

• Belang voor fauna: - 

	 Toelichting	
Bilzekruid heeft in het Zuidelijk Maasdal opvallend geprofiteerd van de morfodynamiek ten 

gevolge van de twee grote overstromingen in 1993 en 1995. Hierdoor was de soort in de periode 

1994-2000 talrijk langs de Maas. Vooral op vers opgesedimenteerd zand (Kerkeweerd, Osen) en 

geërodeerde, lemige steilwanden langs de Grensmaas werden vanaf 1994 tal van nieuwe groei-

plaatsen gevonden (Kurstjens e.a., 1995). 

Door het uitblijven van grote hoogwaters in het eerste decennium van de 21e eeuw is de soort 

vervolgens weer sterk afgenomen en anno 2009 komt Bilzekruid bijna nergens meer voor. 

Actuele groeiplaatsen zijn nog de omgeving van Osen (1 plant in 2006), nabij de Weerdbeemden/

zandwinplas bij Kesseleik (2006) en langs de Grensmaas bij Geulle (2004) .    

Bij de Overlaat van Linne zorgden de hoge konijnenstand door hun graverij voor veel geschikte 

kiemplekken van het zaad. Na het inzakken van het aantal konijnen aldaar, verdween de soort 

vrijwel geheel, maar mogelijk spelen andere factore ook een rol. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Mogelijk gaat de soort profiteren van de inrichting van natuurlijke, vrij eroderende oevers 

(project Rijkswaterstaat Limburg), waardoor veel nieuwe steilwanden gaan ontstaan.

Het inzetten op voldoende aanleg en ontstaansmogelijkheden van droge (relatief hooggelegen) 

grind- en zandafzettingen langs de Grensmaas. 

	 Implicaties	voor	beheer
Het toelaten en bevorderen van morfodynamiek in terreinen langs de Maas. Daarnaast is het 

bekend dat grazers een rol kunnen spelen zijn bij de verspreiding van de soort (Hillegers, 1991). 

De bloeiwijze van deze nachtschadeachtige valt niet af en het zaad blijft opgesloten in de vrucht. 

Het gedroogde geheel kan via de stekelige kelktanden gemakkelijk worden opgepikt in de vacht 
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van een grazer en zo worden versleept naar nieuwe, kansrijke vestigingsplekken (bijv. lig-

plaatsen van runderen). Dit leek in de jaren ’90 ook het geval bij de Overlaat van Linne, waar  

de soort toen talrijk was. 

Periode 1980-1993                  Periode 1994-2000   Periode 2001-2009

    
Bilzekruid groeide in de  
jaren 90 massaal bij Osen  
(foto Gijs Kurstjens).
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3.10	 Bittere	veldkers	(Cardamine amara)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk langs beekmondingen van de Zandmaas, schaars in bronbossen in het Zuidelijk  

Maasdal. 

• Trend: stabiel tot lichte toename. 

• Goede gebieden: Hochter Bampd, kwelrijke beken langs de Zandmaas, Swalmmonding. 

• Historische verspreiding: de soort was vroeger ook beperkt tot de Limburgse Maas met  

een zwaartepunt langs de Zandmaas (o.a. Schelkensbeek en Molenbeek van Grubbenvorst  

bij het Gebroken Slot, Sissingh, 1942). Ook bekend van het Bunderbos langs de rand van de 

Grensmaas. Deze vroegbloeiende soort werd vroeger waarschijnlijk nog wel eens over het  

hoofd gezien.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =/+

Maasplassen =

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: kwelrijke beek/kwelgeul, natuurlijke beekmonding    

• Ecotoop: kwelmoeras, essen-elzenbroekbos 

• Bodemtype: zand    

• Zaadverspreiding: zelf, wind   

• Levensvorm: helofyt

• Aanpassing aan begrazing: mogelijk door bittere (scherpe) smaak 

• Belang voor fauna: waardplant voor Oranjetip  

	 Toelichting	
Bittere veldkers komt in twee uiteenlopende ecotopen voor. Langs de Grensmaas groeit de soort 

vrij veelvuldig in het onder invloed van kanaalkwel staande essenooibos van Hochter Bampd.  

Zij staat hier samen met o.a. Verspreidbladig goudveil, Groot springzaad en Groot heksenkruid. 

Langs de Zandmaas groeit zij langs kwelrijke beken van de Swalm, maar o.a. ook Lingsforterbeek, 

Niers, Springbeek, Everlosche beek, Siebersbeek en Gelderns-Nierskanaal. 

Bittere veldkers gaat elders in Nederland vooruit, maar onduidelijk is of dat langs de langs de 

Zandmaas ook al echt het geval is. Verwerving zoals langs de Swalmmonding is in ieder geval 

gunstig voor de soort.

	 Implicaties	voor	inrichting	
Langs de Zandmaas kan de soort verder gaan profiteren als bij de inrichting kwelstromen worden 

benut en negatieve landbouwkundige effecten worden uitgebannen (ontwatering, bemesting). 

Kansrijke gebieden zijn o.a. de Oude Maasarm Meerlo-Wanssum, Roobeek bij Arcen en de 

Heukelomse Beek.     

	 Implicaties	voor	beheer
-



de flora van het maasdal33

Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Bittere veldkers is kenmerkend voor beekmondingen 
langs de Zandmaas (foto Gijs Kurstjens).  
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3.11	 Blaassilene	(Silene vulgaris)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: vrij zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in het Zuidelijk Maasdal, incidenteel in het Noordelijk Maasdal. 

• Trend: Lichte toename.   

• Goede gebieden: Kerkeweerd.  

• Historische verspreiding: als cultuurvolger heeft Blaassilene zich vanuit Zuid-Limburgse 

kalkgraslanden via infrastructuur verspreid over het Maasdal op allerlei (tijdelijke) ruderale 

plekjes. De soort is vervolgens sterk achteruitgegaan en voor 1980 geheel uit het Noordelijk 

Maasdal verdwenen.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties   

• Bodemtype: leem, zand en klei      

• Zaadverspreiding: windstrooier  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: niet gegeten?  

• Belang voor fauna: nachtvlinders  

	 Toelichting	
Blaassilene komt in het Maasdal vooral voor op ruderale plekjes in natuurgebieden, bijv. waar 

grind- of zandsedimentatie of vergraving hebben plaatsgevonden zoals in Meers, Kerkeweerd,  

de Asseltse Plassen en Laakerweerd. Na de erosie van een deel van een kade met veel Blaassilene 

bij de Kerkeweerd in 1995, verspreidde de soort zich naar zandige en grindige pionierplaatsen 

elders in het natuurgebied. De soort handhaaft zich daar al meer dan 10 jaar.   

Hoewel Blaassilene elders in het land wel wordt ingezaaid met bermmengsels, zijn daar tijdens 

het Maas in Beeld-onderzoek geen aanwijzingen voor gevonden.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het blootleggen van zandige en vooral grindige bodems is gunstig voor deze soort. Daarmee 

samenhangend is rivierdynamiek gunstig.  

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing begunstigt het voorkomen van Blaassilene door het in stand houden van een open 

grasmat.   
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Blaassilene profiteert van grind- en  
zanddynamiek van de rivier of antropogene 
 dynamiek (foto Gijs Kurstjens).  
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3.12	 Bont	kroonkruid	(Securigera varia)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet van toepassing, limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid langs Zandmaas tussen Roermond en Venlo, elders schaars. 

• Trend: Toename.   

• Goede gebieden: Bouxweerd, Donderberg (talud), Rijkelse Bemden, Kerkeweerd en Maasveld 

Tegelen.

• Historische verspreiding: pas vanaf 1950 verschijnend in Midden-Limburg (benedenstrooms 

van Roermond) mogelijk door antropogene verspreiding (via spoor of via fazantenvoer).    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ? +

Maasplassen ? +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, grindgrasland, rivierdalruigtes, zoom-mantelvegetaties   

• Bodemtype: vooral op zand, ook wel stenige taluds (zet- of breuksteen)   

• Zaadverspreiding: wind, rivierwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: giftig  

• Belang voor fauna: bijen, waardplant rupsen Bruin dikkopje, Boswitje, Icarusblauwtje,  

Gele en Oranje luzernevlinder 

	 Toelichting	
Bont kroonkruid is vanuit Zuidoost-Europa via de Rijn in Nederland terecht gekomen. 

Uiteindelijk is de soort ook in het Maasdal beland met tegenwoordig een kernpopulatie  

rondom het noordelijk deel van de Maasplassen en recentelijk rond Venlo. 

Inmiddels profiteert Bont kroonkruid behoorlijk van het ontstaan van extensiever beheerde 

Maasoevers. Opvallend is dat Bont kroonkruid zich als één van de weinige soorten goed vestigt  

op met grindkeien bestorte Maasoevers (geen breuksteen), waarvan het keiendek dan wel al 

enigszins overzand is. De soort moet het daarnaast hebben van warme, zandige groeiplaatsen  

en mogelijk heeft het warmere klimaat ook een gunstig effect.  

Soms wordt de soort ook uitgezaaid via fazantenvoer of bloemenmengsels. Dat zou een  

verklaring kunnen vormen voor het plotselinge verschijnen op een kade in Kerkeweerd  

(vanaf 2006). 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Bont kroonkruid mag vooral langs de Zandmaas worden verwacht en zal daar profiteren van 

verdere natuurontwikkeling. Verwacht mag worden dat de soort profiteert van het herstel van 

sedimentatieprocessen op de oevers en lokaal van vergraving. 

	 Implicaties	voor	beheer
De soort profiteert van extensieve begrazing omdat daardoor biotoop ontstaat (ruige zomen)  

en de plant wordt gemeden door grazers.  



de flora van het maasdal37

Periode 1980-1993      Periode 1994-2009  

Bont kroonkruid heeft 
haar zwaartepunt op  
de overgang van het 
Maasplassengebied 
naar de Zandmaas en 
keert momenteel veel 
terug op de directe 
Maasoevers van  
natuurgebieden  
(foto Bart Peters).  
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3.13	 Borstelkrans	(Clinopodium vulgare)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid langs de Bovenmaas, schaars langs de Grensmaas en de Maasplassen, ontbreekt  

in Noordelijk Maasdal. 

• Trend: Toename.   

• Goede gebieden: Eijder Beemden, Kerkeweerd, Pietersplas, langs kanaal Wessem-Nederweert  

bij Wessem en autoweg N280 bij Roermond.

• Historische verspreiding: tot 1950 zijn er enkele meldingen bekend van het Maasheggen gebied 

langs de Zandmaas; na 1950 is een groeiplaats bekend in Midden-Limburg (kanaal  

bij Wessem) waar de soort nog steeds groeit.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen +

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte    

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, rivierdalruigtes   

• Bodemtype: kalkrijke leem    

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: beharing  

• Belang voor fauna: bijen?  

	 Toelichting	
Borstelkrans is rond 1984 voor het eerst opgedoken op de Maasoever van de Eijsder Beemden.  

De opmars is begonnen in de Bovenmaas waar de soort zich snel vanuit de St. Pietersberg kon 

vestigen. Vervolgens heeft Borstelkrans vanaf 1994 duidelijk geprofiteerd van natuurontwikke-

ling in het Zuidelijk Maasdal, met o.a. nieuwe vestigingen in de Kleine Weerd, Kerkeweerd,  

Elba, Dilkensweerd en de Pietersplas). 

Door extensieve jaarrondbegrazing ontstaan ideale omstandigheden voor deze soort. De noorde-

lijkste groeiplaats ligt momenteel bij Roermond. Het is afwachten of de soort ook gaat opduiken 

langs de minder kalkrijke Zandmaas.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
De soort profiteert van lemige en grind-lemige substraten in de afwerking van terreinen, maar 

vestigt zich ook graag op natuurlijke zand en grindafzettingen in wat latere fase van de successie.  

	 Implicaties	voor	beheer
De soort profiteert sterk van het ontstaan van gevarieerde ruigtes op leemafzettingen en geleide-

lijke overgangen tussen grasland en ooibos/struweel die door extensieve begrazing ontstaan.  

De zaden worden bovendien via de vacht van dieren (grazers) verspreid. 
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Periode 1980-1993       Periode 1994-2009

De zeldzame Borstelkrans 
profiteert van natuurontwik-
keling in het Zuidelijk Maas-
dal door het ontstaan van 
begraasde zoom-mantel-
vegetaties. Hier met Gewone 
agrimonie in Kerkeweerd 
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.14	 Bosbies	(Scirpus sylvaticus)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: momenteel niet bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij algemeen in Maasdal langs oevers van plassen, geulen en beken, maar zeldzaam langs  

de Grensmaas. 

• Trend: toename langs voormalige grind- en zandgaten.    

• Goede gebieden: veel grindplassen en de kwelzones langs terrasranden en beken in het 

Zandmaasgebied.

• Historische verspreiding: het Zandmaastraject was voor 1980 het voornaamste bolwerk van 

deze soort (kwelgebieden, beekmondingen). Bosbies was vroeger al zeldzaam in het Zuidelijk 

Maasdal en schaars langs de Benedenmaas.     

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas =?

Bedijkte en Getijdenmaas ? =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: strangen/afgesneden meanders, kwelrijke beek/kwelgeul, natuurlijke beekmonding  

• Ecotoop: kwelmoeras, riviermoeras/verlandingsvegetaties, vochtig grasland   

• Bodemtype: leem of zand onder, bij voorkeur onder invloed van basenrijk grondwater  

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), rivierwater  

• Levensvorm: geofyt/helofyt

• Aanpassing aan begrazing: scherpe bladranden 

• Belang voor fauna: schuilplaats voor insecten   

	 Toelichting	
Bosbies is indicatief voor locaties die onder invloed staan van grondwaterstromen. Langs de  

Zandmaas gaat het daarbij vaak om lange kwel die onderlangs terrasranden uittreedt. Elders 

langs de Maas zien we de soort lokaal groeien langs oevers van kunstmatig gegraven plassen. 

Mogelijk indiceert Bosbies hier locaties waar periodiek rivierkwel optreedt (rivierwater dat 

vanuit de rivier richting de diepe plassen stroomt).

Bosbies is duidelijk toegenomen in het Maasplassengebied en langs de Bovenmaas door de 

grootschalige grindwinning, hoewel daarbij lokaal ook oude natuurlijke kwelgebieden met 

Bosbies zijn vergraven.       

	 Implicaties	voor	inrichting	
Stimuleren van de aanleg en het herstel van kwelgeulen en de ontwikkeling van kwelmilieus 

langs beken. 

Herinrichting en aanvulling van oude grindplassen zodat kwel beter in de oeverzones benut  

kan worden.

	 Implicaties	voor	beheer
-
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

    

Bosbies is indicatief 
voor standplaatsen 
met kwel, zowel lange 
kwel als rivierkwel 
(foto Gijs Kurstjens).  

Detail Maasplassen  
met verspreiding in de  
periode 1980-1993 (blauw) en 
periode 1994-2009 (oranje). 
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3.15	 Boskortsteel	(Brachypodium sylvaticum)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in het Zuidelijk Maasdal, schaars in het Noordelijk Maasdal. 

• Trend: toename.   

• Goede gebieden: vooral in het Zuidelijk Maasdal (Eijsder Beemden, Pietersplas). 

• Historische verspreiding: Boskortsteel was vroeger slechts lokaal bekend van beboste terras-

randen van het Limburgse Maasdal (o.a. Pietersberg, Bunderbos, bronbos bij Obbicht (van der 

Voo, 1956), Steenerbosch bij Ohé (Sissingh, 1942), Donderberg) en binnendijks in bosje bij 

Erpenwaai te Heumen (Sissingh, 1940).    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas ?

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingvlakte, zandige oeverwallen  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, zachthout- en hardhoutooibos  

• Bodemtype: vooral leem, kleirijk zand    

• Zaadverspreiding: wind, rivierwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing aan begrazing: stug en weinig smakelijk gras  

• Belang voor fauna: waardplant rupsen Geelsprietdikkopje    

	 Toelichting	
Boskortsteel is een indicatorsoort van ooibossen. De soort blijkt zich vrij snel in (de randen  

van) jonge ooibossen te vestigen. Dit hangt mogelijk mede samen met rivierdynamiek in deze 

biotopen; de soort groeit vaak op lemige rivierafzettingen in (zachthout)ooibossen (o.a. in 

Kerkeweerd en Dilkensweerd). Boskortsteel neemt toe en is langs de Bovenmaas plaatselijk  

al talrijk te noemen. 

Boskortsteel is wellicht een voorbode van andere soorten van de ondergroei van ooibossen  

die zich op termijn gaan vestigen langs de Maas. In dergelijke ecotopen mogen ook soorten  

als Gevlekte aronskelk, Maarts viooltje, Vingerhelmbloem en Slangenlook verwacht worden.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor ooibosontwikkeling is van belang.  

	 Implicaties	voor	beheer
Boskortsteel staat net als veel andere soorten uit de ondergroei van ooibos graag langs  

halfopen, structuurrijke randen van bos. Deze zoom-mantelvegetaties ontstaan mede onder 

invloed van extensieve begrazing. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Boskortsteel is  
talrijk langs de  
beboste oevers  
van de Bovenmaas 
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.16	 Brede	ereprijs	(Veronica austriaca ssp. teucrium)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: -, Limburg: -

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer lokaal langs de Getijdenmaas. 

• Trend: stabiel.  

• Goede gebieden: Hedelse Bovenwaarden. 

• Historische verspreiding: voor 1950 langs de Getijdenmaas o.a. talrijk in de Koornwaard en bij 

Bokhoven (Cools, 1989), maar ook lokaal langs de Zandmaas (o.a. in de Maaskemp bij Gennep).  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas - / = 

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, rivierduinen   

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland    

• Bodemtype: kalkrijk zand, kleiig zand    

• Zaadverspreiding: rivierwater, windstrooier, dieren (inwendig), mieren, regenballist,  

regenwater

• Levensvorm: chamaefyt

• Aanpassing aan begrazing: beharing 

• Belang voor fauna: -  

	 Toelichting	
Brede ereprijs is momenteel beperkt tot het traject van de Getijdenmaas alwaar vooral voor 1980 

een sterke achteruitgang heeft plaatsgevonden. De grootste populatie staat met ca. 50 ex. (2007) 

in de Hedelse Bovenwaarden. In de Koornwaard is een belangrijke groeiplaats verloren gegaan 

door zandwinning (van Dijk e.a., 1984) en resteren momenteel nog vijf exemplaren.  

Er is overigens een waarneming van één exemplaar van Hochter Bampd uit 2006 maar dit betreft 

een verwilderd exemplaar. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het creëren van zandige oeverwallen langs de Getijdenmaas kan de soort soelaas bieden bijv. 

door voedselrijke, relatief kleiige oeverdammen tot op het zand af te graven (Buitenpolder 

Heerewaarden, Empelse Waard). Dat deze zeldzame soort zich kan herstellen, blijkt langs de 

Waal waar de soort bezig is met een spectaculair herstel vanuit de Gelderse Poort (Peters e.a., 

2004).   

Daarnaast mag op termijn resultaat worden verwacht van het project natuurlijke oevers langs 

het traject van de Getijdenmaas.  

	 Implicaties	voor	beheer
Toelaten en stimuleren van zandafzettingen op oeverwallen. De soort profiteert van begrazing. 

Het is daarnaast van groot belang dat de bestaande populaties als bron behouden blijven (o.a. 

Koornwaard/aanleg nieuwe monding Zuid-Willemsvaart !). 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Brede ereprijs is ooit onder  
invloed van de Waal langs  
de Getijdenmaas beland  
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.17	 Bruin	cypergras	(Cyperus fuscus)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in het Zuidelijk Maasdal (Grensmaas en Maasplassen) en sinds kort ook weer in  

het Noordelijk Maasdal. 

• Trend: Toename.   

• Goede gebieden: Kerkeweerd, Molenplas (Stevol), Asseltse Plassen, Gebrande Kamp. 

• Historische verspreiding: voor 1950 alleen bekend van de Benedenmaas (Ravenstein, Den 

Bosch). Vanaf het begin van de jaren ’80 ook in toenemende mate in het Zuidelijk Maasdal  

(o.a. Oost-Maarland, Elba, Ohé, Stevensweert).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen ? +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: slikoever, zandige rivieroevers  

• Ecotoop: dynamische pioniervegetaties   

• Bodemtype: droogvallend, maar vochthoudende zand-, leem-, kleibodems  

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), wind  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing aan begrazing:  

• Belang voor fauna: nvt 

	 Toelichting	
Bruin cypergras is tijdens het onderzoek op veel nieuwe locaties aangetroffen waar inrichting 

heeft plaatsgevonden in de vorm van oeverafwerking of kleiwinning. Voorbeelden zijn het 

Proefproject Meers, de Asseltse Plassen, de Gebrande Kamp en de Middelwaard. Qua voorkomen 

zijn er jaarlijks grote verschillen die samenhangen met het klimaat en de waterstand. Zo was de 

soort veel talrijker qua aantallen en groeiplaatsen in de warme en droge zomers van 2006 en 

2009 dan in de natte zomers van 2007 en 2008. Geconcludeerd kan worden dat deze pioniersoort 

vooral heeft geprofiteerd van graafwerkzaamheden bij uiterwaardinrichting, en toegenomen 

morfodynamiek in natuurontwikkelingsgebieden.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
De soort zal naar verwachting verder profiteren van maatregelen die dynamiek en open pioniersi-

tuaties bevorderen (dynamisch stuwbeheer, aanleg van geulen, natuurlijke rivieroevers).   

	 Implicaties	voor	beheer
-
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Bruin cypergras 
neemt sterk toe mede 
dankzij de warme, 
droge zomers (foto 
Gijs Kurstjens).  
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3.18	 Daslook	(Allium ursinum)		
Beschermde status: tabel 2 Flora- en faunawet 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: vrij zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam langs de Limburgse Maas. 

• Trend: Lichte toename vanaf de jaren ’90.   

• Goede gebieden: Scharberg bij Elsloo.

• Historische verspreiding: wegens gebrek aan ooibos voor 1980 waarschijnlijk afwezig langs  

de Maas. Van de Scharberg is het voorkomen bekend vanaf ca. 1990.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, essen-elzenbroekbos, hardhoutooibos  

• Bodemtype: kalkrijke leem- en kleigrond     

• Zaadverspreiding: rivierwater (bolletjes), windstrooier, mieren  

• Levensvorm: geofyt

• Aanpassing aan begrazing: sterke geur 

• Belang voor fauna: n.v.t. 

	 Toelichting	
Daslook is bezig met een voorzichtige opmars. Via hoogwater zijn bolletjes van deze soort  

vanuit bovenstroomse populaties (Ardennen) langs de Maas beland o.a. in het ooibos van Hochter 

Bampd in 1992 (alwaar de soort nog steeds aanwezig is) en later ook rond de Pietersplas en in 

Kleine Weerd.

Ook in het Maasplassengebied en langs de Zandmaas zijn na 1994 enkele nieuwe groeiplaatsen 

ontdekt, die mogelijk ook verband houden met verspreiding na hoogwater.     

Geconcludeerd kan worden dat deze indicator van hardhoutooibos langzaam toeneemt. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Beperkte mate van rivierdynamiek en voldoende ruimte voor hardhoutooibosontwikkeling  

zijn van belang voor de verdere uitbreidingskansen voor deze soort.  

	 Implicaties	voor	beheer
Vanuit het rivierbeheer moet lokaal voldoende overruimte voor ooibosontwikkeling worden 

toegelaten.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
      

Daslook is tijdens  
een hoogwater in het 
ooibos van Hochter 
Bampd terecht geko-
men en breidt zich 
daar voorzichtig uit 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.19	 Donderkruid	(Inula conyzae)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam in het Zuidelijk Maasdal, elders afwezig. 

• Trend: ongewis.    

• Goede gebieden: -

• Historische verspreiding: beperkt tot de ruime omgeving van Maastricht (kanaaldijk van  

de Zuid-Willemsvaart, Maasdijk Bosscherveld, randzone Pietersberg).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ? =

Maasplassen

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige terrasranden, lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, rivierdalruigtes  

• Bodemtype: enigszins kalkhoudende, droge zand-, leem- of grindbodem  

• Zaadverspreiding: wind  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: geur, viltige beharing, gevoelig voor vraat door konijnen en rupsen  

• Belang voor fauna: -  

	 Toelichting	
Donderkruid blijkt nogal onbestendig en heeft zich nog niet definitief gevestigd in natuuront-

wikkelingsterreinen. Vooral vanaf de jaren 90 is de soort lokaal gevonden in de Eijsder Beemden 

(1993 en 1997), Hochter Bampd (1992-2005) en Kleine Weerd (1995-2002). Daarnaast staat hij 

lokaal op grote kanaaldijken (o.a. Bosscherveld). In Eijsden en Kleine Weerd is de soort in 2007 

niet meer aangetroffen. Wel bleek Donderkruid in 2005 nieuw gevestigd in de Kerkeweerd, maar 

ze is daarna niet meer teruggevonden.      

Deze warmteminnende zoomplant dient wellicht meer als pionier te worden gezien daar het 

voorkomen zelden duurzaam is. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
-

	 Implicaties	voor	beheer
Verwacht mag worden dat de soort zich op termijn geleidelijk meer langs de dynamische 

mozaïeklandschappen van de Grensmaas zal vestigen.   
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Periode 1980-1993       Periode 1994-2009

Donderkruid is een 
zeldzame, nogal  
onbestendige zoom-
plant in het Zuidelijk 
Maasdal. 
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3.20	 Duifkruid	(Scabiosa columbaria)			 	
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam/verdwenen uit het Maasdal.   

• Trend: afname. 

• Goede gebieden: nog één melding uit of nabij het Maasdal bij Linne, nadere informatie 

ontbreekt (groeiplaats, juistheid determinatie).  

• Historische verspreiding: vooral in het Zuidelijk Maasdal tussen Itteren en Roermond, o.a.  

in hooilanden, op kades en terrasranden tussen Roosteren en Merum (Sissingh, 1942; Cohen 

Stuart 1954-1958, Lebrun e.a., 1955), langs de Zandmaas bij de Weerdbeemden en op kade bij 

Kessel (Sissingh, 1942) en langs de Bedijkte Maas was er een groeiplaats aan de bandijk bij 

Overasselt (Cohen-Stuart, 1959). De Wever (z.j.) beschrijft een speciale beemdvorm van Duif-

kruid die regelmatig aanwezig was in weilanden en hooilanden in het Maasdal (o.a. Itteren, 

Geulle, Meers, Urmond, Berg).    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas -

Maasplassen -

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland   

• Bodemtype: kalkrijke zand- en leemgrond     

• Zaadverspreiding: wind, (regen)water  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing:  

• Belang voor fauna: -

	 Toelichting	
Duifkruid is intussen uitgestorven in het Maasdal. De laatste groeiplaats aan de Nederlandse  

zijde lag in de Weerdbeemden (1985). Bijzonder is de vondst van Duifkruid in de Kerkeweerd (B)  

in 1997, maar de soort is er niet meer teruggevonden.  

Duifkruid was indicatief voor schrale, kalkrijke stroomdalgraslanden. Door landbouwintensive-

ring en vergraving zijn vrijwel alle groeiplaatsen al voor 1980 verdwenen.    

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het van belang dat potentiële groeiplaatsen in de vorm van oude terrasranden en oude kades  

bij inrichtingswerkzaamheden en de aanleg van nieuwe kades gespaard worden. 

	 Implicaties	voor	beheer
Evt. herintroductie in het zuidelijk Maasdal? Via hooi van kalkgraslanden. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
   

Duifkruid is vrijwel 
verdwenen uit het 
Maasdal. 
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3.21	 Echt	duizendguldenkruid	(Centaurium eryhtraea)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in het Limburgse Maasdal met concentratie in het Maasplassengebied.  

Nauwelijks langs de Bovenmaas en de Benedenmaas. 

• Trend: Lichte toename.    

• Goede gebieden: Kerkeweerd, Lus van Linne, kanaal bij Wessem, Stevol, Stalberg

• Historische verspreiding: voor 1980 vrijwel alleen lokaal langs de Zandmaas en de  

Beerse Overlaat.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas = 

Bedijkte en Getijdenmaas ? =? 

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, vochtig grasland/beemdgrasland   

• Bodemtype: open leembodem, zandige rivierklei     

• Zaadverspreiding: windstrooier, rivierwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: onsmakelijk.  

• Belang voor fauna: -

	 Toelichting	
Echt duizendguldenkruid is een warmteminnende leempionier. In het Maasplassengebied is  

de soort lokaal verschenen in heringerichte gebieden waar leem is gebruikt bij de afwerking  

(o.a. Koningssteen, Molenplas, Stevol, Osen). Ook langs de Grensmaas is de soort opgedoken bij 

Hochter Bampd en Kerkeweerd en mogelijk krijgt Echt duizendguldenkruid er nieuwe kansen  

in de toekomst.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
De soort profiteert van afwerking met lemige bodems. Dynamiek is een belangrijke factor 

(antropogeen of morfodynamiek tijdens hoogwater).  

	 Implicaties	voor	beheer
Op termijn afhankelijk van begraasde landschappen.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Echt duizendgulden-
kruid is een leem-
pionier die vooral  
in het Maasplassen-
gebied is gevonden 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.22	 Echte	karwij	(Carum carvi)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): gevoelig 

Status Rode Lijst Vlaanderen: -, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): -

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verdwenen als wilde plant in het Maasdal. 

• Trend: zeer negatief.  

• Goede gebieden: - 

• Historische verspreiding: voor 1980 ruim verspreid langs de Benedenmaas tussen Boxmeer  

en Den Bosch. Afwezig in Zuidelijk Maasdal. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen ? ? ? ? 

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas --

	 Ecologie	
• Fysiotoop: vochtige kleikommen, zandige oeverwallen  

• Ecotoop: vochtig grasland/beemdgrasland, oeverwalgrasland  

• Bodemtype: kalkrijke, zandige klei     

• Zaadverspreiding: rivierwater, wind  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: niet erg gevoelig voor begrazing  

• Belang voor fauna: zweefvliegen, bijen op de bloemen 

	 Toelichting	
Echte karwij was een kenmerkende plant van dijken, wei- en hooilanden langs de Benedenmaas  

en het Maasheggengebied (o.a. in de graslanden rondom de Oeffelter Meent). Door landbouw-

intensivering en dijkverzwaring is de soort geheel verdwenen. Karwij is elders in Nederland 

(zeekleigebieden) in cultuur genomen voor de productie van karwijzaad (kummel). Soms duikt  

de soort dan op in wegbermen e.d. Zo is er in Midden-Limburg een groeiplaats nabij Buggenum.    

	 Implicaties	voor	inrichting	
Mogelijk keert de soort terug vanuit oude zaadbanken bij inrichtingsprojecten (bijv. maaiveld-

verlaging) langs de Bedijkte Maas (Keent, Hemelrijkse waard of Batenburg).  

	 Implicaties	voor	beheer
De soort is afhankelijk van begrazing of hooilandbeheer.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Echte karwij was  
kenmerkend voor de 
Benedenmaas, maar 
is vrijwel verdwenen 
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.23	 Eekhoorngras	(Vulpia bromoides)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: kwetsbaar, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in het Zuidelijk Maasdal (vooral Maasplassen). Ook verspreid langs Zandmaas  

en Bedijkte Maas. 

• Trend: toename.  

• Goede gebieden: Julianakanaal bij Stevol en Grevenbicht, Lateraalkanaal Osen en langs  

de Kraaijenbergse Plassen-West.  

• Historische verspreiding: vooral in het Noordelijk Maasdal. Daar na 1950 al achteruitgaand.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ? +

Maasplassen +

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: droge grindafzettingen, zandige oeverwallen  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties  

• Bodemtype: droge, meest kalk- en voedselarme zand- en grindbodems 

• Zaadverspreiding: wind, dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing aan begrazing: nauwelijks gegeten door grazers  

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Eekhoorngras is vanaf 1994 duidelijk meer aangetroffen dan in de periode daarvoor. Mogelijk 

heeft dat deels te maken met beter onderzoek (de soort kan over het hoofd gezien worden), maar 

de geconstateerde toename lijkt reëel. Het is een pioniersoort van schrale, open bodems en hij  

is veel aangetroffen in de heringerichte, hogere oeverzones van voormalige grind- en zandwin-

plassen in het Zuidelijk Maasdal maar ook op zandige delen van de grote kanaaldijken en bij de 

Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk. De soort kan ook als adventief opduiken op allerlei ruderale 

plaatsen zoals groeven en spoorwegen. 

Op sommige locaties is Eekhoorngras gevonden in het gezelschap van andere bijzondere soorten 

zoals Dwergviltkruid (o.a. Molenplas bij Stevensweert).  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het afwerken van voormalige grindplassen met schrale zandige en grindige bodems is gunstig 

voor deze en veel andere pionier- en stroomdalsoorten.  

	 Implicaties	voor	beheer
Toelaten en stimuleren van morfodynamiek in natuurterreinen.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Eekhoorngras treffen we vooral aan langs  
heringerichte zand- en grindplassen, waar  
schraal sediment aan de oppervlakte is  
gekomen of is aangebracht (foto Bart Peters).  
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3.24	 Engelse	alant	(Inula britannica)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++, Prioritaire Limburgse Soort! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam, met huidig zwaartepunt langs de ongestuwde trajecten van de Grensmaas en de 

Getijdenmaas.

• Trend: stabiel (Maasplassen), afname (Grensmaas).  

• Goede gebieden: verschillende oevers van de Grensmaas en lokaal de Getijdenmaas.

• Historische verspreiding: voor 1950 op alle Maastrajecten, op de gestuwde trajecten verdwenen 

sinds 1930. De Wever (1942/1943) meldt dat Engelse alant in de jaren ’30 en ’40 in grote 

aantallen langs de Maas rondom Maastricht groeide.   

 Na 1950 nog verdere achteruitgang langs de Zandmaas en de Bedijkte Maas door intensivering 

van het landgebruik en het grootschalig vastleggen van de oevers met breuksteen.     

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen -

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, grindbanken/grindeilanden, zandige oeverwallen.

• Ecotoop: dynamische en droge pioniervegetaties, oeverwalvegetaties, vochtig grasland    

• Bodemtype: zand, zandige klei, soms ook tussen stortsteen en grind

• Zaadverspreiding: vooral vegetatief (wortelknoppen) via het water, wind

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing aan begrazing: beharing  

• Belang voor fauna: nectar is in trek bij dagvlinders zoals Bruin blauwtje. 

	 Toelichting	
Engelse alant is een echte fluviatiele plantensoort die gestimuleerd wordt door morfodynamiek  

in de oeverzone van de rivier. Langs de Maas zien we dat de soort vooral voorkomt langs de 

ongestuwde trajecten van de Getijdenmaas en de Grensmaas. Ook langs de Waalse Maas is de 

soort sinds 1930 verdwenen na de aanleg van stuwen aldaar (van Rompaey & Delvosalle, 1979). 

Tijdens het Maas in Beeldonderzoek is de plant opvallend weinig gevonden en steeds in relatief 

kleine aantallen. Nieuwe vestigingen zijn niet aangetroffen. Ook een aantal bekende groei-

plaatsen in het Maasplassengebied (zoals bij de Kollegreend, Schroevendaalse Plas en de Overlaat 

van Linne) en bij de Eijsder Beemden bleek niet meer te bestaan. Ook de enige locatie langs de 

Zandmaas (noordereiland bij Beugen) is verdwenen (pers. meded. Fons Reijerse). Het is bekend 

dat de soort verdwijnt als de grasmat te dicht wordt. Het kaartbeeld suggereert een toename, 

maar de recente trend lijkt eerder stabiel tot afnemend. Vooral met de extreme hoogwaters van 

midden jaren ’90 kende de soort een sterke opbloei met talloze nieuwe vestigingen in de oevers. 

De traditionele groeiplaatsen langs de Grensmaas met uitgebreide populaties zijn eveneens 

verdwenen, zodat de toekomst voor de soort er in dit gebied niet zo rooskleurig uitziet.

 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Engelse alant is gebaat bij zanddynamiek en gaat mogelijk profiteren van het verwijderen van 

stortsteen in het Noordelijk Maasdal waardoor weer steilwanden en zandige oevers kunnen 

ontstaan. Natuurlijke oevers langs de ongestuwde trajecten vormen vermoedelijk de meest 

kansrijke locaties voor hervestiging.  

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing is van belang om een relatief open grasmat te houden. 
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Periode 1980-1993       Periode 1994-2009

Engelse alant komt 
vrijwel alleen nog 
voor langs de onge-
stuwde trajecten  
en het aantal vind-
plaatsen is min of 
meer stabiel tijdens 
de onderzoeks-
perioden. In het 
Maasplassengebied 
achteruitgaand; de 
soort is daar recent 
op veel voormalige 
groeiplaatsen  
verdwenen (foto  
Gijs Kurstjens).
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3.25	 Fijne	ooievaarsbek	(Geranium columbinum)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in het Zuidelijk Maasdal. 

• Trend: Lichte toename.  

• Goede gebieden: Eijsder Beemden, Meers, Kerkeweerd. 

• Historische verspreiding: voor 1950 rond Maastricht en her end er langs de Zandmaas;  

onzeker is of dit groeiplaatsen langs de rivier waren of dat de soort er opdook als akker-

onkruid. Na 1950 beperkt tot de Boven- en Grensmaas.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen +

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: droge grindafzettingen   

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, soms ook in zoom-mantelvegetaties   

• Bodemtype: kalkrijke zand- en grindbodems     

• Zaadverspreiding: zelf, rivierwater  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing aan begrazing: beharing 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
De Fijne ooievaarsbek is overwegend een pioniersoort van warme, droge grindbodems in het 

Zuidelijk Maasdal. Lokaal komt hij ook op grofzandige substraten en mengsubstraten met leem 

voor. Het is dan ook een uitgesproken soort van het Grensmaassysteem. De soort heeft geprofi-

teerd van de rivierdynamiek (bij Kerkeweerd) en het aan de oppervlakte brengen van grind bij de 

Molenplas (Stevol) en de weerdverlaging bij Meers. Bij Koningssteen en Isabellegreend is de soort 

ook gevonden, maar op beide locaties later weer verdwenen (Hermans, 1995). De soort groeide 

tussen 1987 (Cortenraad, 1988) en in ieder geval tot 1994 ook op een open plek op de Scharberg 

bij Elsloo. Op één locatie gedraagt de soort zich meer als een zoomsoort langs een begraasd 

hardhoutstruweel (Belgische dam die onderdeel is van het natuurgebied Eijsder Beemden).  

Het optreden als zoomplant is ook bekend van het Zuid-Limburgse Mergelland. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Deze soort zal naar verwachting sterk gaan profiteren van het blootleggen van droge, relatief 

hooggelegen grindmilieus, bijvoorbeeld als onderdeel van het Grensmaas project.   

	 Implicaties	voor	beheer
Fijne ooievaarsbek profiteert van een beheer waarbij grindafzettingen en andere morfologische 

processen veel ruimte krijgen. Mogelijk gaat de soort ook op meer plaatsen opduiken als in 

zoom-mantelvegetaties, die onder invloed van extensieve begrazing ontstaan. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Fijne ooievaarsbek 
profiteert van het 
openleggen van grof-
zandige en grindige 
sedimenten in het 
Zuidelijk Maasdal 
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.26	 Fladderiep	(Ulmus laevis)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: -

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam langs de Maas met enkele bomen tussen Ohé en Stevensweert.  

• Goede gebieden: nvt.

• Historische verspreiding: als inheemse boom net als de Zwarte populier waarschijnlijk al  

ruim voor 1900 verdwenen uit het Maasdal door de kap van (hardhout)ooibos. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen +?

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: zachthout- en hardhoutooibos  

• Bodemtype: leem    

• Zaadverspreiding: wind  

• Levensvorm: boom 

• Aanpassing tegen begrazing: gevoelig voor begrazing 

• Belang voor fauna: waardplant voor Grote vos en Iepenpage  

	 Toelichting	
Fladderiep is (net als Zwarte populier) een boomsoort die zowel in zachthoutooibos, hardhouto-

oibos als redelijk solitair/groepsgewijs op zandige oeverwallen kan voorkomen. De soort komt 

vrij algemeen voor langs de Allier in Frankrijk, een referentierivier voor de Grensmaas (De Veld, 

1996). De spontane vestiging in de Laakerweerd is bijzonder daar de soort zeer zeldzaam is in 

Nederland en Vlaanderen. In het Geuldal staan enkele oudere bomen op een natuurlijke stand-

plaats langs de beek. Ook in Wallonië zijn er langs de Maas nog (slechts) enkele vindplaatsen. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte bieden in inrichtingsplannen vor de ontwikkeling van hardhoutooibos.

	 Implicaties	voor	beheer
Bestaande bomen goed beschermen bij evt. inrichtings- en onderhoudswerkzaamheden (bijv. 

project Stroomlijn). 

Overwogen kan worden om de populatievorming, net als in het geval van de Zwarte populier  

te bespoedigen door lokale herintroductie. Ook de vestiging van de Gladde iep, die eveneens 

thuishoort in het hardhoutooibos, komt momenteel nauwelijks van de grond door de iepen-

ziekte. De Fladderiep is daar immuun voor en kan wellicht de ecologische rol van de Gladde  

iep in harrdhoutooibossituaties vervullen.  
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Langs de Maasoever 
in het natuurgebied 
Laakerweerd groeit 
een ca. 10-15 jaar oude 
Steel- of Fladderiep, 
een van de zeldzaam-
ste inheemse boom-
soorten van ooibos 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.27	 Fraai	duizendguldenkruid	(Centaurium pulchellum)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: vrij zeldzaam, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in het Maasplassengebied en kleiputten langs de Benedenmaas. Opvallend afwezig 

langs de dynamische Grensmaas. 

• Trend: Toename.  

• Goede gebieden: Asseltse Plassen, Ooldergreend, Buitenpolder Heerewaarden.

• Historische verspreiding: enkele oude meldingen uit de jaren ’20 van het Maasdal (o.a. bij Echt 

en Baarlo), maar daar door verstuwing verdwenen. Herontdekt langs de Maas in 1983-1984 op 

de oevers van het grindgat bij Oost-Maarland en in 1988 langs de oever van de Grote Hegge 

(Koningssteen) (archief NHGL).     

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ? - 

Maasplassen +

Zandmaas ? +

Bedijkte en Getijdenmaas ? +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers   

• Ecotoop: dynamische pioniervegetaties   

• Bodemtype: vooral zandige bodems, maar ook op leem en klei    

• Zaadverspreiding: windstrooier  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: giftig?   

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Fraai duizendguldenkruid is een pionier van zomers droogvallende zandige oevers. Langs de 

huidige Maas komt hij veelal langs kunstmatige grindplassen en kleiputten voor. Van nature  

zal de soort vooral langs neven- en hoogwatergeulen groeien. Vooral in het Midden-Limburgse 

Maasplassengebied duikt de soort tegenwoordig weer regelmatig op langs oevers van voormalige 

grindplassen. Langs de Bovenmaas is hij niet meer gevonden na 1996, mogelijk door het gebrek 

aan droogvallende pionierplaatsen ten gevolge van vegetatiesuccessie. De soort ontbreekt nog  

op veel plaatsen langs de Grensmaas, enkel in Maasbeemdergreend werd een nieuwe vindplaats 

genoteerd. Langs de Benedenmaas is de soort o.a. opgedoken in de voormalige kleiwingebieden 

van de Gebrande Kamp en de Buitenpolder Heerewaarden. 

De soort is toegenomen dankzij inrichtingsprojecten en profiteert mogelijk ook van de warmere 

zomers (droogvallende oevers). De soort lijkt vooralsnog een voorkeur te hebben voor laag-

dynamische, gestuwde trajecten.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
In de toekomst mogelijk te verwachten langs zandige oevers van hoogwater- en nevengeulen 

langs de Zandmaas en Bedijkte Maas.  

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing werkt positief bij de instandhouding van kortgrazige vegetaties en zorgt door  

vertrapping van natte oeverzones tevens voor het ontstaan van nieuwe kiemplekjes. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
       

Fraai duizendgulden-
kruid komt vooral 
langs de gestuwde 
trajecten voor op  
zomers droogvallende 
oevers van gegraven 
grind- en zandplassen 
(foto Gijs Kurstjens).    
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3.28	 Gestreepte	klaver	(Trifolium striatum)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in het Noordelijk Maasdal (vooral langs de Zandmaas), elders zeldzaam of afwezig. 

• Trend: toename.  

• Goede gebieden: Oeffelter Meent, Stalberg.

• Historische verspreiding: tot 1980 beperkt tot het noordelijk deel van de Zandmaas en lokaal 

langs de Benedenmaas. Na 1950 is een afname zichtbaar. In het Maasplassengebied slechts 

gemeld van één locatie.     

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas ? +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen en terrasranden, lemige overstromingsvlakte

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, stroomdal/oeverwalgrasland  

• Bodemtype: (kalkarm) zand   

• Zaadverspreiding: wind, water, zelf, geocarpie, dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: dichte zijdeachtige beharing en lage groeiwijze 

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Het zwaartepunt van de verspreiding van de Gestreepte klaver ligt nog steeds langs de Zandmaas. 

Het is bijvoorbeeld een uitgesproken soort van zandige, relatief kalkarme terrasranden langs  

dit traject. De soort lijkt bezig met een herstel o.a. Stalberg en onderlangs de Donderberg bij  

de monding van de Swalm, hoewel intensiever inventariseren ook een rol kan spelen (“Fons 

Reijerse-effect”). Nieuwe vestigingen werden ook gevonden rond de westelijke Kraaijenbergse 

Plassen, in een zandig afgewerkt terrein tegen een oude, relatief uitgeloogde stroomrug aan. 

Daarnaast staat hij verspreid op terrasranden en zandige wegbermen in Noord-Limburg.

De soort wordt soms over het hoofd gezien omdat de aantallen van jaar tot jaar sterk kunnen 

fluctueren. Dit komt omdat de plantjes gevoelig zijn voor droogte in het vroege voorjaar (zoals  

in 2007) en dan snel kunnen verdorren.  

Sinds 1994 is de soort ook opgedoken op enkele nieuwe locaties langs andere riviertrajecten  

(o.a. De Rug langs de Grensmaas). In de jaren 80 ook op enkele locaties in het Maasplassengebied 

(Clauscentrale en Neer) (Cortenraad, 1987).  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Gestreepte klaver kan sterk profiteren van inrichtingsprojecten waarbij schrale, droge en 

zandige bodems aan de oppervlakte komen te liggen.

Daarnaast is het beoud van oude terrasranden, bijvoorbeeld bij de kadeaanleg en uiterwaard-

inrichting van belang.  

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing werkt positief op deze graslandsoort, o.a. door het kleinschalig kapot trappen van  

de graszode waar deze eenjarige soort vervolgens kan kiemen.  
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009     
    

Gestreepte klaver is 
vooral kenmerkend 
voor de Zandmaas 
(fot Gijs Kurstjens). 
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3.29	 Gevlekte	aronskelk	(Arum maculatum)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in Limburgse Maasdal (vooral Zandmaas en Grensmaas). Buitendijks niet aanwezig  

langs Benedenmaas. 

• Trend: stabiel.  

• Goede gebieden: Stalberg, Barbara’s Weerd, rond landgoed Geysteren, bossen ten noorden  

van Ooijen, Maasheggen bij Mook, Maasheggen bij Boxmeer, bronnenbos Kingbeek, flanken 

Bunderbos.

• Historische verspreiding: voor 1980 was het areaal van de soort ook beperkt tot de Limburgse 

Maas en het Brabantse Maasheggengebied met een opvallende schaarsheid in Midden-Limburg.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =

Zandmaas -/ =

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingvlakte  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, essen-elzenbroekbos, hardhoutooibos  

• Bodemtype: leem, zand, zandige klei    

• Zaadverspreiding: dieren (inwendig)  

• Levensvorm: geofyt

• Aanpassing tegen begrazing: giftig  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Het areaal van de Gevlekte aronskelk is tegenwoordig behoorlijk stabiel en beperkt tot de 

Limburgse Maas. De soort komt regelmatig voor langs en op beboste terrasgronden van de 

Zandmaas en plaatselijk onder Maasheggen. Daarnaast zijn hellingbosmilieus langs de Grens-

maas en landgoedbosjes goede standplaatsen. Langs de Maasheggen zijn in het verleden zeker 

groeiplaatsen verdwenen door het rooien van heggen tijdens ruilverkavelingen e.d. De recente 

stippen langs de Bedijkte Maas betreffen enkele groeiplaatsen in een eikenbosje op een oude 

stroomrug bij de binnendijks gelegen Kraaijenbergse Plassen (De Geest). 

De soort was en is opvallend schaars in het Midden-Limburgse Maasplassentraject. In het verleden 

zijn daar zeker groeiplaatsen van deze soort door de grootschalige grindwinning verdwenen (o.a. 

Steenerbosch bij Ohé). Slechts op een beperkt aantal plaatsen is vastgesteld dat dit bolgewas zich 

nieuw heeft gevestigd, o.a. in aanspoelgordel van Hochter Bampd en Koningssteen. De trend van 

deze ooibosindicator is momenteel min of meer stabiel.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Gevlekte aronskelk is afhankelijk van de voldoende ruimte voor hardhoutooibosontwikkeling  

in inrichtingsontwerpen. Daarnaast kan het behoud van lokale bronpopulaties (bijv. in oude 

Maasheggen of landgoed bosjes) belangrijk zijn. De stippenkaart suggereert een grotere talrijk-

heid maar vaak gaat het maar om kleine populaties. 

	 Implicaties	voor	beheer
De soort gevoelig voor overbegrazing (vertrapping). Daarnaast is het kort afklepelen van  

Maasheggen, zoals de laatste jaren op meerdere plaatsen is gebeurd, niet gunstig voor bossoorten  

als Gevlekte aronskelk. Het is belangrijk dat Maasheggen over een groot aantal jaren breed 

kunnen uitgroeien. Wel kan hij in bepaalde gevallen profiteren van hakhoutbeheer.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Gevlekte aronskelk  
in de Stalberg bij  
Wellerlooi (foto  
Bart Peters). 
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3.30	 Gevlekte	scheerling	(Conium maculatum)		
Beschermde status: geen  

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd   

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam in Maasdal, talrijker in zuidelijk deel. 

• Trend: toename.  

• Goede gebieden: Eijsder Beemden. 

• Historische verspreiding: voor 1980 rond Maastricht en verspreid in noordelijk Maasdal.  

Langs de Grensmaas en Midden-Limburg vrijwel afwezig. Soort leek na 1950 af te nemen.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ? +

Maasplassen ? +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: vochtige kleikommen, lemige overstromingsvlakte, zandige oeverwallen

• Ecotoop: rivierdalruigtes   

• Bodemtype: voedselrijk zand, leem (kalkrijk)    

• Zaadverspreiding: wind  

• Levensvorm: hemikryptofyt, soms therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: zeer giftig  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Gevlekte scheerling is toegenomen door een combinatie van natuurontwikkeling (biotoopaanbod 

in de vorm van voedselrijke ruigten) en een klimaateffect. De soort is warmteminnend en breidt 

zich daardoor ook elders in Nederland flink uit (o.a. opvallend veel langs de bermen van de 

snelweg A2).   

Na de twee grote overstromingen was Gevlekte scheerling opvallend talrijk in allerlei nieuwe 

natuurgebieden op verse zandsedimenten en aanspoelgordels (Kurstjens & Schepers, 1995), maar 

tijdens het veldonderzoek van Maas in Beeld was hij juist opvallend schaars, zeker qua aantallen. 

Veel vondsten betroffen één of enkele planten. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Rivierdynamiek in de vorm van zandsedimentatie speelt een belangrijke rol bij de verspreiding 

van deze plant.  

	 Implicaties	voor	beheer
De soort profiteert van voldoende extensieve begrazing waardoor grootschlig ruigtes kunnen 

ontstaan.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Het voorkomen van 
Gevlekte scheerling  
is sterk afhankelijk 
van het optreden van 
rivierdynamiek (foto 
Olaf op den Kamp).
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3.31	 Gewone	agrimonie	(Agrimonia eupatoria)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): gevoelig 

Status Rode Lijst Vlaanderen: achteruitgaand, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in gehele Maasdal, maar algemeen in zuidelijk deel. Langs de Bedijkte Maas zeldzaam. 

• Trend: sterke toename. 

• Goede gebieden: Eijsder Beemden, Hochter Bampd, Kerkeweerd, Laakerweerd, Koningssteen, 

Osen, Rijkelse Bemden, Stalberg en Buitenpolder Heerewaarden. 

• Historische verspreiding: gehele Maasdal, afnemende trend gemeld na 1950.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +/-

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte,   

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, rivierdalruigtes, stroomdal/oeverwalgrasland  

• Bodemtype: voorkeur voor leembodems, daarnaast op zand en soms op grind  

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), rivierwater, regenwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: geurig, harig 

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Gewone agrimonie is vooral in het Zuidelijk Maasdal binnen veel begraasde natuurgebieden 

sterk toegenomen. Het is een uitgesproken liefhebber van kalkerijke lemige tot zandig-lemige 

bodems. Niet voor niets ligt het zwaartepunt van zijn verspreiding in het Zuidelijk Maasdal, 

hoewel de soort door nieuw biotoopaanbod in nieuwe natuurterreinen steeds algemener wordt 

langs andere trajecten. 

Gewone agrimonie wordt vooral vanuit restpopulaties in de nabijheid door grazers in het terrein 

verspreid. Frappant is het feit dat in sommige terreinen echter maar enkele exemplaren groeien 

en uitbreiding (nog) nauwelijks heeft plaatsgevonden (Pietersplas, Elba, De Rug, Dilkensweerd, 

Bouxweerd en Weerdbeemden).   

In het Noordelijk Maasdal is de soort alleen (talrijk) gevonden in de Stalberg en de Buitenpolder 

Heerewaarden. Gewone agrimonie groeide tot begin jaren ‘90 langs de Benedenmaas veel op 

dijken, maar die populaties zijn vrijwel allemaal verdwenen na de dijkverbeteringen van medio 

jaren 90.  

De soort heeft een brede amplitudo en staat niet alleen in zomen en mantels maar ook in open, 

schrale graslanden en soms zelfs in ooibos. Het is een van de grootste succesnummers van 

natuurontwikkeling in het Maasdal. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Afwerking van droge terreinen met lemig of zandig-lemige bodems is gunstig voor deze soort.

 

	 Implicaties	voor	beheer
Grazers vormen de ideale verspreiders van de zaden en mede dankzij begrazing is de soort in 

veel terreinen explosief uitgebreid. 



de flora van het maasdal75

                                  Periode 1980-1993                    Periode 1994-2009

Gewone agrimonie 
behoort tot de soor-
ten die het meest zijn 
toegenomen langs de 
Maas; hier zichtbaar 
in ee zooomvegetatie 
op Koningssteen  
(foto Bart Peters).  

Detailontwikkeling  
Zuidelijke Maasplassen-
gebied; verschil tussen de 
periode 1980-1993 (blauw) 
en 1994-2009 (oranje).
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3.32	 Gewone	dotterbloem	(Caltha palustris)		
Beschermde status: tabel 1 Flora- en faunawet

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: momenteel niet bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): --

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid langs de Zandmaas, elders zeer zeldzaam (Zuidelijk Maasdal) of afwezig (Benedenmaas). 

• Trend: afnemend.  

• Goede gebieden: Swalmmonding, Vuilbemden, Heuloërbroek en oude maasarmen Arcen  

en Wanssum. 

• Historische verspreiding: vergelijkbaar met huidige beeld (overwegend langs de Noordelijk 

Maasplassen en de Zandmaas). Langs de Grensmaas bekend van het bronnenbos bij Obbicht 

(van der Voo, 1956), onderlangs het Bunderbos, in het Vijverbroek bij Kessenich en in het 

Maasplassengebied o.a. van Hoogbroek (Horn), de Vuilbemden (Asselt) en de Swalmmonding.  

Er zijn geen aanwijzingen dat de soort ooit buitendijks in de Benedenmaas groeide.      

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas ? ?

	 Ecologie	
• Fysiotoop: strangen/afgesneden meanders, kwelrijke beek/kwelgeul  

• Ecotoop: kwelmoeras, rietmoeras, verlandingsvegetaties, essen-elzenbroekbos  

• Bodemtype: kwelrijke zand- en broekbodems, vaak ijzerrijk grondwater  

• Zaadverspreiding: regenballist, rivierwater  

• Levensvorm: helofyt

• Aanpassing aan begrazing: ?   

• Belang voor fauna: ?    

	 Toelichting	
Dotterbloem is kenmerkend voor kwelgebieden, beekjes en broekbosjes onderlangs terrasranden 

op het traject van de Zandmaas en de noordelijke Maasplassen. Door ontwatering, bemesting  

en landbouwintensivering is de soort daar sterk achteruitgegaan en qua voorkomen beperkt tot 

natuurgebieden of slootkanten. Door de aanleg van het Lateraalkanaal in Midden-Limburg rond 

1975 zijn kwelgebieden met veel Dotterbloemen aan de oostoever bij Beegden en Horn verdroogd. 

Langs de monding van de Swalm heeft de Dotterbloem tussen 1996 en 2007 duidelijk geprofiteerd 

van de verwerving van landbouwpercelen en verandering van het beheer in het beekdal. In het 

natuurgebied Weerdbeemden heeft de soort zich vanaf ca. 1975 gevestigd in kwelrijke broek-

bosjes die zijn ontstaan in voormalige kleiputten. In kwelgebieden langs de Zandmaas komt ze 

ondermeer nog voor in het Heuloërbroek, langs de kwelsloot in de oude Maasarm van Arcen en 

in het kwelbos in de oude Maasarm van Wanssum.

Zeer lokaal (Eijsder Beemden, Isabellegreend) zijn losse exemplaren aangetroffen die waarschijnlijk 

zijn verwilderd, de soort is namelijk ook in cultuur als vijverplant. Bij de Scharberg (Elsloo) is in 

1994 na het grote hoogwater van dec. 1993 een aangespoeld exemplaar gevonden hetgeen wijst 

op verspreiding van wortelstokken via het water (Kurstjens & Schepers, 1995). 

Geconcludeerd kan worden dat deze indicatieve soort langs de Zandmaas is afgenomen, maar dat 

de soort zich goed kan herstellen door verwerving en vernatting van voormalige kwelgebieden.    

	 Implicaties	voor	inrichting	
De Dotterbloem zou langs de Zandmaas kunnen profiteren van het herstel van voormalige 

kwelgeulen. Restpopulaties in sloten met kwel indiceren kansrijke locaties (bijv. Aastbroek,  

Oude Maasarm bij Meerlo-Wanssum).    

	 Implicaties	voor	beheer
-
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     Periode 1980-1993            Periode 1994-2009

Vindplaatsen van Gewone dotterbloem in het  
SBB-natuurgebied van de Swalmmonding.

Dotterbloem is  
vooral kenmerkend  
voor kwelsituaties  
langs de Zandmaas  
(foto Gijs Kurstjens).
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3.33	 Gewone	vogelmelk	(Ornithogalum umbellatum)		
Beschermde status: tabel 1 Flora- en faunawet  

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in Limburgse Maasdal, schaars langs de Benedenmaas en Bovenmaas. 

• Trend: stabiel tot positief.   

• Goede gebieden: o.a. De Rug, Stadsweide en Swalmmonding. 

• Historische verspreiding: vooral veel langs Zandmaas, na 1950 talrijker o.a. langs de Beneden-

maas. Soort lijkt te hebben geprofiteerd van de talrijke graaf- en grondwerkzaamheden in  

het Maasdal (langs dijken, in bermen, langs wegen en bij delfstofwinningen), waardoor dit 

bolgewas vegetatief verspreid is.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen +?

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: vochtig grasland/ beemdgrasland, stroomdal/oeverwalgrasland,  

zoom-mantel vegetaties   

• Bodemtype: leem , klei of voedselrijk zand      

• Zaadverspreiding: mieren  

• Levensvorm: geofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: tolerantie door voedselopslag in bol, veel gegeten (o.a. konijnen)   

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Gewone vogelmelk heeft zich door natuurlijke en antropogene dynamiek in de loop van de 20e 

eeuw over het hele Maasdal verspreid. Lokaal is de soort wel weer verdwenen door vergraving, 

dijkverbetering of landbouwintensivering (vooral langs de Benedenmaas), maar in grote delen 

van het Limburgse Maasdal is de soort nog vrij algemeen op oude kaden, terrasranden en in 

extensief beheerde graslanden.    

	 Implicaties	voor	inrichting	
Lokaal is het van belang om bronpopulaties te beschermen zoals de grote populatie in Keent 

langs de Bedijkte Maas. 

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing is van belang voor het behoud van grazige vegetaties. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Gewone vogelmelk 
komt in de uiterwaar-
den van Keent veel 
voor (foto Bart Peters).  
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3.34	 Goudhaver	(Trisetum flavescens)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): gevoelig 

Status Rode Lijst Vlaanderen: achteruitgaand, Limburg; kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in het Maasdal, maar minder verspreid langs Zandmaas en Grensmaas. Daar wel veel 

langs dijken en Julianakanaal. 

• Trend: stabiel, afname langs de Zandmaas.  

• Goede gebieden: Molenplas (Stevol), Isabellegreend, Ooldergreend, Stalberg, Oeffelter Meent, 

Zandmeren, Empelse Waard, Mussenwaard.  

• Historische verspreiding: gehele Maasdal, maar ook toen al minder talrijk langs de Zandmaas. 

In hooilanden, bermen en op dijken. Langs Grensmaas veel op kaden en in hooilanden.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen  

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland   

• Bodemtype: zandige en zavelige bodems      

• Zaadverspreiding: wind, dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: tolerantie, veel gegeten  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Binnen natuurgebieden is Goudhaver een indicatorsoort van relatief schrale zandige oeverwal-

vegetaties met een zwaartepunt op het traject van de Getijdenmaas. Ook kan hij in potentie voor-

komen op het zandig laag- en middenterras van de Zandmaas. Daarnaast hebben veel vondsten in 

het Maasdal betrekking op dijken en oude kaden die onderdeel uitmaken van natuurgebieden 

(zoals bijvoorbeeld de oude leidijk in de Isabellegreend en Ooldergreend). Langs de Bedijkte Maas, 

de Grensmaas en de Bovenmaas groeit Goudhaver bijna alleen op dijken en kaden. 

De soort kwam vroeger veel voor in regulier agrarische hooilanden in de uiterwaarden maar is 

daarna teruggedrongen tot natuurgebieden en dijken. Op dijken lijkt de soort stabiel of zich 

enigszins uit te breiden daar waar een gunstig maaibeheer wordt uitgevoerd.      

	 Implicaties	voor	inrichting	
Door het verwijderen van oeverbestorting en het lokaal verlagen van oeverdammen kan zand-

dynamiek op de oevers van de Maas hersteld worden (vooral kansrijk in Noordelijk Maasdal). 

	 Implicaties	voor	beheer
Voor dijken geldt dat de soort baat heeft bij een maaibeheer in plaats van intensieve schapen-

beweiding. Hoewel de soort voornamelijk bekend is van gehooide situaties, en daar ook in grotere 

dichtheden kan voorkomen, vestigt ze zich ook in de begraasde natuurterreinen. De dichtheden 

zijn daar dan wel lager.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Goudhaver is  
indicatief voor goed 
ontwikkelde zandige 
oeverwallen langs de 
Getijdenmaas. Hier 
staat de soort samen 
met Rapunzelklokje 
op het zandige laag-
terras van het Maas-
veld bij Tegelen  
(foto Bart Peters).  
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3.35	 Grasklokje	(Campanula rotundifolia)		
Beschermde status: tabel 1 Flora- en faunawet  

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: achteruitgaand, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in gehele Maasdal met uitzondering van Bovenmaas en Getijdenmaas. 

• Trend: min of meer stabiel. 

• Goede gebieden: De Rug. 

• Historische verspreiding: gehele Maasdal. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas -?

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen  

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland   

• Bodemtype: vooral zand of zandige klei       

• Zaadverspreiding: windstrooier, regenwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: -   

• Belang voor fauna: nectarplant voor Zuidelijke en Grote klokjesbij (Chelostoma distinctum/ 

rapunculi)    

	 Toelichting	
Grasklokje is algemeen verspreid langs de Maas, maar in natuurgebieden is ze bepaald niet 

algemeen. Alleen in het natuurgebied De Rug is de soort talrijk te noemen. Grasklokje heeft  

daar geprofiteerd van het blootleggen van zandige stroomruggen door het ondiep afgraven  

van kleilagen. 

Veel waarnemingen hebben betrekking op bermen en dijken die buiten natuurterreinen liggen.  

De trend is overwegend stabiel, alleen langs de Getijdenmaas lijkt de soort afgenomen. Gras-

klokje is zeker niet kenmerkend voor kalkrijke gebieden en dat verklaart haar relatieve schaars-

heid langs de Bovenmaas en Getijdenmaas. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het blootleggen van zandige substraten op stroomruggen of door de aanleg van zomerdroge 

hoogwatergeulen geeft nieuwe vestigingskansen voor het Grasklokje. 

	 Implicaties	voor	beheer
Met een goed dijkbeheer (maaien en afvoeren) kan veel winst voor deze soort worden geboekt; 

vanuit deze dijkpopulaties kunnen ook aanliggende natuurgebieden gekoloniseerd worden. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Grasklokje in een  
droge hoogwatergeul 
in de Rug bij Roosteren 
(foto Bart Peters).



de flora van het maasdal84

3.36	 Graslathyrus	(Lathyrus nissolia)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Zuidelijk Maasdal (Zuidelijke Maasplassen en Julianakanaal). 

• Trend: lichte toename. 

• Goede gebieden: Molenplas (Stevol), Koningsssteen. 

• Historische verspreiding: zeldzaam in Zuidelijk Maasdal, in 1824 voor het eerst gemeld van de 

Bovenmaas bij Heugem en Limmel. Sissingh (1942) vermeld Graslathyrus van de Ophovense 

kuil ten zuiden van Echt samen met Aardaker en Gele Wikke. Dit deel van het winterbed is 

door de aanleg van het Julianakanaal buiten de directe invloed van de Maas komen te liggen, 

maar sluit wel goed aan op het actuele areaal.     

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen +

Zandmaas ?

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte    

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, vochtig grasland/beemdgrasland  

• Bodemtype: (kalkrijke) zandige klei, leem     

• Zaadverspreiding: zelf, water   

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: gevoelig voor overbegrazing (plant is goed eetbaar) 

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Graslathyrus is een relatief onopvallende plant die alleen in de (korte) bloeitijd in mei/juni goed 

geïnventariseerd kan worden. Daarnaast wisselen de aantallen van jaar tot jaar bij deze eenjarige 

vlinderbloemige en dat verklaart waarom de soort in sommige terreinen na eerdere meldingen 

niet altijd wordt teruggevonden. De soort is qua verspreiding beperkt tot het zuidelijk deel van 

de Maasplassen en de dijken van het Julianakanaal. 

De indruk is dat de plant een lichte toename vertoont doordat het aantal geschikte groeiplaatsen 

in natuurgebieden is toegenomen zoals langs de Molenplas (Stevol), Kleizone (Koningssteen) en 

op Isabellegreend. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Graslathyrus kan sterk profiteren van inrichtingswerken wanneer deze met zandig-lemig 

materiaal afgewerkt worden nabij bestaande groeiplaatsen. In de Kleizone bij Kessenich vestig-

den zich recent duizenden exemplaren. Het pionierkarakter van de soort laat toe dat ze snel kan 

uitbreiden in ontwikkelende graslanden, en daar tevens kan standhouden wanneer de dynamiek 

van beheer (begrazing, overstroming) voldoende is.

	 Implicaties	voor	beheer
Jaarrondbegrazing is van groot belang voor deze eenjarige, omdat door vertrapping open 

kiemplekjes ontstaan. 



de flora van het maasdal85

Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Graslathyrus komt 
zeldzaam voor in de 
natuurgebieden van 
de Zuidelijke Maas-
plassen en lokaal 
langs het Juliana-
kanaal. Hier een rela-
tief nieuwe vestiging 
langs de Stevolplas  
bij Ohé (foto Bart  
Peters). 
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3.37	 Groot	glaskruid	(Parietaria officinalis)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: kwetsbaar 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam langs Boven- en Grensmaas en Zandmaas. 

• Trend: lichte toename.   

• Goede gebieden: Eijsder Beemden, Kleine Weerd.

• Historische verspreiding: enkele groeiplaatsen langs de Zandmaas (noordelijk deel). Ook 

bekend van muren langs de rand van het Maasdal in Maastricht (Kademuur Stadspark, Lanaye) 

(De Wever, 1942/1943).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, hardhoutooibos  

• Bodemtype: voedselrijke, vochtige klei en leem     

• Zaadverspreiding: mieren, rivierwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: beharing  

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Groot glaskruid is vaak gezien als cultuurvolger (stinseplant bij kloosters, kastelen en op stads-

muren), maar openbaart zich langs de Maas ook op haar natuurlijke standplaats in de ondergroei 

en randen van hardhoutooibos. Langs de ooibossen in het stroomgebied van de Donau is de soort 

bijvoorbeeld algemeen. Aan het begin van de jaren ‘90 is Groot glaskruid voor het eerst aange-

troffen in ooibossen van Koningssteen en Hochter Bampd, maar daar is hij vooralsnog niet 

teruggevonden. Toch is het mogelijk dat hij er nog staat want tussen de Grote brandnetels valt  

de soort soms nauwelijks op.    

Tijdens het Maas in Beeld-onderzoek is Groot glaskruid uitsluitend langs de Bovenmaas gevonden. 

Daar breidt de soort zich geleidelijk uit. De groeiplaatsen langs de Zandmaas betreffen deels 

locaties waar de soort al bekend was van ca. 1887 (o.a. oude stadsmuren in Gennep en in Afferden) 

(Dirkse e.a., 2007).   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor ooibos en struweel is van belang voor deze soort.  

	 Implicaties	voor	beheer
-
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Groot glaskruid heeft 
zich definitief geves-
tigd in de randen van 
ooibos en struweel 
langs de Bovenmaas 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.38	 Groot	heksenkruid	(Circaea lutetiana)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg; zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam in Limburgse Maasdal. 

• Trend: lichte toename.  

• Goede gebieden: Hochter Bampd, Vuilbemden, Bouxweerd, Oude Maasarm Ooijen-Wanssum.

• Historische verspreiding: zeldzaam met meeste stippen in Midden-Limburg. Na 1950 op meer 

locaties gevonden, net als elders in Nederland. Opvallend is dat Sissingh (1942), Lebrun e.a. 

(1955) en Van der Voo (1956) de soort niet noemen voor de door hen onderzochte bosjes langs 

de Maas. De enige uitzondering vormt een loofbos ten oosten van Itteren langs het Juliana-

kanaal. Wel genoemd voor moerasbos langs de Vlootbeek in een oude meander van de  

Linnerweerd (Hermans, 1981).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen =

Zandmaas ? ? =

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: kwelgeul/kwelrijke beek, lemige overstromingsvlakte    

• Ecotoop: essen-elzenboekbos, hardhoutooibos.

• Bodemtype: leem/zandbodems met humusrijke bovenlaag   

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: geofyt

• Aanpassing tegen begrazing: onsmakelijk, beharing  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Groot heksenkruid is langs de Maas indicatief voor ooibossen, vaak hoge met grondwaterstanden. 

Zij groeit vooral langs de randen van het Maasdal waar ook kwelinvloeden een rol spelen, zoals 

het Bunderbos, het bronnenbos van de Kingbeek, de Vuilbemden, het broekbos rond de Evrlosche 

Beek en de oude Maasarm bij Ooijen-Wanssum. Ook is de soort lokaal talrijk aangetroffen in de 

kwelrijke delen van de ooibossen in Hochter Bampd en in de Bouxweerd. Toch komt Groot 

heksenkruid ook in drogere bostypen voor waar uittredend grondwater geen rol van betekenis 

speelt, zoals de bossen rond Arcen en in Eijsder Beemden. Het kaartbeeld toont dat de soort licht 

vooruit gaat. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Vooral langs de Zandmaas liggen er kansen voor verdere uitbreiding indien ooibos- en  

broekbosontwikkeling ruimte krijgen binnen de inrichtingsprojecten.   

	 Implicaties	voor	beheer
De soort heeft baat bij zeer extensieve begrazing omdat de zaden via grazers verspreid worden.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Groot heksenkruid is 
een indicatorsoort 
voor goed ontwikkeld 
ooibos en broekbos, 
liefst met grond-
waterinvloeden.  
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3.39	 Groot	springzaad	(Impatiens noli-tangere)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Limburgse Maasdal. 

• Trend: stabiel.  

• Goede gebieden: Hochter Bampd, Vuilbemden (Asselt). 

• Historische verspreiding: verspreid langs de Zandmaas en onderlangs het Bunderbos. Lebrun 

e.a. (1955) vermelden Groot springzaad uit de ondergroei van ooibos langs de Vlaamse zijde 

van de Grensmaas.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: essen-elzenbroekbos   

• Bodemtype: leem, klei     

• Zaadverspreiding: zelf  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: gevoelig voor overbegrazing   

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Groot springzaad is in vergelijking met Bittere veldkers nog vrij zeldzaam langs de Maas mede 

omdat hij meer aan bos is gebonden. In Hochter Bampd groeit de soort samen met Bittere 

veldkers, Bosmuur, Groot heksenkruid en Verspreidbladig goudveil in de ondergroei van een 

elzen-essenbroekbos dat onder invloed staat van kwel uit een aangrenzend kanaal. 

Incidenteel is de soort gevonden in de oeverzone van Maasplassen na hoogwater, maar dat heeft 

nog niet tot nieuwe populaties geleid. Het voorkomen van de soort langs de Maas is relatief 

stabiel.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
De soort kan profiteren van de aanleg van kwelgeulen llangs de Zandmaas die mogen  

ontwikkelen tot broekbos.  

	 Implicaties	voor	beheer
-
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Groot springzaad komt voor langs de beboste randen 
van het Maaasdal waar grondwater uittreedt.   
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3.40	 Grote	pimpernel	(Sanguisorba officinalis)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam tot vrij zeldzaam langs de Zandmaas, zeldzaam langs de Getijdenmaas. De soort  

is zeer zeldzaam in het kalkrijke Zuidelijk Maasdal. 

• Trend: toename langs de Zandmaas en Noordelijke Maasplassen (herstel binnen historisch 

areaal), stabiel langs Zuidelijke Maas, beperkte afname langs de Benedenmaas.

• Goede gebieden: Asseltse Plassen, Rijkelse Bemden en Maascorridor Venlo.  

• Historische verspreiding: Noordelijk Maasdal tussen Roermond en Den Bosch, maar weinig 

langs de Bedijkte Maas. Na 1950 sterke afname door landbouwintensivering (verdwijnen 

hooilanden waar de plant vaak in zeer hoge aantallen groeide).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ?  

Maasplassen =/+ 

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: vochtige kleikommen, lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: vochtig grasland/beemdgrasland, stroomdalgrasland/oeverwalgrasland,  

zoom-mantelvegetaties, rivierdalruigtes  

• Bodemtype: zand of zandige rivierklei, niet kalkrijk     

• Zaadverspreiding: wind, regenwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: gevoelig voor overbegrazing  

• Belang voor fauna: waardplant voor rupsen van Donker pimpernel en Pimpernelblauwtje.  

Veel zweefvliegen op bloemen.    

	 Toelichting	
Vanaf 1994 zien we vooral langs de Zandmaas tussen Roermond en Arcen een geleidelijke 

uitbreiding van de Grote pimpernel. De soort groeit er op uiteenlopende plaatsen zoals oever-

ruigtes, in natuurlijke graslanden en langs wegbermen/perceelsranden. De soort manifesteert 

zich dus vooral als graslandsoort en is als hooilandsoort vrijwel verdwenen. Opvallend is dat 

Grote pimpernel één van de weinig meer zeldzame soorten is die zich goed kan vestigen in met 

maaskeien verstevigde oevers (die later veelal overzand zijn). 

Locaties waar de soort zich nieuw heeft gevestigd heeft zijn o.a. alle nieuwe natuurterreinen in  

de Maascorridor. Op sommige locaties waar de soort in de jaren 90 in lage aantallen is gemeld,  

is hij momenteel waarschijnlijk verdwenen (Donderberg, Stadsweide).  

Mogelijk dat bij verdere natuurontwikkeling de Grote pimpernel ook terugkeert langs de 

Getijdenmaas. Binnendijks komt de soort lokaal nog vrij talrijk voor in wegbermen (o.a. bij 

Rosmalen en het natuurgebied de Moerputten bij Den Bosch). 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het sparen van zandige terrasranden bij inrichtingsprojecten en kadeaanleg langs de Zandmaas. 

	 Implicaties	voor	beheer
De soort profiteert momenteel al van de introductie van extensieve begrazing in nieuw ver-

worven overstroken langs de Zandmaas (vooral in het kader van het Natuurlijke Oever-project 

van Rijkswaterstaat).
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Periode 1980-1993                     Periode 1994-2000   Periode 2001-2009 

Grote pimpernel 
breidt weer uit langs 
de Maas en staat  
opvallend vaak in  
met keien bestorte  
en vervolgens over-
groeide oevers  
(foto Bart Peters).



de flora van het maasdal94

3.41	 Grote	tijm	(Thymus pulegioides)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: kwetsbaar, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++, Prioritaire Limburgse Soort! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Maasdal, momenteel meest langs Zandmaas en Grensmaas. Ontbreekt langs 

Bovenmaas. 

• Trend: lichte toename aan vindplaatsen langs de Zuidelijke Maas, afname langs de  

Noordelijke Maas.   

• Goede gebieden: Stalberg, Oeffelter Meent, Maasbeemden (B). 

• Historische verspreiding: gehele Maasdal, met de kanttekening dat op de historische kaartjes 

de waarnemingen van Grote en Wilde tijm samen zijn afgebeeld, vanwege het lastige onder-

scheid. Aangenomen mag worden dat de meeste waarnemingen langs de Maas betrekking 

hebben gehad op Grote tijm. Alleen van de Oeffelter Meent (kalkarme zandgrond) is met 

zekerheid Wilde tijm bekend.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen en terrasranden, droge grindafzettingen  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, stroomdal/oeverwalgrasland   

• Bodemtype: kalkrijke, open zandgrond     

• Zaadverspreiding: wind, dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: chamaefyt

• Aanpassing tegen begrazing: harig en geurig  

• Belang voor fauna: waardplant voor rupsen Tijmblauwtje 

	 Toelichting	
Grote tijm is momenteel een zeldzame soort in het Maasdal, die buiten natuurgebieden in de 

laatste 20 jaar nog steeds achteruit gegaan is. Binnen natuurgebieden hebben de populaties zich 

gestabiliseerd. Wat grotere populaties zijn momenteel beperkt tot de Stalberg, de Oeffelter  

Meent en de Maasbeemden (B). Elders gaat het om zeer geringe aantallen (bijv. in de Donderberg, 

Koornwaard). Bijzonder waren de nieuwe vestigingen van enkele exemplaren in de Dilkens-

weerd, Laakerwerd en De Brandt (zuidelijke Maasplassen). Dat biedt hoop voor de toekomst. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het blootleggen van hoge droge zand- en grindafzettingen langs de Grensmaas en oeverwal-

vorming langs de Getijdenmaas kunnen gunstig uitpakken voor Grote tijm.  

	 Implicaties	voor	beheer
Het is van groot belang dat restpopulaties goed beschermd worden omdat ze als bronpopulatie 

kunnen fungeren. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Grote tijm is gebaat 
bij rivierdynamiek 
waarbij open, zandige 
plekjes ontstaan (foto 
Gijs Kurstjens). 
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3.42	 Gulden	sleutelbloem	(Primula veris)		
Beschermde status: tabel 2 Flora- en faunawet 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: vrij zeldzaam, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in het Zuidelijk Maasdal, zeldzaam langs Zandmaas. 

• Trend: positief.  

• Goede gebieden: Kerkeweerd, De Rug. 

• Historische verspreiding: vroeger ook meer in het Zuidelijk dan het Noordelijk Maasdal. 

Sissingh (1942) geeft aan dat de soort talrijk is in hooilanden tussen Maaseik en Roermond  

(o.a. Laakerweerd, Linne, Herten). Langs de Bedijkte Maas ook aanwezig maar daar vanaf  

1950 geheel verdwenen.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen ? +

Zandmaas =/+

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: beemdgrasland, droge pioniervegetaties, stroomdal/oeverwalgrasland  

• Bodemtype: kalkrijke leem en kleibodem     

• Zaadverspreiding: windstrooier, mieren  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: weinig gegeten   

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Gulden sleutelbloem vertoont recent een opvallend herstel in het Zuidelijk Maasdal. Gebieden 

met de meest duidelijke uitbreiding zijn Kerkeweerd en De Rug. Maar ook in Ooldergreend, 

Meers, Kollegreend en de Molenplas (Stevol) is de soort opnieuw aangetroffen. Bij het bronnen-

bos van Obbicht, waar de soort talrijk is gemeld in 1981 (de Graaf, 1982) is de soort momenteel 

niet meer aanwezig. Bijzonder is de vondst van Gulden sleultelbloem in 2009 op de fortificaties 

van Voorne langs de Getijdenmaas (M. Bonder). Historisch gezien is de soort niet bekend van deze 

locatie en dit riviertraject. Langs de Maas bij Gennep (Maaskemp) is Gulden sleutelbloem recent 

teruggevonden op een locatie waar de soort al in 1929 en 1940 was gemeld (Dirkse e.a., 2007). 

De positieve trend heeft wellicht deels te maken met beter onderzoek (in het vroege voorjaar), 

maar langs de Grensmaas profiteert de soort daadwerkelijk van nieuwe kansen door natuuront-

wikkeling waarbij open lemige bodems aan de oppervlakte komen. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Open pioniersituaties op zandige en lemige bodems zijn van belang voor hervestiging van de 

soort vanuit nabijgelegen bronpopulaties.  

	 Implicaties	voor	beheer
Extensieve beweiding is gunstig voor de soort door het tegengaan van successie en het ontstaan 

van nieuwe kiemplekjes. 
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Periode 1980-1993                     Periode 1994-2000   Periode 2001-2009 

Gulden sleutelbloem 
profiteert van betrek-
kelijk open leem-
bodems die langs de 
Grensmaas aan de 
oppervlakte komen 
bij graafwerkzaam-
heden (foto Gijs  
Kurstjens).   
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3.43	 Harige	ratelaar	(Rhinanthus alectorolophus)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: onvoldoende gekend, Limburg: bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Zuidelijk Maasdal. 

• Trend: toename. 

• Goede gebieden: De Rug, Kerkeweerd, Bichterweerd.

• Historische verspreiding: beperkt tot Bovenmaas rond Maastricht, en één stip langs de Maas  

bij Grave (voor 1950). Na 1950 sterk afgenomen en langs de Maas was in de jaren 80 nog één 

groeiplaats bekend van de Maasoevers onderlangs de St. Pietersberg (Hillegers, 1981). De Wever 

(1918) gaf aan dat de soort indertijd een kenmerkende plant was voor de Maasweilanden bij 

Maarland, Heugem, Maastricht, Borgharen, Bunde, Elsloo en Stein.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas ?

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte    

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland, vochtig grasland/beemdgrasland  

• Bodemtype: (kalkrijke) leem- en klei      

• Zaadverspreiding: wind, water  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: beharing  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Harige ratelaar is zich vanaf de jaren 90 duidelijk aan het uitbreiden langs de Maas. Zo dook de 

soort op in de Eijsder Beemden (vanaf 1997, na een melding uit 1981), in de Kerkeweerd (vanaf 

1998) en in Bichterweerd (vanaf 2001). In deze gebieden heeft de soort zich uitgebreid. Tijdens 

het Maas in Beeld onderzoek is de soort daarnaast aangetroffen in een berm bij de Pietersplas,  

De Rug (massaal in hooiland) en Dilkensweerd. In 2008 zijn ook twee rijke groeiplaatsen op het 

Julianakanaal bij Borgharen en Echt ontdekt. 

Ook elders in Midden-Limburg (Roermond) is de Harige ratelaar opgedoken op een nieuwe  

kade langs de Roer (Cortenraad & Mulder, 2003). Mogelijk is de soort hier ingezaaid via bloemen-

mengels; op de dijken van de Waal is de soort medio jaren 90 veel ingezaaid na dijkverbeterings-

werken. Op de andere bovengenoemde locaties zijn daar overigens geen aanwijzingen voor.    

Verder dient te worden opgemerkt dat de Harige ratelaar tijdens het Maas in Beeld onderzoek 

veel vaker is gevonden dan de Grote ratelaar. In de onderzochte natuurgebieden is daarvan 

slechts één vondst gedaan in de Eijsder Beemden. Wel is de Grote ratelaar lokaal tamelijk 

algemeen langs het Julianakanaal.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
? 

	 Implicaties	voor	beheer
Terughoudend met inzaai van bloemenmengsels uit de handel omdat soorten daarmee buiten 

hun natuurlijk areaal worden verspreid.  
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Periode 1980-1993                     Periode 1994-2000   Periode 2001-2009 

Harige ratelaar is bezig met een  
opvallende terugkeer in het Zuidelijk 
Maasdal (foto Gijs Kurstjens).   
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3.44	 Hartgespan	(Leonurus cardiaca)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam langs Grensmaas en Zandmaas. Elders incidenteel. 

• Trend: lichte toename. 

• Goede gebieden: Hochter Bampd.

• Historische verspreiding: voor 1950 langs Grens- en Zandmaas, maar na 1950 niet meer  

gemeld langs Zandmaas. Ruderale soort die indertijd sterk was gebonden aan het kleinschalige 

boerenbedrijf.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen -

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: rivierdalruigtes, soortenrijk zoom-mantelvegetaties  

• Bodemtype: voedselrijke, vaak kalkrijke leem, klei    

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: ruw behaard  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Hartgespan is sinds 1994 op meer plaatsen in het Maasdal aangetroffen dan voorheen. Langs  

de Grensmaas groeit de soort in oeverruigten bij Hochter Bampd (sinds 1994) en Meers (2006). 

Nabij de Weerdbeemden staat de soort sinds 1998 in een ruige terrasrand met andere ruderale 

soorten als Stinkende ballote en Amsinckia. Tenslotte is de soort in de Buitenpolder Heere-

waarden aangetroffen in een ruige aanspoelgordel van de Maas.  

De lichte groei van het aantal vondsten heeft te maken met de kansen voor deze soort in de 

ruigere natuurterreinen langs de Maasoevers. 

	 Implicaties	voor	inrichting
?

	 Implicaties	voor	beheer
Extensieve begrazing werkt doorgaans positief daar de plant vaak in zijn geheel (met zaden) door 

dieren via de vacht verspreid wordt. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
      

Hartgespan breidt 
zich voorzichtig uit, 
vooral langs de Grens-
maas en Zandmaas. 
Hier een standplaats 
op de oevers van de 
Grensmaas bij Meers, 
samen met Kruidvlier 
en Grote brandnetel 
(foto Bart Peters). 
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3.45	 Holpijp	(Equisetum fluviatile)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk langs de Zandmaas, elders afwezig (Zuidelijk Maasdal) of afgenomen (Benedenmaas). 

• Trend: vrij stabiel (Zandmaas) tot afname (elders). Stip bij Eijsden (Bovenmaas) betreft  

verwilderde populatie.    

• Goede gebieden: Swalmmonding, Heuloërbroek.

• Historische verspreiding: wijd verspreid langs het Noordelijk Maasdal, zeer zeldzaam in 

Zuidelijk Maasdal.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ?

Maasplassen =

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: strangen/ fgesneden meanders, kwelrijke beek/geul   

• Ecotoop: riviermoeras/verlandingsvegetaties, rietmoeras   

• Bodemtype: zand- of veenbodem met kwelinvloed     

• Zaadverspreiding: wind, water (?)  

• Levensvorm: helofyt

• Aanpassing tegen begrazing: gevoelig voor begrazing?    

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Holpijp is een kenmerkende soort voor de Zandmaas en het groeit daar vooral op locaties waar 

kwel uittreedt zoals bijv. de monding van de Swalm, maar ook langs de Oude Maasarm van 

Meerlo-Wanssum. Langs de Benedenmaas hebben de stippen waarschijnlijk vooral betrekking  

op binnendijkse locaties waar rivierkwel in sloten optreedt. Daar lijkt er sprake van een afname. 

Het verspreidingsbeeld vertoont veel overeenkomsten met andere kwelindicatoren zoals Bittere 

veldkers en Dotterbloem.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het benutten van kwel bij de inrichting van de Zandmaas.  

	 Implicaties	voor	beheer
?
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Holpijp komt  
vooral voor langs  
de Zandmaas  
(foto Bart Peters). 
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3.46	 Hondstarwegras	(Elymus canina)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam langs de Maas, met zwaartepunt in Zuidelijk Maasdal. 

• Trend: toename. 

• Goede gebieden: Kerkeweerd, Meers, Pietersplas.

• Historische verspreiding: vooral langs Grensmaas in ooibos (Lebrun e.a., 1955) en Zandmaas, 

maar in dit laatste gebied (Maasheggen) mogelijk achteruitgegaan door sloop van heggen 

tijdens ruilverkavelingen. Sissingh (1940) geeft het voorkomen aan voor heggen langs de  

Maas bij Middelaar.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen ? ? +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, zachthout- en hardhoutooibos   

• Bodemtype: kalkrijke, leem-, klei en voedselrijk grof zand 

• Zaadverspreiding: wind, dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: ?  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Hondstarwegras is duidelijk bezig met een opmars. Mogelijk heeft dit voor een deel te maken 

met beter onderzoek, maar de trend is onmiskenbaar. De soort is op plekken verschenen waar 

10-15 jaar geleden nog geen geschikt biotoop aanwezig was. Vooral langs de Grensmaas zien we 

Hondstarwegras opduiken zoals in Hochter Bampd, de Maasbeemden, het eiland van Meers en 

Kerkeweerd. De soort groeit daar in en langs ooibosjes waar de Maas tijdens hoogwater flink wat 

grof sediment heeft gedeponeerd. Ook benedenstrooms in het zoetwatergetijdengebied van de 

Biesbosch neemt de soort toe (Weeda e.a. 2003).  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor ooibos is van belang voor deze soort.   

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing is van belang voor het ontstaan van structuurrijke zoom mantelvegetaties waar deze 

soort zijn optimale standplaats heeft. 
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Periode 1980-1993       Periode 1994-2009
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3.47	 IJle	zegge	(Carex remota)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Algemeen tot verspreid in het hele Maasdal, met zwaartepunt langs de Zandmaas. 

• Trend: stabiel tot lichte toename. 

• Goede gebieden: Bouxweerd, Pietersplas, Romeinenweerd.

• Historische verspreiding: verspreid langs de Maas maar vooral in Limburgse deel. Na 1950 is 

sprake van een toename. Door Sissingh (1942) en Van der Voo (1956) al genoemd voor broek-

bosjes en beekmondingen zoals het bronnenbos van de Kingbeek bij Obbicht, Schelkensbeek 

bij Reuver en Molenbeek bij het Gebroken Slot te Grubbenvorst. Lebrun e.a. (1955) vermelden 

de soort als typerend voor het rivierbos en voorkomend in een bosje langs de Oude Maas bij 

Kerkeweerd (Stokkem).  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, kwelrijke beek/kwelgeul, natuurlijke beekmonding,  

lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: essen-elzenbroekbos, hardhoutooibos  

• Bodemtype: voedselrijke, vochtige humeuze grond (zand, leem)    

• Zaadverspreiding: wind, water, dieren (uitwendig), mieren  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: scherpe stengels, weinig gegeten 

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
IJle zegge komt vooral voor in de ondergroei van vochtig broekbos (kwelmilieus, beekjes zoals 

Barbaraweerd en Bouxweerd) en (hardhout)ooibos zoals langs de Pietersplas. Daarnaast groeit  

de soort soms juist ook op meer open plaatsen langs de oevers van de Maas (tussen stortstenen). 

De soort komt vaak voor op locaties met kwel maar is toch minder geschikt als kwelindicator  

in vergelijking met andere soorten als Dotterbloem en Holpijp. 

De soort heeft geprofiteerd van ooibosvorming in het Maasdal zoals in de Romeinenweerd en 

langs de randen van de Pietersplas. Dat vormt dan ook de voornaamste verklaring voor de 

geconstateerde positieve trend langs de Maas. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor kwel en vorming van ooibos/broekbos is van belang voor deze soort.  

	 Implicaties	voor	beheer
?
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

IJle zegge staat langs 
de Maas vaak in de 
ondergroei van  
broekbos en ooibos, 
maar soms ook op  
de stenige oever van 
de rivier (foto Gijs 
Kurstjens). 
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3.48	 IJzerhard	(Verbena officinalis)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in Zuidelijk Maasdal, veel minder in het Noordelijk Maasdal. 

• Trend: positief. 

• Goede gebieden: Meers, Kleine Weerd, Hochter Bampd, Kerkeweerd, Elba, De Brandt en Osen.

• Historische verspreiding: - 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, lemige overstromingsvlakte, droge grindafzettingen

• Ecotoop: droge pioniervegataties, stroomdal/oeverwalgrasland, zoom-mantelvegetaties  

• Bodemtype: kalk- en voedselrijke leem, klei    

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), windstrooier, water  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: ruwe stekelharen, taaie stengels  

• Belang voor fauna: nectarplant voor dagvlinders (o.a. vaak blauwtjes)  

	 Toelichting	
IJzerhard is een warmteminnende soort van droge grindafzettingen, paardenweitjes, zoom- 

mantelvegetaties, rivieroevers en ruderale plaatsen. Langs de Maas vooral kenmerkend voor  

het zuidelijke, meer kalkrijkere leem/grinddeel. Er is sprake van een toename in dat deel met 

een uitstraling naar het benedenstroomse deel. De soort is in vrij veel terreinen gevonden en 

bijvoorbeeld nieuw in de Maascorridor van Venlo en de Middelwaard bij Ravenstein.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
?  

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing werkt positief in de verspreiding van deze soort. 
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Periode 1980-1993                     Periode 1994-2000   Periode 2001-2009 

    

IJzerhard wordt  
vaak door grazers  
verspreid en neemt 
toe in het Maasdal; 
hier op een steile 
leemoever in natuur-
gebied Elba langs  
de Grensmaas  
(foto Bart Peters).  
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3.49	 Kamgras	(Cynosurus cristatus)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): gevoelig 

Status Rode Lijst Vlaanderen: achteruitgaand, Limburg: achteruitgaand

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid langs de Maas, schaars langs de Zandmaas. 

• Trend: lichte toename.  

• Goede gebieden (buiten dijken en kaden): Eijsder Beemden, Koornwaard, Empelse Waard, 

Oeffelter Meent, Swalmmonding.

• Historische verspreiding: gehele Maasdal, waarschijnlijk zeer talrijk in extensieve agrarische 

wei- en hooilanden, maar ook op dijken en kaden. Na 1950 al duidelijk achteruitgang ingezet, 

vooral in Maasplassengebied en Zandmaastraject.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen +

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: Zandige oeverwallen, lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: oeverwalgrasland, beemdgrasland  

• Bodemtype: vooral klei en kleiige zand    

• Zaadverspreiding: wind, dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt  

• Aanpassing tegen begrazing: typische weidegras dat bij extensieve begrazing vaak wordt 

gemeden door grazers vanwege de taaie bloeistengels 

• Belang voor fauna: waardplant rupsen van Dambordje, Bruin zandoogje, Oranje zandoogje, 

Hooibeestje, Koevinkje en Argusvlinder   

	 Toelichting	
Kamgras is een kenmerkende soort van extensief beweide graslanden op matig voedselrijke, 

vochtige bodems (klei) en momenteel is de soort beperkt tot natuurgebieden en vrijwel verdwenen 

in het reguliere agrarische landschap. Daarnaast zien we dit gras vooral ook in aangelegde biotopen 

als dijken, waar het tegenwoordig vaak met relatief soorterijke gras- en bloemmengsels wordt inge-

zaaid. Ook na werkzaamheden in het Maasdal (bijv. herstel oevererosie) zien we de soort opduiken 

door inzaaien (o.a. Asseltse Plassen, Buitenpolder Heerewaarden, Dilkensweerd, Pietersplas en de 

Middelwaard). Vanuit ingezaaide vegetatie breidt Kamgras lokaal echter wel uit in de rest van het 

gebied, zoals in de Middelwaard en de Buitenpolder Heerewaarden.

Mooie voorbeelden van natuurterreinen in het Maasdal met veel Kamgras zijn delen van de 

Eijsder Beemden, de Swalmmonding, Oeffelter Meent en Koornwaard. Recentelijk heeft de soort 

zich langs de Getijdmaas spontaan gevestigd in de Mussenwaard. Het voorkomen rond de Lithse 

Ham en de Zandmeren hangt mogelijk ook met inzaaien samen, maar mogelijk breidt de soort 

zich ook hier spontaan uit. In veel andere terreinen ontbreekt de soort (nog) en dat heeft 

mogelijk te maken met een gebrek aan nabijgelegen bronpopulaties.    

De trend is licht positief hetgeen deels op conto komt van inzaai en deels door extensieve 

begrazing in natuurontwikkelingsterreinen.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
De soort kan vanuit (ingezaaide) dijkgraslanden nieuwe natuurontwikkelings-gebieden  

koloniseren. Dat is bijvoorbeeld bij de Middelwaard (Ravenstein) geconstateerd.   

	 Implicaties	voor	beheer
Zorgvuldig omgaan met lokale bronpopulaties; de aanwezigheid van de soort gaat tegenwoordig 

vaak samen met andere interessante stroomdalplanten. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Kamgras komt lokaal 
nog vrij veel voor op 
dijken langs de  
Benedenmaas en het 
Maasplassengebied. 
In begraasde natuur-
terreinen is de soort 
vaak nog schaars 
(foto Gijs Kurstjens).   
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3.50	 Kandelaartje	(Saxifraga tridactylites)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: vrij zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Zuidelijk Maasdal en Zandmaas.    

• Trend: lichte toename. 

• Goede gebieden: Hochter Bampd, Molenplas (Stevol), omgeving Boxmeer.

• Historische verspreiding: zeldzaam in Zuidelijk Maasdal en indertijd vooral op muren.  

Later na 1950 ook steeds meer op spoorwegterreinen (bijv. Maastricht).  

 In Noordelijk Maasdal niet in het winterbed m.u.v. een melding langs de Maas bij Mook  

(Sloff & van Soest, 1938). 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ? =/+

Maasplassen ? ? =/+

Zandmaas ? +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: grindrijke overstromingsvlaktes  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties  

• Bodemtype: kalkrijke substraten (zand, grind)     

• Zaadverspreiding: water, windstrooier  

• Levensvorm: therofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: niet aantrekkelijk voor grazers   

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Kandelaartje is een pionier die door zijn vetplantachtige bouw goed is aangepast aan (extreem) 

warme en droge situaties. De soort is bekend van (historische) locaties op muren zoals in 

Stevensweert, Thorn en Roermond in Midden-Limburg. Een nieuw fenomeen is het opduiken  

van de soort op haar meer natuurlijke standplaats sinds de jaren 90. Onder meer in de Eijsder 

Beemden (Belgische strekdam), Hochter Bampd (voormalige grindwasserij), Kerkeweerd en later 

ook bij Stevol is Kandelaartje lokaal vrij talrijk aangetroffen op grofgrindige bodems die of waren 

blootgelegd na grindwinning of waren afgezet na de extreme hoogwaters van medio jaren 90. 

Langs de Grensmaas is sprake van een licht positieve trend in dynamische natuurontwikkelings-

terreinen. Op de historische groeiplaatsen van oeverwalgraslanden in landbouwgebruik  

(Heppeneert, Maaswinkel) is de soort ondertussen verdwenen. 

Langs de Brabantse zijde van de Zandmaas talrijk (>1.000 ex.) op het stuweiland bij Sambeek 

(2005) en bij het noordereiland bij Boxmeer (2009) (Fons Reijerse).    

	 Implicaties	voor	inrichting	
Rivierdynamiek stimuleren evenals het blootleggen van hogere grofzandige en grindige bodems 

langs het Zuidelijk Maasdal.    

	 Implicaties	voor	beheer
Vertrapping van bodems door grazers kan leiden tot het openhouden van geschikte kiemplekjes 

voor deze pionier.  
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
      

Kandelaartje kan alleen vroeg in het 
voorjaar geïnventariseerd worden en 
wil daarom nog wel eens gemist worden 
(foto Bart Peters). 
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3.51	 Karwijvarkenskervel	(Peucedanum carvifolia)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: met uitsterven bedreigd, Limburg: zeer zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ++, Prioritaire Limburgse Soort!

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam langs Getijdenmaas.

• Trend: stabiel.

• Goede gebieden: Buitenpolder Heerewaarden, Koornward.

• Historische verspreiding: vroeger ook al zwaartepunt langs de Getijdenmaas, maar ook inciden-

teel op andere trajecten behalve de Zandmaas. Uit de Maasweiden ten zuiden van Maastricht 

gemeld door De Wever (1942/1943): bij de Céramique, fort Randwijck, Gronsveld en Lanaye. 

Daar al voor 1950 verdwenen. Ook langs de Grensmaas maar daar na 1980 nog slechts van één 

locatie (Maaswinkel) gemeld. Ook in de bovenstroomse Maas in Wallonië uiterst zeldzaam 

geworden. Wel nog goed vertegenwoordigd in de Franse Maasvallei.       

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas -

Maasplassen

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas =/-

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen  

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland   

• Bodemtype: kalkrijke klei    

• Zaadverspreiding: wind, water  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: -  

• Belang voor fauna: waardplant rupsen Koninginnenpage 

	 Toelichting	
Karwijvarkenskervel komt lokaal nog voor in de uiterwaarden van de Getijdenmaas, ook vrij veel 

benedenstrooms van Den Bosch bij Bokhoven en Hedikhuizen (ook op dijken). De achteruitgang 

van de soort lijkt nu tot staan gebracht en binnen natuurgebieden handhaaft de soort zich goed. 

Recentelijk zijn nieuwe vestigingen geconstateerd, zoals in de Mussenwaard en bij Batenburg. 

De verspreiding van de soort heeft overeenkomsten met soorten als Brede ereprijs en Oosterse 

morgenster die ooit vanuit het kalkrijke Waalsysteem in dit deel van de Maas terecht zijn 

gekomen.   

Karwijvarkenskervel is tweemaal vastgesteld in de Kerkeweerd (1996/1997, alsook in 2008).  

Dit deed hoop ontstaan voor hervestiging langs de Grensmaas. De soort is echter telkens weer 

verdwenen. 

Verkeerde determinaties in verleden en heden kunnen overigens ook niet geheel worden 

uitgesloten, de soort wordt nog wel eens verward met andere schermbloemigen zoals Echte 

karwij, Kleine bevernel en Weidekervel.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Rivierdynamiek (oeverwalvorming langs Getijdenmaas) en aan de oppervlakte brengen van 

kalkrijke leem- en zandbodems (langs Grensmaas).   

Behoud van restpopulaties zijn van groot belang voor toekomstige natuurherstelprojecten langs 

de Getijdenmaas. 

	 Implicaties	voor	beheer
Beter dijkbeheer langs de Getijdenmaas (hooilandbeheer i.p.v. schapenbeweiding). 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Karwijvarkenskervel  
is kenmerkend voor 
het traject van de  
Getijdenmaas (foto 
Gijs Kurstjens).
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3.52	 Kattendoorn	en	Kruipend	stalkruid	(Ononis repens)	
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): gevoelig 

Status Rode Lijst Vlaanderen: kwetsbaar, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++, Prioritaire Limburgse Soort! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vooral talrijk in het Maasplassengebied en de Getijdenmaas, langs andere trajecten minder 

algemeen to schaars. 

• Trend: toename in het Maasplassengebied en langs de Getijdenmaas; afgename tot stabiel  

langs de Zandmaas; elders stabiel.  

• Goede gebieden: Schroevendaalse Plas, De Brandt, Oeffelter Meent, Lithse Ham, Zandmeren, 

Gewande/’Wildt, Mussenwaard. 

• Historische verspreiding: gehele Maasdal, maar na 1950 al minder frequent langs de Zandmaas.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =/+

Maasplassen +

Zandmaas -/0

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: stroomdalgrasland/oeverwalgrasland  

• Bodemtype: zandige klei, vaak kalkhoudend     

• Zaadverspreiding: zelf, wind  

• Levensvorm: chamaefyt, hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: grote doorns, kleverige klierbeharing 

• Belang voor fauna: ?   

	 Toelichting	
Kattendoorn heeft een opvallend areaal vanwege haar voorkeur voor kalkrijke oeverwalzanden. 

Langs de Maasplassen en de Getijdenmaas komt de soort in de meeste gebieden voor, vaak in vrij 

grote aantallen. Langs de Maasplassen is de soort toegenomen vanuit relictpopulaties op oude 

kaden en rivieroevers. Langs de Benedenmaas keert de soort over het algemeen erg gemakkelijk 

terug op het moment dat het beheer verandert van intensief agrarisch naar extensieve begrazing. 

Halverwege de jaren ‘90 is hij bij de dijkverzwaringen weliswaar verdwenen op enkele trajecten, 

maar in de nieuwe natuurgebieden vestigt de soort gemakkelijk (bijv. in de Buitenpolder Heere-

waarden, Hedelse Bovenwaarden, Zandmeren, Gewande, bij Batenburg en Het Scheel bij Oijen). 

Vervolgens treedt vaak een snelle en explosieve uitbreiding op, zoals de laatste jaren zichtbaar  

is geweest rond de Lithse Ham, langs de Zandmeren en bij Gewande/’t Wildt. 

Langs de kalkrijke Grens- en Bovenmaas staan doorgaans maar kleine aantallen (Kerkeweerd, 

Meers en De Rug) of ontbreekt de soort zelfs (Elba, Hochter Bampd, Eijsder Beemden). In de 

Maasbeemden en Kollegreend is wel op beperkte schaal uitbreiding geconstateerd. Het schaarse 

voorkomen heeft er vermoedelijk mee te maken dat het meer een zandsoort dan een leem- of 

grindsoort is. Langs de minder kalkrijke Zandmaas is de soort ook schaars met uitzondering van 

het gebied Oeffelter Meent. Toch begint hij zich nu ook hier en daar in extensief begraasde 

Maasoevers te vestigen, zoals bij Lottum en in de Barbara’s Weerd. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Stimuleren zandige oeverwallen langs de Getijdenmaas. Dynamiek is ook van belang voor het 

weer ontstaan van nieuwe open kiemplekjes.  

	 Implicaties	voor	beheer
Soort is prima aangepast aan begrazing. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Kattendoorn komt 
het meest voor in het 
Maasplassengebied 
en de Getijdenmaas. 
Hier de grote popu-
latie bij Gewande 
(foto Bart Peters). 
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3.53	 Klavervreter	(Orobanche minor)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in het Zuidelijk Maasdal, incidenteel langs de Zandmaas. 

• Trend: lichte toename.  

• Goede gebieden: Kerkeweerd, Stevol. 

• Historische verspreiding: langs de Limburgse Maas maar na 1950 afname mogelijk doordat 

minder klavers in de uiterwaarden werden geteeld. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: vochtig grasland/beemdgrasland   

• Bodemtype: klei     

• Zaadverspreiding: windstrooier, (regen)water  

• Levensvorm: geofyt

• Aanpassing tegen begrazing: ?   

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Klavervreter is de enige vertegenwoordiger van de bremrapen die af en toe opduikt langs de 

Maas. Langs een deel van de Rijntakken komen nog tal van andere soorten bremrapen voor.  

Het meest is deze parasiet van Rode klaver en andere vlinderbloemigen gevonden in het Maas-

plassengebied. Recent alleen gevonden op dijk bij Kerkeweerd (vrij talrijk) en langs de Molen- 

plas (15 ex. in 2007). Op andere groeiplaatsen zoals Koningssteen en Isabellegreend niet meer 

teruggevonden, maar de soort kan snel over het hoofd worden gezien. 

Het kaartbeeld suggereert een lichte toename ten opzichte van de periode 1980-1993.    

Enige dynamiek (verstoring) door de rivier, door de mens (graafwerkzzaamheden) of door grazers  

is waarschijnlijk gunstig voor deze soort daar er dan weer geschikte kiemplaatsen ontstaan.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
- 

	 Implicaties	voor	beheer
- 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Klavervreter is vooral incidenteel in het Zuidelijk 
Maasdal gevonden, zoals hier op de winterdijk 
bij de Kerkeweerd parasiterend op Rode klaver 
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.54	 Klein	glaskruid	(Parietaria judaica)		
Beschermde status: tabel 2 Flora- en faunawet 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: -

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam langs Boven- en Grensmaas. 

• Trend: stabiel.   

• Goede gebieden: Kleine Weerd.

• Historische verspreiding: bekend van muren langs de randen van het Maasdal (Maastricht  

o.a. De Wever, 1942/1943, Mook en rond ’s-Hertogenbosch).  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen ?

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas ? -? 

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige en grindige rivieroevers   

• Ecotoop: droge pioniervegetaties    

• Bodemtype: kalkrijk zand     

• Zaadverspreiding: mieren   

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: dichte beharing 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Klein glaskruid is in het Zuidelijk Maasdal op min of meer natuurlijke standplaatsen gevonden. 

Na het hoogwater van 1993 en 1995 is de soort aangetroffen op grofzandige en grindige sedimenten 

van onder meer bij Oud-Geulle (1993, Cortenraad, 1995), Osen (1995, Kurstjens, 1996), Meers (1998) 

en Kerkeweerd (1996). Door vegetatiesuccessie is Klein glaskruid daar later niet meer terug 

gevonden. Wel is in 2007 een nieuwe, rijke groeiplaats op de Kleine Weerd ontdekt.

De andere locaties op de kaarten betreffen vondsten op muren (zoals in Maastricht, bij Roermond 

en Den Bosch).   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Kansen liggen er vooral langs de Grensmaas door het vergroten van het areaal aan grofzandige 

en grindige biotopen aan beide oevers. Rivierdynamiek is van belang voor verspreiding van 

stukken planten naar potentieel nieuwe locaties.   

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing kan groeiplaatsen (tijdelijk) openhouden. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
      

Klein glaskruid  
profiteert van  
rivierdynamiek  
en verschijnt dan  
(tijdelijk) op zand-  
en grindafzettingen 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.55	 Kleine	kaardenbol	(Dipsacus pilosus)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in Zuidelijk Maasdal, zeer zeldzaam in Noordelijk Maasdal.  

• Trend: sterke toename.

• Goede gebieden: Eijsder Beemden, De Rug.

• Historische verspreiding: voor 1980 niet langs de Maas aanwezig, wel in het Geuldal. In 1980  

is de soort voor het eerst bij de monding van de Geul in de Maas gevonden (De Graaf & Van der 

Coelen, 1980). 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: rivierdalruigten   

• Bodemtype: voedselrijke leem, klei en zandbodems     

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), regenwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: stekels 

• Belang voor fauna:  

	 Toelichting	
Kleine kaardenbol is pas 30 jaar aanwezig in het Maasdal en is een typische soort van voedsel-

rijke rivierruigten op klakrijke leembodems. In 1987 voor het eerst in Midden-Limburg gevonden 

langs de Maas bij Aasterberg (Cortenraad, 1988). Tot 1994 was de soort beperkt tot het Zuidelijk 

Maasdal. Door de overstromingen van de jaren 90 en de uitbreidingskansen in natuurontwikke-

lingsterreinen is de soort inmiddels al lokaal langs de Zandmaas (Broekhuizerweerd) en zelfs op 

één locatie langs de Getijdenmaas opgedoken. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Profiteert van de afwerking met kalkrijke leemgronden.  

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing bevordert de verspreiding van de zaden van deze soort. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Kleine kaardenbol 
rukt op langs de  
Maas en kan er soms 
uitgebreide ruigten 
vormen (foto Gijs 
Kurstjens).  
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3.56	 Kleine	pimpernel	(Sanguisorba minor)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in Maasdal, minder frequent langs de Zandmaas. 

• Trend: stabiel. 

• Goede gebieden: oevers en kades rond Maasband, kade Isabellegreend, Julianakanaal,  

Kerkeweerd, Maasbeemden.   

• Historische verspreiding: gehele Maasdal.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, droge grindafzettingen 

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, stroomdal/oeverwalgrasland    

• Bodemtype: kalkrijke zandige klei, ook wel op grofzand en grind   

• Zaadverspreiding: wind, regenwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: beharing  

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Kleine pimpernel is kenmerkend voor droge stroomdalgraslanden. Langs de Maas wordt de  

soort momenteel echter vooral op dijken en in wegbermen aangetroffen (Isabellegreend,  

Julianakanaal). In veel gebieden zijn kleine restpopulaties aangetroffen die kwetsbaar zijn. In 

gebieden als Koningssteen, Koornwaard, Osen, Pietersplas en Stalberg kon de soort niet meer 

worden teruggevonden. Nieuwe standplaatsen werden ontdekt in de Laakerweerd, de Blericker 

Nak, de Maasbeemden en in de Kerkeweerd. De trend in het Maasdal is stabiel, hoewel veel 

kleine populaties intussen zijn verdwenen. De soort profiteert bij zijn vestiging van open leem 

en zandleembodems en vestigt zich moeilijk in dichte grasmatten. Kenmerkend hiervoor is de 

vestiging en uitbreiding op een opengetrapte terrasrand in de Blericker Nak, waar veel jonge 

rozetten op uitbreiding wijzen.

Elders in de Maascorridor is de soort door uitzaaien teruggekeerd, onder meer inde Océ Weerd 

en Berckterveld. Mogelijk gaat het daarbij om de ondersoort Moespimpernel. 

Kleine pimpernel behoort tot de groep van stroomdalsoorten die nog maar beperkt hervestiging/

profijt van natuurontwikkeling langs de Maas laat zien. 

De sleutelfactor voor hervestiging is nog niet exact bekend. Uit buitenlandse riviersystemen  

is de soort bekend als pionier van hoog gelegen zand- en grindbanken.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Afwerking van inrichtingsprojecten met zandig en grind materiaal.

Behoud van restpopulaties van belang voor natuurlijke uitbreiding. 

	 Implicaties	voor	beheer
De soort is afhankelijk van begrazing voor het behoud van open en grazige omstandigheden.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Kleine pimpernel is 
wel op veel locaties 
aanwezig, maar het 
gaat daarbij vaak om 
zeer weinig exem-
plaren/kleine kwets-
bare populaties  
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.57	 Kleine	ratelaar	(Rhinanthus minor)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): gevoelig 

Status Rode Lijst Vlaanderen: kwetsbaar, Limburg: bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam in Maasplassen (zuidelijk deel) en elders zeldzaam tot afwezig. 

• Trend: duidelijke afname, behalve in Midden-Limburg.  

• Goede gebieden: Isabellegreend, Molenplas (Stevol). 

• Historische verspreiding: vroeger in het hele Maasdal maar opvallend genoeg toen juist weinig 

gemeld uit het Zuidelijk Maasdal. Zo staan er tussen 1950 en 1980 geen stippen in Midden-

Limburg! Na 1950 is er duidelijk sprake van een afname die te wijten is aan landbouwintensive-

ring en mogelijk ook eerste ronden van dijkverbeteringswerkzaamheden. De soort werd onder 

meer gevonden in weilanden bij Maastricht samen met bijzonderheden als Herfsttijloos, 

Knolsteenbreek, Kruipend zenegroen en Aangebrande orchis (Delsman, 1906). 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen ? +

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas -

Ecologie 

• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte, zandige oeverwallen  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, stroomdal/oeverwalgrasland   

• Bodemtype: (onbemeste) leem en (zandige) klei     

• Zaadverspreiding: wind, water  

• Levensvorm: therofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: ?  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Kleine ratelaar is vooral in het zuidelijk deel van de Maasplassen aangetroffen op oude kaden. 

Van daaruit heeft de soort zich ook naar andere delen van natuurontwikkelingsterreinen weten 

uit te breiden (o.a. Isabellegreend, Koningssteen, Schroevendaalse plas en Stevol).  

De positieve trend in Midden-Limburg laat zien dat de soort weet te profiteren van de onbemeste 

graslanden in begraasde natuurgebieden. De negatieve trend in het Noordelijk Maasdal houdt 

mogelijk vooral verband met afname op dijken na tweede ronde dijkverbetering medio jaren ’90. 

De soort staat hier onder meer nog op een soorterijke kade bij Hasselt. 

	 Implicaties	voor	inrichting
Afwerking met schrale zandleem en zanden. 

Stimuleren van oeverwalvorming bij inrichtingsprojecten.

Dijken met restpopulaties kunnen een belangrijke bron zijn voor hervestiging in aangrenzende 

natuurgebieden. 

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing is van belang voor het behoud van grazige vegetaties voor deze soort.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Kleine ratelaar komt 
momenteel vooral in 
Midden-Limburgse 
natuurterreinen voor; 
hier op de Statendam 
langs de Grensmaas 
bij de Schroevendaalse 
Plas (foto Bart Peters). 
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3.58	 Kleine	rupsklaver	(Medicago minima)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): gevoelig 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): + 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Limburgse Maasdal met accent op Zuidelijk deel. 

• Trend ongewis (soort duikt telkens weer op andere plekken op).

• Goede gebieden: n.v.t.

• Historische verspreiding: vanaf jaren 50 bekend van het Zuidelijk Maasdal. Hoewel de bron 

(wolindustrie) gesaneerd is, zit het zaad van deze vlinderbloemige nog steeds in het systeem. 

Bekende locaties zijn Meers en Laakerweerd.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =

Zandmaas ?

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers/zandbanken, grindbanken/grindeilanden 

• Ecotoop: droge pioniervegetaties   

• Bodemtype: grof zand en grind    

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), regenwater  

• Levensvorm: therofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: zijdeachtige beharing  

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Kleine rupsklaver is een van oorsprong mediterrane soort die via de wolindustrie van Verviers  

bij Luik (langs de Vesdre, een zijrivier van de Maas) in het stroomgebied van de Maas terecht is 

gekomen. Vanaf de jaren 50 wordt de soort gemeld van de oevers van de Maas, vooral op locaties 

waar grind wordt gewonnen (Van Oostroom & Reichgelt, 1958, 1960). 

Tijdens het Maas in Beeld onderzoek alleen in 2009 gevonden op een grindige oever langs de 

Maas bij Ooldergreend en in Bichterweerd. De soort duikt vooral op na grote overstromingen die 

gepaard gaan met flinke rivierdynamiek o.a. bij Dilkensweerd 1994, Kerkeweerd 1996, Rijkelse 

Bemden in 1998 en Meers 1999 en 2000 (Kurstjens & Schepers, 1995; Kurstjens, 2000).   

Er is overigens eenmaal een vondst gedaan langs de Zandmaas. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor rivierdynamiek is van belang omdat daarmee nieuwe tijdelijke vestingingsmilieus 

ontstaan (grind- en zandbanken).   

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing werkt gunstig voor de verspreiding van zaden door de natuurgebieden. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Kleine rupsklaver is een zogenaamd woladventief 
dat incidenteel opduikt op grindige en grofzandige 
pioniermilieus langs de Maas. 
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3.59	 Knolsteenbreek	(Saxifraga granulata)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: achteruitgaand, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Zuidelijk Maasdal maar lokaal vrij talrijk langs Grensmaas. Nog één populatie 

langs de Zandmaas (Dickhaut & Geraedts, 1993). 

• Trend: min of meer stabiel.  

• Goede gebieden: De Rug, Kerkeweerd. 

• Historische verspreiding: beperkt tot Zuidelijk Maasdal. De meest noordelijke vindplaatsen 

lagen op een terrasrand bij Reuver (nog steeds aanwezig) en in Venlo, maar daar inmiddels 

verdwenen. De Wever (z.j.) meldt de soort voor natte beemden in het Maasdal die voor hooi 

gebruikt worden met andere soorten als Gulden sleutelbloem, Duifkruid, Herfsttijloos, Kleine 

pimpernel en Ruige weegbree. 

 Sissingh (1942) geeft aan dat Knolsteenbreek vroeger talrijk groeide in vochtige hooilanden  

tussen Maaseik en Roermond. Voor die tijd stond de soort echter ook regelmatig in graslanden 

langs de Zandmaas.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =/+

Maasplassen -

Zandmaas ? ? -

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: vochtig grasland/beemdgrasland  

• Bodemtype: kalkrijke, matig vochtige leem of klei     

• Zaadverspreiding: water, windstrooier  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: kleverige klierharen  

• Belang voor fauna: bijen en zweefvliegen  

	 Toelichting	
Knolsteenbreek is inmiddels vrijwel beperkt tot de Grensmaas. In Midden-Limburg (vooral 

zuidelijke Maasplassen bij Laakerweerd, Echter Weerd/Oude Maas en Isabellegreend) en op de 

weerden tussen Eijsden en Maastricht waar nu de Pietersplas ligt, zijn door de grootschalige 

grindwinning veel groeiplaatsen verloren gegaan. Langs de Grensmaas zijn er lokaal nog vrij  

veel groeiplaatsen op kades, bermen en perceelsranden. Maar bij uitvoering van het Grensmaas-

project dreigen sommige groeiplaatsen verloren te gaan (o.a. recent bij Meers).  

Verheugend is de ervaring dat de soort vanuit lokale bronpopulaties zich goed in natuurontwik-

kelingsterreinen blijkt te vestigen: op de Rug en de Kerkeweerd heeft de soort geprofiteerd van 

braakliggende, voormalige akkers en andere pioniersituaties na hoogwater. Het is bekend dat  

de knolletjes tijdens overstromingen verplaatst worden.      

	 Implicaties	voor	inrichting	
Lemige pioniersituaties na afgraving niet inzaaien omdat daarmee vestigingskansen voor soorten 

als Gulden sleutelbloem en Knolsteenbreek teniet worden gedaan.   

Transplantatie van groeiplaatsen die bij uitvoering van Grensmaasproject verloren gaan, naar 

kansrijke onvergraven locaties.

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing is van belang op een open grazige vegetatie voor de soort te houden.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Knolsteenbreek profiteert lokaal van nieuwe  
kansen langs de Grensmaas, maar is recent ook  
nog verdwenen bij de grindwinningen van Meers  
en Stevol (foto Gijs Kurstjens). 
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3.60	 Kruidvlier	(Sambucus ebulus)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Zuidelijk Maasdal (Grensmaas). Langs Bovenmaas één locatie op L’Illa  

(van der Coelen, 1995). 

• Trend licht positief.  

• Goede gebieden: Meers, Kerkeweerd, De Rug.

• Historische verspreiding: areaal beperkt tot Zuidelijk Maasdal en stabiel. Langs dijken en 

wegbermen in het Grensmaasgebied. Zo schrijft De Wever (z.j.) dat de hele oostzijde van  

de Maasdijk tussen Illekoven en Roosteren vol staat.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen =

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, rivierdalruigtes  

• Bodemtype: voedsel- en kalkrijke leem en kleibodem     

• Zaadverspreiding: dieren (inwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: giftig (sterk ruikend en bitter smakend), bessen worden wel  

door vogels gegeten en verspreid  

• Belang voor fauna: nectarplant voor vlinders en kevers 

	 Toelichting	
Kruidvlier is een warmteminnende zoomsoort die kenmerkend is voor het kalkrijke Zuidelijke 

Maasdal. Na de twee grote overstromingen bleek de soort zich door meegespoelde wortelstokken 

te hebben gevestigd in Meers en Kerkeweerd. Recent blijkt de soort zich ook in de Maasbeemden 

sterk uit te breiden. De trend is daarmee licht positief. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Bronpopulaties sparen (of transplanteren) bij het Grensmaasproject (o.a. in de oever van het 

eiland van Meers) omdat deze van groot belang zijn voor kolonisatie van nieuwe natuurgebieden. 

	 Implicaties	voor	beheer
-
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

    
   
Kruidvlier heeft zich  
na de overstromingen 
onder meer gevestigd 
en uitgebreid bij Meers 
en de Kerkeweerd  
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.61	 Kruipend	zenegroen	(Ajuga reptans)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: momenteel niet bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid tot zeldzaam in Limburgse Maasdal. Afwezig langs de Benedenmaas. 

• Trend: stabiel.  

• Goede gebieden: De Rug, Koningssteen, Kleine Weerd, het Lateraalkanaal, vochtige weilandjes 

rond Lomm en het Heuloërbroek.

• Historische verspreiding: net als nu beperkt tot Limburgse Maasdal. Door ontwatering en 

landbouwintensivering sterk achteruitgegaan. Vroeger kenmerkend voor natte hooilanden 

langs de Maas bij Maastricht met bijzondere soorten als Aangebrande orchis, Herfsttijloos  

en Knolsteenbreek (Delsman, 1906).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen = 

Zandmaas = 

Bedijkte en Getijdenmaas ?

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte, kwelrijke beek/kwelgeul     

• Ecotoop: vochtig grasland/beemdgrasland, essen-elzenbroekbos   

• Bodemtype: leem, klei, vochtige zandbodem    

• Zaadverspreiding: mieren  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: beharing, onsmakelijk.   

• Belang voor fauna: bijen  

	 Toelichting	
Kruipend zenegroen komt in het Maasdal zowel voor in lemige graslanden (zoals op de Rug van 

Roosteren en Koningssteen) als in de ondergroei van vochtige broekbosjes (Romeinenweerd). 

Op de Rug heeft de soort sterk geprofiteerd van de maaiveldverlaging waarbij de kleilaag tot op  

de zandige-lemige ondergrond is verwijderd. Kruipend zenegroen staat er deels samen met de 

Knolsteenbreek, die ook baat heeft gehad van deze inrichting. Mogelijk duikt de soort in de 

toekomst op meer locaties langs de Grensmaas op, vooral daar waar weerdverlaging wordt 

uitgevoerd. 

De trend is nu stabiel, maar veel populaties zijn kwetsbaar door de geringe omvang.        

	 Implicaties	voor	inrichting	
Vernatting door benutten van kwel (Zandmaas), maaiveldverlaging (Grensmaas).  

	 Implicaties	voor	beheer
?
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Kruipend zenegroen is een kenmerkende soort voor het  
Maasdal met zijn leemhoudende bodems. Langs de Rijntakken  
is de soort zeer zeldzaam (foto Bart Peters).  
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3.62	 Kruisbladwalstro	(Cruciata laevipes)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: achteruitgaand, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): + 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in Maasdal, met zwaartepunt op de trajecten van de Bovenmaas, Zandmaas en lokaal 

van de Maasplassen. Trend op die trajecten positief. Langs Bedijkte Maas min of meer stabiel 

(deels verdwenen, deels nieuwe vestigingen) en langs Getijdenmaas duidelijke afname.   

• Goede gebieden: Eijsder Beemden, Maascorridor, Barbara’s Weerd, Stalberg.

• Historische verspreiding: algemeen in het gehele Maasdal, maar ook toen al minder vaak  

langs de Grensmaas. Afname lang de Benedenmaas o.a. na diverse rondes van dijkverbetering.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +/ =  

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas =/ -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: vochtig grasland/beemdgrasland, stroomdal/oeverwalgrasland,  

zoom-mantel vegetaties  

• Bodemtype: zandige rivierklei, leem     

• Zaadverspreiding: dieren (inwendig), water  

• Levensvorm: hemikryptofyt (chamaefyt)

• Aanpassing tegen begrazing: ruwe beharing 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Kruisbladwalstro is een echte stroomdalplant waarvan de verspreidingskaarten het stroomgebied 

van de Maas en de Rijntakken accentueren. Vooral langs de Zandmaas en de Bovenmaas doet de 

soort het goed in begraasde natuurterreinen (terrasranden, boszomen etc.). In het maasplassen 

gebied koloniseert Kruisbladwalstro gebieden vanuit bronpopulaties op oude kaden (zoals 

Isabellegreend, Ooldergreend, Koningssteen en Schroevendaalse Plas). 

Langs de Grensmaas is de soort opvallend schaars. Ook daar groeit de soort vooral op oude kaden 

en dan veelal in klein aantal (o.a. Elba, De Rug). In de Kerkeweerd is de soort pas na tien jaar in 

het natuurgebied verschenen. Dit geldt ook voor de recente uitbreidingen in Maasbeemden en 

Bichterweerd. 

Langs de Getijdenmaas heeft de soort een klap gehad van de verbetering van dijken en is 

Kruisbladwalstro sinds de jaren 90 zo goed als verdwenen (Cools, 1989).   

De overwegend positieve trend in het Maasdal komt op conto van het toegenomen areaal 

natuurgebied waarbij de soort profijt heeft van de ruimte voor rivierdynamiek (natuurlijke 

oevers) als extensieve begrazing.     

	 Implicaties	voor	inrichting	
Rivierdynamiek zorgt voor verspreiding van soms overblijvende planten naar nieuwe plekken 

langs de Maasoevers zoals in Keent en de Middelwaard bij Ravenstein (in 2006).   

	 Implicaties	voor	beheer
Soort is goed aangepast aan begrazing en profiteert van het ontstaan van zoom-mantelvegetaties. 
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      Periode  Periode
      1980-1993  1994-2009 

Kruisbladwalstro 
neemt sterk toe in  
natuurgebieden 
langs de Maas; hier 
op een taludrand in 
de Barbara’s Weerd 
bij Arcen, van waaruit 
hij voormalige akkers 
op het bovenliggende 
zandige terras weer 
kon bevolken (foto 
Bart Peters).  

Kruisbladwalstro breidt langs  
de hele Maas sterk uit in natuur-
gebieden. Hier is zichtbaar hoe in 
korte tijd de Maascorridor rond 
Venlo weer gekoloniseert raakte 
nadat de doort door intensief 
agrarisch gebruik van de  
uiterwaardgronden volledig  
verdwenen was.
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3.63	 Kweekdravik	(Bromopsis inermis)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: nt, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij talrijk langs Getijdenmaas, elders zeer zeldzaam. 

• Trend: stabiel. 

• Goede gebieden: -

• Historische verspreiding: vrijwel beperkt tot Getijdenmaas met incidentele vondsten elders  

in Maasdal.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen ? =

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas = 

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, stroomdal/oeverwalgrasland   

• Bodemtype: kalkrijk zand     

• Zaadverspreiding: wind  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: taai gras dat weinig wordt gegeten 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Kweekdravik komt vooral voor langs de Getijdenmaas en waarschijnlijk is de soort hier ooit 

vanuit de Waal terecht gekomen. Het groeit o.a. in de Koornwaard op een zandige oeverwal langs 

hagen. Bij Bokhoven is de soort gemald als talrijk op dijken (Drok, 1988). Langs de Zandmaas en 

Bedijkte Maas incidenteel aangetroffen in het gebied van de Maasheggen en de Beerse overlaat 

(Dirkse e.a., 2007).  Daarnaast ook enkele vondsten in het Maasplassengebied. 

De trend is min of meer stabiel, maar mogelijk gaat Kweekdravik in de toekomst profiteren  

van natuurontwikkeling (oeverwaldynamiek) langs de Getijdenmaas (bijv. in de Buitenpolder 

Heerewaarden en Empelse Waard). 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor oeverwaldynamiek langs Getijdenmaas.  

	 Implicaties	voor	beheer
? 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Kweekdravik is  
vooral kenmerkend 
voor het traject van 
de Getijdenmaas 
(foto Gijs Kurstjens).
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3.64	 Lathyruswikke	(Vicia lathyroides)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: verdwenen sinds 1969

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam langs de Zandmaas. Incidenteel langs Bedijkte Maas. 

• Trend: stabiel langs Zandmaas, maar elders (Midden-Limburg, Benedenmaas) vrijwel  

verdwenen.    

• Goede gebieden: Oeffelter Meent, Stalberg. 

• Historische verspreiding: Noordelijk Maasdal, maar niet langs de Getijdenmaas. Door Sissingh 

(1942) vermeldt als kenmerkende plant van dijkbeemden langs de Zandmaas. Door Cohen 

Stuart (1959) onder meer gemeld van het talud van de Donderberg, maar daar na 1975 niet 

meer gevonden. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen (-)

Zandmaas =? 

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, oeverwalgrasland    

• Bodemtype: kalkarm zand     

• Zaadverspreiding: zelf  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: ? 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Lathyruswikke is kenmerkend voor het relatief kalkarme traject van de Zandmaas en groeit  

daar in schrale graslanden met open zandige plekjes. Deze ontstaan onder invloed van rivier-

dynamiek, maar meestal door vertrapping van grazers of graafwerkzaamheden van konijnen  

of mollen. 

De aantallen kunnen van jaar tot jaar sterk wisselen bij deze pionier. In droge voorjaren soms 

nauwelijks te vinden, maar de soort kiemt al in de herfst en is dan wel weer op te sporen. 

De trend is momenteel vrij stabiel.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Rivierdynamiek langs de Zandmaas (natuurlijke oevers).  

	 Implicaties	voor	beheer
? 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Lathyruswikke is een 
kenmerkende soort 
voor zandige terras-
overgangen langs de 
Zandmaas; hier in de 
oude grindkuilen van 
de Oeffelter Meent 
(foto Bart Peters). 
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3.65	 Maarts	viooltje	(Viola odorata)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid langs de Maas met accent op beboste randen van de Grensmaas en Zandmaas. 

• Trend: positief.  

• Goede gebieden: Hochter Bampd, Stalberg.

• Historische verspreiding: langs de gehele Maas, maar zeldzaam behalve langs de Zandmaas. 

Daar lokaal langs beboste terrasranden maar ook in het Maasheggengebied (Sissingh, 1942).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen ? +

Zandmaas =/+

Bedijkte en Getijdenmaas ? +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte, rivierduinen  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, hardhoutooibos   

• Bodemtype: voedselrijk zand, leem      

• Zaadverspreiding: mieren, zelf  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: beharing, nauwelijks gegeten door grazers  

• Belang voor fauna: o.a. waardplant voor rupsen van Keizersmantel  

	 Toelichting	
Maarts viooltje is duidelijk bezig met een uitbreiding langs de Maas. De soort is illustratief  

voor het herstel van struwelen en ooibossen, vooral langs de Limburgse Maas. Een deel van  

de toename kan ook worden verklaard doordat de soort relatief makkelijk verwilderd vanuit 

tuinen waar ze als sierplant wordt gehouden.  

Eenmaal gevestigd zien we de soort soms goed uitbreiden zoals bijv. in de ondergroei van het 

ooibos van Hochter Bampd. 

Mogelijk geeft het beeld lokaal nog een onderschatting omdat de soort soms makkelijk wordt 

gemist als vroege voorjaarssoort. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Soort profiteert van ruimte voor successie richting hardhoutooibos en struweellandschap.  

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing is van belang voor het ontstaan van gevarieerde zoom-mantelvegetaties.  
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Maarts viooltje is  
kenmerkend voor  
de ondergroei van 
ooibos langs de  
randen van het  
Maasdal (foto  
Gijs Kurstjens).  
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3.66	 Maretak	(Viscum album)		
Beschermde status: tabel 2 Flora- en faunawet

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam in Zuidelijk Maasdal, langs de Grensmaas vooral tot Meers (NL) en Vucht (B). 

Incidenteel noordelijker (bij Illikhoven en Linne). Een vondst in populier in Meerlose  

Schuitwater in 1982. 

• Trend: lichte afname.      

• Goede gebieden: populieren langs de rand van het Julianakanaal en fruitbomen rond dorpjes  

in het Maasland. 

• Historische verspreiding: areaal vergelijkbaar met huidige verspreiding, mogelijk iets  

noordelijker langs de Grensmaas dan tegenwoordig. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =/-

Maasplassen

Zandmaas ?

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: zacht- en hardhoutooibos  

• Bodemtype: kalkrijke leem    

• Zaadverspreiding: dieren (inwendig, uitwendig)  

• Levensvorm: phanerofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: n.v.t.  

• Belang voor fauna: bessen zijn voedselbron voor Grote lijster, Kramsvogel en Pestvogel.  

	 Toelichting	
Maretak is een parasiet op inheemse en aangeplante loofbomen, van oorsprong op soorten als 

Schietwilg, Wilde appel en Eenstijlige meidoorn in ooibossen langs rivieren, maar momenteel 

vooral op cultuurbomen (Canadese populier, Acacia, hoogstamappel). De soort is nog niet 

aangetroffen in natuurlijke ooibossen langs de Grensmaas. Alleen langs de Bovenmaas op het 

Belgische schiereiland L’Illa bij Eijsden zijn enkele exemplaren bekend van Schietwilgen.

De soort is momenteel vrijwel uitsluitend cultuurvolger en langs de Maas gebonden aan aan-

geplante cultuurpopulieren (bosjes en laanbomen langs het Julianakanaal) en restanten van 

hoogstamboomgaarden in de dorpjes. Omdat deze geleidelijk aan verdwijnen, gaat de Maretak 

ook achteruit.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor natuurlijk ooibos en struweel met waardbomen als meidoorns en wilgen, biedt  

de soort op lange termijn mogelijk vestigingskansen. 

	 Implicaties	voor	beheer
Langs Grensmaas is bij de ontgrinding aandacht nodig voor het behoud van lokale bron-

populaties. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
       

Maretak was van  
oorsprong een soort 
van loofbomen uit 
ooibossen op kalkrijke 
leemafzettingen, maar 
gedraagt zich al lang 
als cultuurvolger. 
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3.67	 Moeslook	(Allium oleraceum)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns, Prioritaire Limburgse Soort! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam langs de Zandmaas, zeldzaam langs Bedijkte Maas en Grensmaas. Trend: nu 

stabiel tot licht positief door nieuwe vestigingen langs o.a. Grensmaas (elders kan positieve 

trend mogelijk zijn veroorzaakt door beter onderzoek).

• Goede gebieden: Barbara’s Weerd, Stalberg, Oeffelter Meent. 

• Historische verspreiding: Maasdal tussen Roermond en Den Bosch, niet in Zuidelijk Maasdal.  

In droge graslanden, wegbermen en dijken. Afname sinds 1950.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ? + 

Maasplassen ? = 

Zandmaas =/+

Bedijkte en Getijdenmaas + 

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte    

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland, zoom-mantelvegetaties

• Bodemtype: leem, zand, zandige klei    

• Zaadverspreiding: windstrooier, mieren  

• Levensvorm: geofyt

• Aanpassing tegen begrazing:?  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Moeslook is een kenmerkende soort voor de Zandmaas en dit bolgewas groeit in stroomdal-

grasland op terrasranden en langs struweel- en bosranden. Bijzonder is het verschijnen van de 

soort langs de Grensmaas (o.a. Elba en langs Schroevendaalse Plas) waarvan de soort voorheen 

niet bekend was. 

De positieve trend houdt mogelijk verband met ruimte voor natuurontwikkeling en deels 

mogelijk met beter onderzoek. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Rivierdynamiek zorgt voor de verspreiding van bolletjes. Dit is duidelijk vastgesteld op de 

Stalberg (Peters e.a. 2009).  

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing zorgt voor ontstaan van zoom-mantelvegetaties. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
   

   

Moeslook komt voor langs (beboste)  
terrasranden van de Zandmaas  
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.68	 Mottenkruid	(Verbascum blattaria)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Maasdal, vooral in Limburg. 

• Trend: toename.  

• Goede gebieden: De Brandt. 

• Historische verspreiding: zeer zeldzaam, enkele stippen langs de Bedijkte Maas voor 1950  

en een stip langs de Grensmaas tussen 1950 en 1980.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige en grindige rivieroevers, oeversteilwanden     

• Ecotoop: droge pioniervegetaties

• Bodemtype: zand, grind     

• Zaadverspreiding: windstrooier  

• Levensvorm: hemikryptofyt  

• Aanpassing tegen begrazing: ? 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Mottenkruid is sinds medio jaren 90 bezig met een opmars langs de Maas, maar dit heeft vrijwel 

nergens geresulteerd in vaste groeiplaatsen. Nieuwe natuurterreinen waar de soort tijdens het 

Maas in Beeld onderzoek opdook, zijn Laakerweerd en Meeswijk (Maasbeemden). Het lokaal 

verschijnen en weer verdwijnen is natuurlijk kenmerkend voor de soort, maar om een duurzame 

vestiging te krijgen zouden wel kerngebieden voor de soort moeten aanwezig zijn. De soort 

groeit op allerlei zandige, ruderale locaties. Mogelijk profiteert de soort van het warmere klimaat 

en deels zou de positieve trend kunnen worden verklaard verwildering uit tuinen (omdat soms 

exemplaren met afwijkende kleur van bloemen worden gevonden). 

	 Implicaties	voor	inrichting	
?  

	 Implicaties	voor	beheer
?
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Hier uitgebloeide 
exemplaren van  
Mottenkruid in  
natuurgebied de 
Brandt bij Stevens-
weert. Mottenkruid  
is een warmtemin-
nende pioniersoort 
van zandige en  
grindige biotopen 
(foto Bart Peters). 
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3.69	 Muskuskruid	(Adoxa moschatellina)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Limburgse Maasdal. Afgezien van één binnendijkse locatie (Erpenwaai bij  

Heumen) niet meer langs de Benedenmaas. 

• Trend: stabiel.  

• Goede gebieden: Stalberg, Hochter Bampd.

• Historische verspreiding: zeldzaam in Maasdal. Vooral in regio Maasheggen en Beerse Overlaat 

(Zandmaas, Bedijkte Maas) verdwenen na 1950, waarschijnlijk door landbouwintensivering. 

Langs de Grensmaas o.a. bekend van bosje bij Itteren langs Julianakanaal (Sissingh, 1942) en 

sporadisch van het bronnenbos bij Obbicht (Van der Voo, 1956).  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =

Zandmaas = 

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte    

• Ecotoop: hardhoutooibos, essen-elzenbroekbos, zoom-mantelvegetaties   

• Bodemtype: leem, vochtig voedselrijk zand    

• Zaadverspreiding: water, dieren (inwendig)  

• Levensvorm: geofyt 

• Aanpassing tegen begrazing:  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Muskuskruid is vooral kenmerkend voor vochtige, vaak kwelrijke bossen langs de randen van  

het Maasdal. Tijdens het Maas in Beeld is het voorkomen op bekende locaties bevestigd (Stalberg, 

Barbara’s Weerd) maar zijn ook nieuwe gevonden (Hochter Bampd). Bij de Stalberg is geen sprake 

van kwel, maar staat de soort onder struweel op een relatief droge overgang van grasland naar 

droog eikenberkenbos op een pleistoceen Maasduin.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Rivierdynamiek draagt bij aan de vegetatieve verspreiding van dit bolgewas dat dan achterblijft 

in aanspoelgordels in bosranden (o.a. geconstateerd onderlangs de Scharberg bij Elsloo en zo is 

de soort waarschijnlijk ook in het broekbos van Hochter Bampd terecht gekomen).    

	 Implicaties	voor	beheer
? 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Muskuskruid in een 
bosrand op de terras-
overgang in de Stal-
berg bij Wellerlooi 
(foto Bart Peters).  
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3.70	 Overblijvende	hardbloem	(Scleranthus perennis)
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): ernstig bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: met uitsterven bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verdwenen langs de Maas. Nog enkele opgaven van vondsten langs de Zandmaas aan de 

Brabantse zijde (Oeffelter Meent), maar het is erg onzeker of de soort daar nog voorkomt. 

Lokale deskundigen hebben hem daar sinds 1990 nooit meer gevonden (Dirkse e.a., 2007).

• Trend: afname. 

• Goede gebieden: -  

• Historische verspreiding: verspreid langs de Zandmaas (van Roermond tot Grave), maar vooral  

in het noordelijk deel. Al sterk achteruitgaand na 1950. Kenmerkend voor het kleinschalig 

cultuurlandschap in zandige bermen, op zandpaden, grind- en zandkuilen en in schrale 

schapenweiden en zandige bouwlandjes.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen ?

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, rivierduinen  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, oeverwalgrasland  

• Bodemtype: kalkarm zand     

• Zaadverspreiding: wind  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: tredplant die goed is aangepast aan begrazing  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Overblijvende hardbloem was ooit een algemene en kenmerkende soort voor het traject van  

de Zandmaas. Door vermesting en verandering van het cultuurlandschap is de soort geheel 

verdwenen.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Afpellen van kleilagen tot op het zand kan langs de Zandmaas mogelijk weer tot (tijdelijke) 

populaties van deze soort leiden.  

	 Implicaties	voor	beheer
? 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
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3.71	 Paarbladig	goudveil	(Chrysoplenium oppositifolium)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: vrij zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam langs Limburgse Maas. Niet langs de Bovenmaas, Maasplassen en de Benedenmaas. 

• Trend min of meer stabiel.  

• Goede gebieden: Barbara’s Weerd.  

• Historische verspreiding: Zeldzaam langs Limburgse Maas (Grens- en Zandmaas) langs de 

randen in bossen waar kwel uitreedt. Onder meer bekend van Gebroken Slot bij Grubbenvorst  

en Gansbeek/ Schelkensbeek bij Reuver (Sissingh, 1942), bronnenbos van Obbicht (Van der  

Voo, 1956).    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas = 

Maasplassen

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: kwelrijke beek/kwelgeul   

• Ecotoop: essen-elzenbroekbos  

• Bodemtype: vrij voedselrijk (vaak kalkrijk), vochtig zand/ leem    

• Zaadverspreiding: regenballist  

• Levensvorm: helofyt (chamaefyt)

• Aanpassing tegen begrazing: beharing   

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Paarbladig goudveil heeft zich op twee nieuwe locaties in het winterbed van de Zandmaas 

gevestigd, hetgeen toch wel bijzonder is: Romeinenweerd (in 2005, maar in 2007 niet terug-

gevonden) en Barbara’s Weerd bij de monding van de Lommerbroeklossing in de Maas  

(vanaf 2006). 

Op de andere historische locaties nog aanwezig, behalve bij het Gebroken Slot. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Soort kan zich mogelijk op termijn vestigen in te herstellen kwelgeulen langs de Zandmaas.  

	 Implicaties	voor	beheer
?
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
      

Paarbladig goudveil 
komt zeldzaam voor 
in bronmilieus langs 
de randen van de  
Limburgse Maas 
(Bunderbos, St.  
Jansberg) en in de 
tekst besproken  
locaties (foto Bart  
Peters).  
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3.72	 Peperkers	(Lepidium latifolium)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: nt, Limburg: nieuw sinds 1996

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in Zuidelijk Maasdal. Vanaf 2007 ook op twee locaties langs de Zandmaas  

(waarvan het Maasveld bij Tegelen de meest noordelijke is). 

• Trend: positief. 

• Goede gebieden: Kerkeweerd, Dilkensweerd, Osen.

• Historische verspreiding: vanaf de jaren ’70 enkele vondsten verricht langs de Maas  

(Cortenraad, 1995). 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, grindbanken, lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: dynamische en droge pioniervegetaties, rivierdalruigtes  

• Bodemtype: zand, grind, leem, klei     

• Zaadverspreiding: regenballist  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: gevoelig voor begrazing ondanks scherpe smaak  

• Belang voor fauna: ?   

	 Toelichting	
Peperkers is bezig met een opmars langs de Maas in Zuid-Limburg sinds medio jaren 90 (na de 

twee grote overstromingen) (Cortenraad, 1995; Kurstjens, 1995). De soort groeit er na vestiging 

door vegetatieve vermeerdering vaak in grote haarden op voedselrijke zandige tot grindrijke 

afzettingen van de rivier. Soms ook tussen stortsteen aangetroffen.  

De soort is uit Midden-Europa bekend als tuinkruid en wordt soms gebruikt in de Franse keuken. 

Mogelijk dat ze op die manier in het Maassysteem is beland. In Zuidoost-Europa waar de soort 

oorspronkelijk vandaan komt, is de soort bekend als oeverplant van rivieren.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Door rivierdynamiek worden wortelstokken verspreid naar nieuwe potentiële groeiplaatsen.  

	 Implicaties	voor	beheer
?



de flora van het maasdal157

Periode 1980-1993                     Periode 1994-2000   Periode 2001-2009 
    

Peperkers is een 
nieuwkomer langs  
de Maas sinds de  
jaren ’70 (foto  
Gijs Kurstjens).  
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3.73	 Pijlkruidkers	(Lepidium draba)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: nt, Limburg: bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL):  

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in Zuidelijk Maasdal. Incidenteel langs Zandmaas. 

• Trend: licht positief (kolonisatie benedenstrooms). 

• Goede gebieden: Eijsder Beemden, Isabellegreend.

• Historische verspreiding: verspreid langs hele Maas, maar het is niet zeker of de stippen in het 

winterbed lagen. In de 19e eeuw veel langs spoorwegen en daardoor over het land verspreid 

(vooral richting de kust, duinen).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen ? ? +

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, zandige oeverwallen, lemige overstromingsvlakte

• Ecotoop: pioniervegetaties, rivierdalruigtes  

• Bodemtype: kalk- en voedselrijke zand, leem en klei     

• Zaadverspreiding: regenballist  

• Levensvorm: hemikryptofyt, chamaefyt

• Aanpassing tegen begrazing:   

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Pijlkruidkers groeit langs de Maas vooral in oeverzones en dijk(bermen) en kan daar in de loop 

van de tijd flinke haarden vormen door vegetatieve vermeerdering (o.a. op de Lus van Linne in 

2009). Het is van oorsprong een adventief uit steppen en via Zuid-Europa geleidelijk naar het 

noorden uitgebreid.   

De positieve trend wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van rivierdynamiek  

en vestigingskansen in nieuwe natuurgebieden. Waarschijnlijk vooral vegetatieve vermeerdering 

via wortelstokken.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Rivierdynamiek (zandige oevers) is van belang voor de verspreiding en vestiging van deze soort.   

	 Implicaties	voor	beheer
? 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Pijlkruidkers is vrijwel 
beperkt tot het Zuide-
lijk Maasdal vanwege 
haar voorkeur voor 
kalkrijke bodem  
(foto Gijs Kurstjens). 
 



de flora van het maasdal160

3.74	 Pijpbloem	(Aristolochia clematitis)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam in Limburgse Maasdal. Niet langs Benedenmaas. 

• Trend: positief.  

• Goede gebieden: Stevol (langs Julianakanaal). 

• Historische verspreiding: vooral langs de Zandmaas tussen Lottum en Gennep en daar vooral 

als cultuurplant nabij kerken, kloosters en oude boerderijen, daarnaast enkele vondsten in  

het Zuidelijk Maasdal.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ? +

Maasplassen ? +

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers    

• Ecotoop: rivierdalruigtes  

• Bodemtype: kalk- en voedselrijke zandgrond, maar ook tussen stortsteen op Maasoever 

• Zaadverspreiding: windstrooier  

• Levensvorm: geofyt

• Aanpassing tegen begrazing: giftig  

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Pijpbloem, van oorsprong een cultuurplant uit Zuidoost-Europa, is zich vanaf 1994 duidelijk aan 

het uitbreiden langs de Maas, met een concentratie van nieuwe vindplaatsen in het Maasplassen-

gebied (Osen, Stevol/Julianakanaal en Stadsweide). Het is onbekend of Pijpbloem nog voorkomt 

op de groeiplaatsen bij Maasbracht (basaltkade) en Wessem waar de soort in de jaren 80 is 

gevonden (Cortenraad, 1986). 

In 2001 langs de Panheelderbeek aangetroffen (Cortenraad & Mulder, 2003). 

Waarschijnlijk wordt de soort tijdens hoogwater verspreid en heeft ze zich vervolgens vegetatief 

vermeerderd. Vaak zijn namelijk grote aantallen aangetroffen (bijv. 600 ex. bij Stevol). De grote 

populatie op de Maasdijk bij Smeermaas (B) zou wel eens als bron kunnen hebben gefungeerd 

(Kurstjens, 1996).    

De toename kan worden verklaard door de periodiek heftige rivierdynamiek, meer vestigings-

kansen in natuurgebieden. Mogelijk speelt het opwarmende klimaat ook een rol omdat er meer 

kans is op succesvolle zaadvorming.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor rivierdynamiek.  

	 Implicaties	voor	beheer
Behoud van de populaties als bron voor verdere kolonisatie. Zo is de groeiplaats op de Maasoever 

tussen Elsloo en Meers die in 1995 is ontdekt, in 2009 verloren gegaan bij het aanbrengen van 

zware oeververdediging in het kader van de Maaswerken. 
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Periode 1980-1993                     Periode 1994-2000   Periode 2001-2009 

Pijpbloem breidt zich uit langs de Maas, vooral door  
een toename van ruig beheerde natuurgebieden, 
Maasoevers en dijktrajecten (foto Gijs Kurstjens).
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3.75	 Polei	(Mentha pulegium)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): ernstig bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: met uitsterven bedreigd, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++, Prioritaire Limburgse Soort! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam langs de Maas. Nog één of twee buitendijkse groeiplaatsen (Linnerweerd en 

Heyen (?)) en twee binnendijkse langs de Benedenmaas (Soldatenwiel bij Lith, Broekse Wielen 

bij Grave). 

• Trend nu stabiel.   

• Goede gebieden: n.v.t.

• Historische verspreiding: talrijk in het Zuidelijk Maasdal (o.a. Delvosalle, 1952) en de Beneden-

maas vanaf Boxmeer. Na 1950 zo goed als verdwenen door de kanalisatie en verstuwing van de 

Maas (De Wever, 1943). Hij schreef: “tot voor de aanleg van het kanaal (= Julianakanaal) op zeer 

veel plaatsen in het Maasdal. Nu gaat ze overal verdwijnen. Ook in Midden- en Noord-Limburg 

is ze sterk verminderd.”. Historische groeiplaatsen, vaak samen met Aardbeiklaver, betroffen 

o.a. bij Oost (Eijsden), Heugemerbroek (bij Maastricht), Borgharen, Elsloo en “koelen” te Meers. 

Sissingh (1942) beschrijft een groeiplaats langs een voormalige kolk bij Merum vlakbij het 

tegenwoordige natuurgebied Isabellegreend. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas -

Maasplassen =

Zandmaas ? =

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, stromende nevengeulen, vochtige kleikommen.

• Ecotoop: dynamische pioniervegetaties 

• Bodemtype: zand en grind    

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), water  

• Levensvorm: helofyt

• Aanpassing tegen begrazing: sterk behaard, geurig 

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Polei is na 1930 zo goed als verdwenen uit het Maasdal en de hoofdoorzaak moet worden gezocht 

in de verstuwing, waardoor er zomers geen peildynamiek meer is (geleidelijk uitdrogende oevers). 

Ook soorten als Aardbeiklaver en Engelse alant hebben daar zwaar onder geleden. 

Sinds 1978 is het voorkomen van Polei bekend uit de Linnerweerd waar ze aan de rand van een 

grindige poel groeit (o.a. Dickhaut & Geraedts, 1993). Daarnaast is de soort ook tussen 1980 en 

1983 aangetroffen in een weiland langs de Maas bij Grevenbicht-Papenhoven (Cortenraad, 1985). 

Bij Elba (Obbicht) is in 1982 ook Polei gevonden. Aan de Vlaamse kant van de Grensmaas zijn 

vondsten gedaan bij Heppeneert (1984) en Uikhoven (1985) (Berten, 1993).  

	 Implicaties	voor	inrichting	
De Polei mag zeker langs het ongestuwde traject van de Grensmaas terug verwacht worden, 

zeker nu de overstromingsdynamiek in het winterbed wordt vergroot door het verwijderen van 

hoge zomerdammen, zoals in 2009 bij Hochter Bampd en Kerkeweerd waarbij meer glooiende 

oevers zijn ontstaan.   

	 Implicaties	voor	beheer
Polei is afhankelijk van open, droogvallende oevers zonder bos en profiteert daarom van  

begrazing.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009     
 

Polei is door de  
verstuwing van de 
Maas rond 1930  
vrijwel verdwenen  
op enkele restpopula-
ties na (Linnerweerd, 
Heyen, Grave en Lith). 
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.76	 Postelein	(Portulaca oleracea)		
Beschermde status: geen  

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: nt, Limburg: nieuw sinds 1996

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam in Limburgse Maasdal. Ontbreekt (nog) langs Benedenmaas. 

• Trend: positief.  

• Goede gebieden: n.v.t.

• Historische verspreiding: beperkt tot enkele vondsten langs de Grensmaas, o.a. in 1967  

bij Itteren en Grevenbicht in verlaten grindgroeven (Van Ooststroom & Mennema, 1968).  

In 1983 bij Dilkensweerd en in 1988 bij Broekhuizen (archief NHGL).  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandbanken, zandige rivieroevers, grindbanken/grindeilanden 

• Ecotoop: droge pioniervegetaties   

• Bodemtype: zand, grind     

• Zaadverspreiding: rivierwater, windstrooier  

• Levensvorm: therofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: tredplant  

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Postelein, een warmteminnende kosmopoliet, is vanaf de 21e eeuw duidelijk bezig met een 

opmars. Tijdens het uitgebreide veldonderzoek in 1993-1995 in het Zuidelijk Maasdal nog niet 

gevonden. Deze soort neemt vooral toe door het warmere klimaat en is dan te vinden op tal van 

pionierplekjes langs de Limburgse Maas. Echter tijdens Maas in Beeld onderzoek niet gevonden 

(op droogvallende rivieroevers), maar de aanwezigheid verschilt sterk van jaar tot jaar.    

	 Implicaties	voor	inrichting	
Rivierdynamiek zorgt voor biotoop voor deze pionier. 

	 Implicaties	voor	beheer
Postelein is afhankelijk van open, droogvallende oevers zonder bos en profiteert daarom van 

begrazing.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Postelein is een 
warmteminnende  
pionier die goed  
kan fungeren als  
indicatorsoort van  
de klimaatverande-
ring, maar ook van  
de aanwezigheid van 
natuurlijke pionier-
afzettingen (foto  
Gijs Kurstjens).  
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3.77	 Rapunzelklokje	(Campanula rapunculus)		
Beschermde status: tabel 2 Flora- en faunawet 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in Maasdal m.u.v. de Bovenmaas (schaars) en de Getijdenmaas (afwezig). 

• Trend: (sterke) toename in natuurgebieden, afname erbuiten.

• Goede gebieden: Hochter Bampd, Julianakanaal, Stevol, Isabellegreend, Rijkelse Bemden, 

Maascorridor, Barbara’s Weerd en Kraaijenbergse Plassen.  

• Historische verspreiding: vrijwel identiek aan het huidige areaal. De soort groeide ook veel  

op dijken, in bermen, langs perceelsranden en onder heggen.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =/+

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas =/ - 

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte, zandige oeverwallen  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, stroomdal/ oeverwalgrasland, zoom-mantelvegetaties  

• Bodemtype: kalkrijke leem, zandige klei    

• Zaadverspreiding: windstrooier, regenwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: gevoelig voor intensieve begrazing  

• Belang voor fauna: nectarplant voor Zuidelijke en Grote klokjesbij (Chelostoma distinctum/ 

rapunculi)  

	 Toelichting	
Rapunzelklokje heeft zich in bepaalde natuurgebieden sterk uitgebreid vanuit nabijgelegen 

restpopulaties langs voormalige perceelsranden, terrasranden of kaden (o.a. Barbara’s Weerd, 

Maasveld en Rijkelse Bemden). Langs de Zandmaas komen de grootste populaties in begraasde 

natuurterreinen voor. Elders is de soort nog vooral gebonden aan (oude) dijken. Dit geldt speciaal 

voor het traject van de Bedijkte Maas, waar de soort vrijwel ontbreekt in de uiterwaarden. 

De positieve trend houdt verband met de vestigingskansen op relatief open, schrale zandige 

bodems langs de Zandmaas. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het blootleggen van open zandige en grindige bodems geeft verdere kansen voor uitbreiding  

van het Rapunzelklokje.  

	 Implicaties	voor	beheer
Overbegrazing kan leiden tot het plaatselijk verdwijnen van de soort. 
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Periode 1980-1993               Periode 1994-2009

Rapunzelklokje  
doet het goed langs 
de Maas, en vooral  
op het traject van  
de Zandmaas (foto 
Gijs Kurstjens). 
 

Uitbreiding van Rapunzelklokje kan op  
zandige gronden heel snel verlopen, zoals 
hier rond de Stevolplas bij Ohé en laak.
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3.78	 Riempjes	(Corrigiola litoralis)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Afwezig in Maasdal op twee incidentele waarnemingen na. 

• Trend negatief.   

• Goede gebieden: n.v.t. 

• Historische verspreiding: voor 1930 relatief vaak op droogvallende zandige rivieroevers  

in Noordelijk Maasdal, voor het laatst bij Middelaar (1926 en 1929) en de Erpenwaai – een 

binnendijkse doorbraakkolk – bij Heumen in 1940 (Sissingh, 1940, Dirkse e.a., 2007; Peters  

e.a., 2004). Door verstuwing verdween het biotoop (droogvallende rivieroevers).     

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas -

Maasplassen ?

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas ? -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, grindbanken  

• Ecotoop: dynamische en droge pioniervegetaties  

• Bodemtype: zand, grind     

• Zaadverspreiding: (regen)water  

• Levensvorm: therofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: tredplant  

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Riempjes ontbreekt al geruime tijd in het Maasdal op twee incidentele vondsten na. In de jaren  

80 is de soort opgegeven nabij Alem en in 1999 bij Meers op een grindbank (Kurstjens, 2000). 

Langs de gestuwde trajecten van de Maas ontbreken geschikte biotopen. Mogelijk dat de soort  

op termijn gaat opduiken langs de Grensmaas. Langs de Rijntakken komt Riempjes sinds 10 jaar 

weer vrij regelmatig voor langs zandige rivieroevers langs de Waal rond Nijmegen (Peters e.a., 

2004).  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Realisatie van het Grensmaasplan zorgt voor meer grindige en grofzandige oevers, het geschikte 

biotoop voor deze pionier. Ook elders langs de Maas kunnen de kansen voor de soort toenemen 

door afwerking van geulen en winningen met grofzandig materiaal.

	 Implicaties	voor	beheer
Riempjes is afhankelijk van open, droogvallende oevers zonder bos en profiteert daarom van 

begrazing.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Riempjes is in 1999 
eenmalig bij Meers 
gevonden (foto  
Gijs Kurstjens). 
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3.79	 Rijstgras	(Leersia oryzoides)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in Zuidelijk Maasdal (vooral de gestuwde trajecten van de Bovenmaas en Maasplassen). 

Zeldzaam in Noordelijk Maasdal. 

• Trend: positief. 

• Goede gebieden: Eijsder Beemden, Laakerweerd, De Brandt, Rijkelse Bemden.

• Historische verspreiding: zeldzaam langs de Maas, na 1950 minder vondsten in Noordelijk 

Maasdal maar meer in het Zuidelijk deel.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: slikoever. zandige rivieroevers   

• Ecotoop: dynamische pioniervegetaties   

• Bodemtype: vooral op oevers die uit (grindig) zand bestaan   

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), water  

• Levensvorm: helofyt, hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: giftig (?), maar ook erg ruw en daardoor onaantrekkelijk voor grazers  

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Rijstgras is sterk toegenomen in het Maasdal, vooral langs slikkige, voedselrijke oeverbodems van 

grindgaten langs de Bovenmaas en in het Maasplassengebied. Ze staat overwegend op de gestuwde 

trajecten met een gedempte dynamiek. Rijstgras is weinig langs de directe oever van de rivier 

gevonden, met uitzondering van de Lus van Linne (Beringen & Odé, 1996; Peters, 2009). Dit heeft 

vermoedelijk ook te maken met de grootschalige aanwezigheid van breuksteen langs veel Maas-

oevertrajecten. Langs de Grensmaas is de soort duidelijk minder talrijk, ook kwantitatief. 

Langs de Bedijkte Maas is Rijstgras ook weer aangetroffen in gebieden waar recent klei is gegraven, 

zoals in de Gebrande Kamp, Middelwaard en binnendijks langs een oever van de Kraaijenbergse 

Plassen. Mogelijk is de soort hier terecht gekomen door watervogels die als belangrijkste ver-

spreiders van de soort worden beschouwd (Van Landuyt e.a. 2006).  

De sterke toename van Rijstgras heeft mogelijk te maken met een combinatie van drie factoren: 

op de eerste plaats zijn door delfstofwinning veel nieuwe potentiële vestigingsplaatsen gecreëerd. 

Daarnaast speelt de klimaatverandering een rol, waardoor dit laatbloeiende gras in de gemiddeld 

warmere zomers een betere kans heeft om tot volle bloei en zaadproductie te komen (en daar-

door ook makkelijker ontdekt wordt!). Een derde factor kan intensiever onderzoek zijn in 

bepaalde delen van het Maasdal.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Soort is vooral indicatief voor droogvallende oevers van kunstmatig gegraven plassen. Het is 

interessant om te zien of de soort in de toekomst ook op meer natuurlijke locaties gaat opduiken. 

Hierbij is het van belang dat oevers van neven- of hoogwatergeulen een zandig (en geen kleiig) 

karakter hebben.

	 Implicaties	voor	beheer
Bij verbossing van oevers verdwijnt Rijstgras vrij snel. Een zekere mate van begrazing is dus 

positief voor de soort.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Rijstgras bloeit in de nazomer en wordt overwegend 
langs de oevers van plassen in de gestuwde trajecten 
van de Maas gevonden (foto Gijs Kurstjens).  
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3.80	 Rivierfonteinkruid	(Potamogeton nodosus)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: nieuw sinds 1979

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++, Prioritaire Limburgse Soort! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in Maasdal met concentratie in het Maasplassengebied. Opvallend schaars (afwezig) 

langs de Bovenmaas. 

• Trend: sterke toename.

• Goede gebieden: praktisch het hele Maasplassentraject. 

• Historische verspreiding: voor het eerst in 1954 in de Maas gevonden (Lus van Linne), later ook 

bij Asselt en het Julianakanaal bij Born. In 1979 drie nieuwe vondsten: in Maas bij Maastricht 

en langs Julianakanaal op traject Bunde-Itteren en traject Elsloo-Stein (Cortenraad, 1980). 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: ondiepe bedding, soms ook strangen/afgesneden meanders (Lus van Linne, 

Maasmeanders Boxmeer)  

• Ecotoop: waterplantenvegetaties  

• Bodemtype: zand en grind     

• Zaadverspreiding: water, dieren (inwendig)  

• Levensvorm: hydrofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: gevoelig voor herbivorie door watervogels (vooral Grauwe gans, 

Knobbelzwaan, Meerkoet). 

• Belang voor fauna: libellen (rust- en foerageerplaats), paai- en schuilplaats voor vis  

	 Toelichting	
Rivierfonteinkruid is duidelijk bezig met een opmars langs de Maas. De gestuwde rivier en de 

plassen die daarmee in open verbinding staan op het traject van de Maasplassen vormen het 

kerngebied voor deze soort. Langs de Grensmaas is deze waterplant vooral sinds 1996 aanwezig 

(Verbeek & Geilen, 1996), maar jaarlijks in wisselende aantallen. De abundantie hangt vooral 

samen met waterstands-schommelingen gedurende het groeiseizoen. Wanneer deze te groot  

zijn, groeit er dat jaar maar weinig. De Zandmaas is geleidelijk vanaf 1990 gekoloniseerd, eerste 

vondst bij Velden (Cortenraad & Mulder, 1994). Het voorkomen langs de Getijdenmaas sluit aan  

op populaties benedenstrooms langs de Afgedamde Maas en in de Biesbosch.  

Behalve in de Maas komt Rivierfonteinkruid ook voor in het Julianakanaal.  

De positieve trend van deze kosmopolitische rivierwaterplant heeft waarschijnlijk vooral te 

maken met klimaatverandering waardoor de temperatuur van het rivierwater geleidelijk 

toeneemt (Coops e.a. 1993). In warme zomers breidt de soort zich enorm uit en komen zaden  

tot ontwikkeling, hetgeen verdere verspreiding bespoedigt. De waterkwaliteit vormt geen 

beperkende factor meer; vergelijk Vlottende waterranonkel.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Naar verwachting zal Rivierfonteinkruid profiteren van de aanleg van nieuwe neven- en hoog-

watergeulen.   

	 Implicaties	voor	beheer
Rivierfonteinkruid is een minder geschikte indicator voor stromende delen van de Grensmaas. 

De recente wijziging in het aanwijzingsbesluit Natura 2000 van een type met vooral Vlottende 

waterranonkel (type H3260A) naar een type met vooral meer Rivierfonteinkruid (type H3260B)  
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is dan ook ongelukkige. Om de kwaliteiten van de Grensmaas als stromende grindrivier optimaal 

te kunnen ontwikkelen vanuit N2000 zou het gebied aangewezen moeten worden voor het type 

met Vlottende waterranonkel (subtype A) (Peters e.a., 2009b).

Periode 1980-1993                      Periode 1994-2009

       

Rivierfonteinkruid 
breidt zich sinds de 
jaren ’90 sterk uit  
in de rivier de Maas 
(foto Gijs Kurstjens). 

Voorkomen van Rivierfonteinkruid  
en Vlottende waterranonkel in de 
Grensmaas in 2007.
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3.81	 Rode	ogentroost	(Odontites vernus ssp. serotinus)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): gevoelig 

Status Rode Lijst Vlaanderen: achteruitgaand, Limburg: vrij zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in het Zuidelijk Maasdal (vooral Bovenmaas en Maasplassen), verspreid langs de 

Zandmaas, zeldzaam langs de Benedenmaas. 

• Trend: sterke toename. 

• Goede gebieden: o.a. Eijsder Beemden, Pietersplas, Laakerweerd, Molenplas (Stevol), Brandt, 

Koningssteen, Isabellegreend, Ooldergreend, Rijkelse Bemden. 

• Historische verspreiding: voor 1950 verspreid langs alle trajecten. Daarna forse achteruitgang, 

vooral in Noordelijk Maasdal; mogelijk door verstuwing van de Maas vanaf jaren ’20 en ’30. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas ? +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte, zandige oeverwallen  

• Ecotoop: vochtig grasland/beemdgrasland, stroomdal/oeverwalgrasland   

• Bodemtype: leem, klei     

• Zaadverspreiding: windstrooier  

• Levensvorm: therofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: giftig, gemeden door grazers  

• Belang voor fauna: nectarplant voor Ogentroostbij (Melitta tricincta) 

	 Toelichting	
Rode ogentroost is bezig met een opvallende herkolonisatie van overwegend natuurgebieden in 

het Maasdal. De ontwikkeling verloopt van boven- naar benedenstrooms. Het is een halfparasiet 

die voedingsstoffen onttrekt aan diverse grassoorten en op die manier bijdraagt aan verschraling 

van het terrein en opening van de grasmat. Het is daarnaast een uitgesproken leemsoort, die enorm 

geprofiteerd heeft van het gegeven dat veel terreinen rond de Maasplassen als relatief laaggelegen 

leembiotopen zijn afgwerkt. Daar komt Rode ogentroost dan ook in bijna alle onderzochte 

terreinen massaal voor, hoewel er nog gebieden zijn waar de soort (vrijwel) ontbreekt (Bouxweerd, 

Stadsweide). Ook langs de Benedenmaas is Rode ogentroost nog niet overal gevonden, maar verdere 

kolonisatie lijkt slechts een kwestie van tijd. De soort groeit daar ook op zandige oeverwallen. 

Langs de Grensmaas en delen van de Zandmaas is de soort minder abundant dan langs de 

Maasplassen. Er zijn hier minder terreinen lemig afgewekt en sommige zand- en grindbodems 

drogen te veel uit voor deze vochtminnende soort. Dit zal vermoedelijk veranderen wanneer in 

het kader van het Grensmaasproject grote dekgrondbergingen worden aangelegd.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Afwerking van oevergronden met leem of lemig zand is gunstig voor deze soort.

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing bevordert de ontwikkeling van Rode ogentroost sterk doordat de plant wordt gemeden 

en gras juist wordt weg gegeten. Daarnaast is bekend dat de soort via het maagdarmkanaal van 

grazers wordt verspreid.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Eenmaal gevestigd 
breidt de Rode ogen-
troost zich vaak snel 
uit in begraasde  
natuurterreinen, zoals 
hier in de Kollegreend 
nabij Kessenich (foto 
Bart Peters). 



de flora van het maasdal176

3.82	 Ronde	ooievaarsbek	(Geranium rotundifolium)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: nt, Limburg: -

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Zuidelijk Maasdal. Afwezig in Noordelijk Maasdal. 

• Trend: lichte toename. 

• Goede gebieden: omgeving Pietersplas/ Maasoever nabij de ENCI-groeve, Meers. 

• Historische verspreiding: in 1950 voor het eerst langs de oevers van de Maas aangetroffen bij 

grindgat te Asselt en in 1968 bij grindplas van Itteren (Van Ooststroom & Mennema, 1972). 

Voordien bekend van de oude muren en wallen van Maastricht (De Wever, 1942/1943).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2007 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen +

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: grindrijke overstromingsvlakte  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties  

• Bodemtype: zand- en grindbodems     

• Zaadverspreiding: zelf, rivierwater  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: ?  

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Ronde ooievaarsbek  is een pionier van grindige en grofzandige milieus in het Zuidelijk Maasdal. 

In 1980 gevonden op de Maasoever ter hoogte van de Sint Pietersberg tussen basaltbeschoeiing 

(Cortenraad, 1984). Daarna ontdekt bij Meers in de jaren 1984-1986. De soort is na de beide grote 

hoogwaters van de jaren ’90 vooral opgedoken op grindig riviersediment (o.a. Dilkensweerd, 

Kerkeweerd en Meers). De meest noordelijke vondsten liggen bij Molenplas (Stevol in 2007) en 

Ooldergreend (2009). Mogelijk profiteert deze warmteminnende zuidelijke soort ook van de 

klimaatverandering. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Rivierdynamiek en het blootleggen van grofzandige/ grindige oevers is gunstig voor deze soort. 

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing is gunstig voor het behoud van open, zonbeschenen situaties.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Ronde ooievaarsbek 
groeit op warme,  
stenige plaatsen in 
het Zuidelijk Maasdal 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.83	 Ruig	hertshooi	(Hypericum hirsutum)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Maasdal. Mogelijk niet meer aanwezig in Maasplassen. 

• Trend: positief. 

• Goede gebieden: n.v.t. 

• Historische verspreiding: langs het noordelijk deel van de Zandmaas en bovenstroomse deel van 

Bedijkte Maas (Beerse Overlaat) o.a. bij Heumen in binnendijks bosje Erpenwaai (Sissingh, 1940), 

Gassel, Boxmeer en Beugen. Langs de Bovenmaas niet in het winterbed, maar wel in aangren-

zende hellingbossen (Pietersberg, Savelsbos). De Wever (1942/1943) meldt de soort voor het 

Borgharenerbroek, dat grotendeels bij de aanleg van het Julianakanaal verdween.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen ?

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, rivierdalruigtes  

• Bodemtype: (kalkrijke) leem- en zandgrond     

• Zaadverspreiding: windstrooier  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: beharing, klier, gifstoffen  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Ruig hertshooi is bezig met een opvallende come-back, waarbij niet alleen het historische 

verspreidingsgebied wordt bezet, maar ook andere trajecten van de Maas worden gekoloniseerd. 

Langs de Grensmaas is de soort opgedoken in het begin van de jaren 90 waarschijnlijk vanuit 

nabijgelegen bronpopulaties in hellingbossen. In 1996 is de soort herontdekt langs de Zandmaas: 

vrij veel onder een heg (Cortenraad & Mulder, 1997). Inmiddels is Ruig hertshooi tijdens het Maas 

in Beeld onderzoek gevonden bij de Pietersplas, Meers, De Rug, Romeinenweerd en de Kraaijen-

bergse Plassen in oeverruigten en bosranden. 

Een goede verklaring voor de waargenomen ontwikkeling is er nog niet, mogelijk heeft dit deels 

te maken met grondiger onderzoek, maar de uitbreiding is zeker reëel. Mogelijk profiteert de 

soort van klimaatverandering in combinatie met het ontstaan van geschikte biotopen door 

natuurontwikkeling (begrazing, ooibosvorming).   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor ruigten en ooibossen.  

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing zorgt voor het ontstaan van zoom-mantelvegetaties. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Ruig hertshooi breidt zich duidelijk uit 
langs de Maas (foto Gijs Kurstjens).  
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3.84	 Ruig	klokje	(Campanula trachelium)		
Beschermde status: tabel 2 Flora- en faunawet

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: vrij zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam langs de Maas, vooral in Zuidelijk Maasdal. 

• Trend: positief. 

• Goede gebieden: n.v.t. 

• Historische verspreiding: voor 1950 zeldzaam langs het noordelijk deel van de Zandmaas en 

bovenstroomse deel van Bedijkte Maas (Beerse Overlaat, Maasheggen bij Mook en Middelaar) 

(Sissingh, 1940). In Zuidelijk Maasdal niet in het winterbed maar wel in aangrenzende  

hellingbossen.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen +

Zandmaas ? +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, hardhoutooibos  

• Bodemtype: (kalkrijke) leem     

• Zaadverspreiding: windstrooier, regenwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: beharing  

• Belang voor fauna: bijen 

	 Toelichting	
Langs de Bovenmaas is Ruig klokje waarschijnlijk wild en het groeit hier in de randen van 

ooibosjes op de Eijsder Beemden en de landtong van de Pietersplas. In 1995 ook op de landtong  

van Petit Gravier (Kurstjens & Schepers, 1995). Langs de overige riviertrajecten is Ruig klokje 

incidenteel gevonden op ruderale plaatsen (zoals grindbanken bij Meers en Kotem, tussen 

stortsteen bij Schroevendaalse Plas). Mogelijk gaat het hierbij om verwilderde exemplaren  

uit tuinen.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het is van belang dat er voldoende ruimte is voor de ontwikkeling van hardhoutooibos.

	 Implicaties	voor	beheer
Extensieve begrazing draagt bij aan het ontstaan van zoom-mantelvegetaties waarin Ruig  

klokje haar optimale standplaats heeft. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Ruig klokje komt  
zeldzaam voor in het 
Zuidelijk Maasdal in 
randen van ooibosjes 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.85	 Ruige	anjer	(Dianthus armeria)		
Beschermde status: geen  

Status Rode Lijst (2000): bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: kwetsbaar, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns, Prioritaire Limburgse Soort! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam in Maasdal.

• Trend: onduidelijk?  

• Goede gebieden: n.v.t. 

• Historische verspreiding: voor 1950 zeldzaam in Zuidelijk Maasdal en langs Bedijkte Maas. 

Dirkse e.a. (2007) geven aan dat de soort vroeger onder meer voorkwam op de Maasdijk tussen 

Heumen en Mook. Ook Sissingh (1942) meldt de soort voor dijkbeemden langs de Zandmaas 

maar hij geeft geen exacte locaties. Cools (1989) geeft aan dat Ruige anjer vroger in stroomdal-

grasland bij Gassel groeide. Bij Herten gevonden in 1967 (archief NHGL). 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas -

Maasplassen

Zandmaas ? +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: droge grindafzettingen, zandige oeverwallen,  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, stroomdal/oeverwalgrasland, zoom-mantelvegetaties  

• Bodemtype: grind, zand, zandige klei     

• Zaadverspreiding: wind  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: beharing 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Ruige anjer is momenteel zeldzaam en op enkele locaties langs de Zandmaas gevonden, waar-

onder op een dijkhelling bij de Oeffelter Meent in 2006 (samen met Gewone agrimonie). In de 

jaren ’90 onder meer op verlaten grindwasserijen bij Hochter Bampd (1993-1998) en Boorsem 

(1996) langs de Vlaamse oever van de Grensmaas gevonden. 

In het Zuidelijk Maasdal is Ruige anjer recent niet meer aangetroffen. Vooralsnog is de soort  

geen blijver, maar dat past bij een pionier. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het blootleggen van droge zand- en grindsubstraten is gunstig voor deze pionier.  

	 Implicaties	voor	beheer
De soort profiteert van begrazing omdat hij afhankelijk is van open, zonbeschenen situaties.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

  
Ruige anjer groeide in 
de jaren ’90 vrij vaak 
op grind in verlaten 
grindgroeven aan de 
Vlaamse zijde (foto 
Gijs Kurstjens).  
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3.86	 Ruige	leeuwentand	(Leontodon hispidus)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: algemeen, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in Maasdal vooral langs Grensmaas en Benedenmaas. 

• Trend: vrij stabiel.

• Goede gebieden: Isabellegreend.

• Historische verspreiding: talrijk langs gehele Maas gedurende 1900-1979. Grootste afname  

pas vanaf 1980 door dijkverbeteringswerkzaamheden. Behalve op kaden, vroeger ook talrijk  

in hooilanden in het Zuidelijk Maasdal (De Wever, z.j.; Cohen Stuart, 1959), maar daar vrijwel 

geheel verdwenen op een enkele uitzondering na.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas -?

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingvlakte, zandige oeverwallen   

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland   

• Bodemtype: (kalkrijke) zandige klei, leem     

• Zaadverspreiding: wind  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: beharing   

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Ruige leeuwentand is langs de Maas vooral een plant van dijken en (oude) kaden. In natuur-

gebieden komt de plant maar weinig en vaak in klein aantal voor. Hij heeft soms wat moeite  

om nieuwe standplaatsen in natuurgebieden te koloniseren. Toch is in de Isabellegreend, de 

Maasbeemden en de Schroevendaalse Plas geconstateerd dat de soort zich vanuit (oude) dijken  

op open, lemige taludgraslanden heeft gevestigd.  

Ruige leeuwentand komt vaak samen voor met andere stroomdalplanten zoals Goudhaver. 

De indruk bestaat dat vooral populaties langs de Benedenmaas zijn afgenomen na dijk-

verbetering en dijkverhoging.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Afwerking van hogere delen in het rivierdal met zandig leem, zavelige grond lijkt gunstig voor 

de kansen van deze soort.

Lokale populaties op dijken koesteren als bron voor kolonisatie in aangrenzende natuur-

gebieden.

	 Implicaties	voor	beheer
Het verbeteren van het dijkbeheer (vooral langs de Brabantse Maas) geeft kansen voor uitbreiding 

van Ruige leeuwentand. Het beëindigen van intensieve schapenbeweiding en omvorming naar 

natuurtechnisch maaibeheer is aan te bevelen. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Ruige leeuwentand wist 
zich in de Isabellegreend 
vrij massaal uit te breiden 
vanuit een oude kade 
naar aangebrachte leem-
gronden rond de Oolder-
plas (foto Bart Peters).  
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3.87	 Ruige	rupsklaver	(Medicago polymorpha)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: nt; Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam langs de Grensmaas, incidenteel noordelijk gevonden zoals bij Herten in 1983/1984 

(Pinckaers, 1985). 

• Trend: ongewis; de soort duikt telkens weer op nieuwe plekken op.   

• Goede gebieden: Meers. 

• Historische verspreiding: vanaf jaren ’60 aangetroffen langs de Grensmaas, o.a. in 1961 en  

1967 bij Itteren (de Graaf, 1981; Van Ooststroom & Mennema, 1968). 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas -?

Maasplassen

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers/zandbanken, grindeilanden/grindbanken, droge grind-

afzettingen 

• Ecotoop: droge pioniervegetaties   

• Bodemtype: zand en grind     

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), regenwater, rivierwater  

• Levensvorm: therofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: lage groeivorm  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Ruige rupsklaver is een adventief uit Zuid-Europa, die net als de verwante Kleine rupsklaver in  

de Maas is beland via de wolindustrie nabij Luik. In de jaren ‘80 worden vondsten gedaan bij de 

Laakerweerd (1982-1984), Meeswijk (1983-1984), Urmond (1984) en Meers (1983-1984). Op deze 

laatste locatie werden meer dan 1000 exemplaren gevonden (Pinckaers, 1985). 

Na de grote overstromingen medio jaren ‘90 onder meer aangetroffen bij Hochter Bampd (1993), 

Dilkensweerd (1994) en bij Meers in 1999 en 2000 (Kurstjens, 2000)

Tijdens het Maas in Beeld onderzoek slechts eenmaal gevonden bij Meers (1 ex. in 2006). Voorals-

nog lijkt de soort zeldzaam geworden, maar dat kan na een grote overstroming weer snel anders 

worden. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor rivierdynamiek is van belang omdat daarmee nieuwe tijdelijke vestingingsmilieus 

ontstaan (grind- en zandbanken).   

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing werkt gunstig voor de verspreiding van zaden en het handhaven van open, zon-

beschenen situaties.  
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
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3.88	 Ruige	weegbree	(Plantago media)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: vrij zeldzaam, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Maasdal, meest in Zuidelijk Maasdal en Getijdenmaas. 

• Trend: verdere afname (vooral in Noordelijk Maasdal). 

• Goede gebieden: vrijwel overal schaars. 

• Historische verspreiding: in gehele Maasdal. Groeiplaatsen op zowel dijken als in graslanden 

(hooilanden), maar op beide standplaatsen al na 1950 (flink) achteruitgaand door landbouw-

intensivering, dijkverbetering en afgraving e.d.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =?

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingvlakte, zandige oeverwallen   

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland      

• Bodemtype: (kalkrijke) zandige klei, leem     

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), water  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: beharing, tredplant 

• Belang voor fauna: waardplant rupsen Veldparelmoervlinder, nectar wordt benut door  

veel hommels en bijen 

	 Toelichting	
Ruige weegbree is langs de Maas een zeldzame soort geworden. De soort staat momenteel nog 

maar op een handjevol locaties (o.a. Buitenpolder Heerewaarden, Koornwaard, Maaswinkel, 

Maasbeemden en Isabellegreend) in klein aantal. Ook lokaal langs het Julianakanaal. Nieuwe 

vestigingen in natuurgebieden zijn nauwelijks gevonden (alleen in Kerkeweerd, Kollegreend  

en Bichterweerd). 

De afnemende trend – vooral in het Noordelijk Maasdal – komt vooral op conto van dijk-

verbeteringswerkzaamheden. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Behoud van lokale bronpopulaties is van groot belang voor deze zeldzame soort.

We kennen de sleutelfactor voor herstel nog niet precies, maar aangenomen wordt dat het 

blootleggen van kalkrijke leem en zandlagen op termijn positief uit kan pakken. 

	 Implicaties	voor	beheer
Voldoende begrazing is van belang voor deze soort. Daarnaast kunnen door dynamiek van 

kleinere dieren (mollen, konijnen) nieuwe kiemplekjes worden gecreëerd. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Ruige weegbree op de oude leikade in de Isabelle-
greend waar de soort na tien jaar afwezigheid in 
2007 is teruggevonden (foto Bart Peters).  
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3.89	 Schildereprijs	(Veronica scutellata)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: vrij zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in het Noordelijk Maasdal. Langs Getijdenmaas waarschijnlijk vooral binnendijks. 

Ontbreekt langs Boven- en Grensmaas.  

• Trend: licht positief. 

• Goede gebieden: Oeffelter Meent.

• Historische verspreiding: gelijk aan huidige areaal. Na 1950 achteruitgang door ontwatering, 

vermesting e.d.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen ? +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: kwelrijke beek/kwelgeul  

• Ecotoop: kwelmoeras, riviermoeras/verlandingsvegetaties, vochtig grasland/beemgrasland   

• Bodemtype: overwegend zand vaak met kwelinvloed    

• Zaadverspreiding: windstrooier, dieren (inwendig), mieren, regenballist, regenwater

• Levensvorm: helofyt, (hemikryptofyt) 

• Aanpassing tegen begrazing: ?  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Schildereprijs is kenmerkend voor kwelrijke locaties langs de (terras)randen van de Zandmaas. 

Ze is onder meer aangetroffen in vochtig grasland bij de Swalmmonding (samen met Zeegroene 

muur) en in ondiepe laagtes in de Oeffelter Meent. De waarnemingen langs de Getijdenmaas  

(o.a. Koornwaard) liggen overwegend binnendijks in kwelsituaties (sloten, wielen). 

De positieve trend, vooral langs de Zandmaas, heeft waarschijnlijk deels te maken met beter 

onderzoek, maar mogelijk ook met nieuwe kansen door natuurontwikkeling en verwerving van 

natte terreinen.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Schildereprijs fungeert als kwelindicator langs de Zandmaas. Door de inrichting van kwelgeulen 

mag verder herstel van deze soort worden verwacht (bijv. Heukelomse beek, Oude Maasarm 

Meerlo-Wanssum en bij Arcen).  

	 Implicaties	voor	beheer
De soort profiteert van een beperkte mate van begrazing of kapbeheer, waardoor natte moeras-

vegetatie niet volledig verbossen.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Schildereprijs is een 
indicator van kwel 
langs de Zandmaas 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.90	 Sikkelklaver	(Medicago falcata)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in Noordelijk Maasdal. Zeldzaam langs de Bedijkte Maas en Zuidelijk Maasdal. 

• Trend: min of meer stabiel. 

• Goede gebieden: Rijkelse Bemden, Blericker Nak, Hedelse Bovenwaarden, Mussenwaard.

• Historische verspreiding: talrijk in Noordelijk Maasdal. Vrijwel afwezig langs Boven- en 

Grensmaas. Sissingh (1942) meldt Sikkelklaver onder meer voor dijkbeemden langs de  

Zandmaas. Vroeger ook veel op dijken en in bermen op het traject van de Bedijkte Maas  

(Cools, 1989).  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen =

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, zandige rivieroevers  

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland   

• Bodemtype: (kalkrijk) zand     

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), regenwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: vrij veel gegeten, tredplant   

• Belang voor fauna: waardplant voor Gele en Oranje luzernevlinders 

	 Toelichting	
Sikkelklaver is bij uitstek een soort van de zandige delen van het Noordelijk Maasdal. Vooral op 

oeverwallen langs de Getijdenmaas (in natuurgebieden) komt de soort nog vrij talrijk voor samen 

met soorten als Echte kruisdistel en Geel walstro. Het voorkomen aldaar sluit goed aan op de 

grote populaties langs de Waal. 

Langs het noordelijk deel van het Maasplassengebied en langs de Zandmaas is de soort meer lokaal 

aangetroffen zoals bij de Donderberg, Rijkelse Bemden en Weerdbeemden en de Maascorridor bij 

Venlo (daar mogelijk ingezaaid, want veelal samen met Bonte luzerne). In het Zuidelijk Maasdal 

zijn er ook een aantal dubieuze vestigingen (Kerkeweerd, Kleizone-Koningssteen, Laakerweerd) 

waar het waarschijnlijk gaat om verwilderde, geelbloeiende exemplaren van Bonte luzerne, de 

bastaard van Sikkelklaver en het voedergewas Luzerne. Alleen aan de Vlaamse zijde (Elerweert, 

Maaseik) zijn er enkele sterke populaties van zuivere Sikkelklaver aanwezig. Het kaartbeeld 

suggereert een min of meer stabiele situatie, maar langs de Getijdenmaas is waarschijnlijk sprake 

van een positieve trend. De soort profiteert daar van het uit landbouwkundige productie halen 

van de oevers van de Maas. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Herstel van natuurlijke oevers langs de Getijdenmaas en uit landbouwproductie halen van 

oeverstroken zal de kansen voor Sikkelklaver verder doen toenemen.  

Zanddynamiek (oeverwalvorming) is gunstig voor deze zandpionier.   

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing zorgt voor het open houden van zandige oevers hetgeen vergrassing en verruiging 

tegengaat.  
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Sikkelklaver is vooral 
kenmerkend voor het 
Noordelijk Maasdal en 
zandige oeverwallen 
langs de Getijden-
maas in het bijzonder 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.91	 Slangenlook	(Allium Scorodoprasum)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: nt, Limburg: bedreigd

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Zuidelijk Maasdal.

• Trend: positief.  

• Goede gebieden: nergens talrijk maar grootste aantallen in Eijsder Beemden en Pietersplas.

• Historische verspreiding: niet bekend uit Maasdal voor 1996; in dat jaar voor het eerst langs  

de Maas gevonden bij Borgharen.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, lemige overstromingsvlakte    

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, rivierdalruigtes   

• Bodemtype: kalkrijk zand, leem of klei     

• Zaadverspreiding: windstrooier, mieren  

• Levensvorm: geofyt

• Aanpassing tegen begrazing: ? 

• Belang voor fauna: nectarplant voor Lookmaskerbij (Hylaeus punctulatissimus)  

	 Toelichting	
Slangenlook is voor het eerst waargenomen langs de Grensmaas bij Borgharen in 1996 (Peters  

& Van Looy, 1996). Waarschijnlijk zijn de bolletjes vanuit populaties in het Waalse Maasdal 

meegespoeld met het recordhoogwater van januari 1995. 

Vervolgens is de soort op meer locaties ontdekt waaronder de monding van de Voer, Eijsder 

Beemden, Pietersplas, Maasbeemdergreend, Kerkeweerd, Koningssteen en Ooldergreend. De soort 

groeit vooral direct in de oeverzone van de Maas in licht begraasde oeverruigten, vaak open maar 

soms meer in halfschaduw nabij struiken en jonge bomen. Gezien deze locaties (aanspoelgordels) 

ligt het voor de hand dat Slangenlook vooral vegetatief verspreid is.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Rivierdynamiek zorgt voor verspreiding van deze soort.  

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing zorgt voor het ontstaan van zoom-mantelvegetaties. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
   

   
Slangenlook heeft 
zich vanaf 1996 in  
het Zuidelijk Maasdal 
gevestigd (foto Gijs 
Kurstjens).  
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3.92	 Slanke	mantelanjer	(Petrorhagia prolifera)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): ernstig bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeer zeldzaam, Limburg: zeldzaam

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam in Limburgse Maasdal.  

• Trend: ongewis.

• Goede gebieden: n.v.t.

• Historische verspreiding: beperkt tot Noordelijk Maaasdal (Zandmaas, bovenstroomse deel  

van Bedijkte Maas). Sissingh (1940) vermeldt de soort voor de Broekse Wielen (Beerse Overlaat 

bij Grave). Kern & Reichgelt (1952) geven haar op voor een zandige Maasoever juist ten zuiden 

van Gennep met zeldzaamheden als Borstelkrans, Zaagblad, Knolspirea en Knollathyrus! 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen

Zandmaas  

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, grindbanken, zandige oeverwallen  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties   

• Bodemtype: kalkrijke zandgrond en grind    

• Zaadverspreiding: windstrooier   

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: onsmakelijk voor grazers  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Slanke mantelanjer is een zeldzame pionier van droge zand en grindbodems. In het Zuidelijk 

Maasdal is de soort opgedoken na het hoogwater van 1995: op droge zandsedimenten in de 

Kerkeweerd (1996) en op een grindige strekdam in de Eijsder Beemden in 1997. De soort is daar 

niet teruggevonden, maar hij wordt buiten de bloeitijd makkelijk over het hoofd gezien. Daar-

naast zijn vondsten bekend van Stevensweert en Afferden (één exemplaar in 1990 op terrasrand/

wegberm met Tripmadam en Zacht vetkruid) (Cortenraad, Geraedts & Mulder, 1991).  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het blootleggen van zand- en grindbodems zal nieuwe kansen geven voor deze bijzondere 

pionier.  

	 Implicaties	voor	beheer
? 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
       

Slanke mantelanjer is 
een zeldzame pionier 
van schrale, droge  
situaties langs de 
Limburgse Maas  
(foto Bart Peters).  
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3.93	 Slijkgroen	(Limosella aquatica)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: nieuw sinds 1982 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Maasdal, met zwaartepunt in Zuidelijke Maasplassen en Benedenmaas.  

• Trend: positief. 

• Goede gebieden: Gebrande Kamp, Molenplas (Stevol).

• Historische verspreiding: voor 1950 langs de Benedenmaas en minder verspreid ook in het 

Zuidelijk Maasdal (o.a. Borgharen). Waarschijnlijk heeft de soort een sterke achteruitgang 

gekend door de verstuwing van de rivier sinds de jaren ’30, waardoor droogvallende rivier-

oevers verleden tijd waren (zie ook De Wever, 1942/43).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: slikoever, droogvallende oevers van ondiepe bedding   

• Ecotoop: dynamische pioniervegetaties  

• Bodemtype: klei, soms zand    

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), water  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: tredplant 

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Slijkgroen is een kenmerkende pionier van droogvallende rivieroevers, en komt dan vooral voor 

op slikkige stukken. Vandaar dat ze van oudsher meer typisch was voor de Benedenmaas dan het 

grindige en zandige Limburgse Maasdal. De soort is vanaf eind jaren ’80 opgedoken langs de oevers 

van de grindgaten in de Zuidelijke Maasplassen (Kollegreend, Koningssteen, Oude Maas bij Stevens-

weert en later de Molenplas). Langs de Grensmaas is de soort vanaf 1984 regelmatig gevonden in 

de deels met mijnslik aangevulde grindgaten van Elba (Cortenraad, 1988). 

Ondertussen is er een voldoende grote populatie in het gebied opgebouwd en sinds een aantal 

jaren is de soort aan te treffen langs vrijwel alle grindplassen aan de Vlaamse zijde van het 

Grensmaasgebied (niet op kaartbeeld). 

Vanaf de tweede helft van de jaren ’90 komen er meer vondsten uit het Noordelijk Maasdal op 

slibrijke locaties in voormalige kleiputten (Gat van Swaan bij de Zuiderbrug in Venlo, Gebrande 

Kamp in Milsbeek en Middelwaard bij Ravenstein).

Langs de Getijdenmaas zijn enkele vondsten gedaan en het gaat daarbij om geringe aantallen.  

De toename van de soort langs de Maas heeft vooral te maken met graafwerkzaamheden waarbij 

nieuwe slibrijke situaties zijn ontstaan. De miniscule zaden van Slijkgroen schijnen vooral te 

worden verspreid via de poten van watervogels, maar ook water vormt een snelle manier van 

zaaddistributie. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Door de verstuwing van grote delen van de Maas, zijn natuurlijke standplaatsen beperkt tot het 

ongestuwde traject van de Getijdenmaas. De Grensmaas is weliswaar ongestuwd, maar het zomer-

bed is van nature minder geschikt voor deze soort. Elders kan de soort dus opduiken langs de 

slikkige oevers van ondiepe plassen.  

	 Implicaties	voor	beheer
?
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
       

Slijkgroen is zich geleidelijk aan het  
uitbreiden langs de Maas, net als andere  
pioniers van droogvallende rivieroevers  
zoals Bruin cypergras. Door de verstuwing 
van de meeste trajecten is haar natuur lijke 
standplaats nu vrijwel beperkt tot de  
Getijdenmaas (foto Gijs Kurstjens).  
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3.94	 Smal	fakkelgras	(Koeleria macrantha)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: met uitsterven bedreigd, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns, Prioritaire Soort Limburg! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam langs de Maas (max. drie locaties).  

• Trend: zeer negatief.  

• Goede gebieden: n.v.t.  

• Historische verspreiding: in het gehele Maasdal, maar voor 1950 waarschijnlijk deels over  

het hoofd gezien vanwege haar korte bloeiperiode. Onder meer door Cohen Stuart (1959) nog 

van vele locaties gemeld (o.a. De Rug, Donderberg). Vanaf de jaren ’50 al sterk achteruitgaand 

door landbouwintensivering, oeverversteviging en afgraving.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ?

Maasplassen ?

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen  

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland, droge pioniervegetaties  

• Bodemtype: kalkrijk zand en zavel     

• Zaadverspreiding: wind  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: ?  

• Belang voor fauna: ?

	 Toelichting	
Smal fakkelgras is vrijwel geheel verdwenen uit het Maasdal, net als soorten als Bevertjes en 

Duifkruid van vergelijkbare droge, kalkrijke stroomdalgraslanden. De laatste drie vondsten  

zijn gedaan bij Koornwaard (1999), Ooijen en Maasband.  

De soort is vrijwel uit het Maasdal verdwenen door landbouwintensivering (vermesting) en 

vergraving en zij weet nog niet te profiteren van de nieuwe kansen, waarschijnlijk door een 

gebrek aan bronpopulaties.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het blootleggen van zandige pioniersituaties bij de grote rivierinrichtingsprojecten geeft 

mogelijk weer nieuwe vestigingskansen, hoewel de zaadbronnen mogelijk uitgeput zijn.  

	 Implicaties	voor	beheer
Bescherming van laatste populaties is van groot belang als zaadbron. 

Evt. herintroductie (bijv. via maaisel op dijken).  
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Smal fakkelgras is  
bijna verdwenen 
langs de Maas en 
keert ook nog  
nergens terug  
(foto Bart Peters).  
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3.95	 Spaanse	zuring	(Rumex scutatus)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): gevoelig 

Status Rode Lijst Vlaanderen: nt, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam in Maasdal; vooral langs Grensmaas. 

• Trend: onduidelijk. 

• Goede gebieden: Meeswijk (grindkuilen). 

• Historische verspreiding: beperkt tot het zuidelijk deel van het Limburgse Maasdal. Onder 

meer op muren bij Eijsden (grenskantoor), kiezelhoop bij de stuw van Borgharen, vroeger  

op de Pastoorswal (Roermond) (De Wever, 1942/1943). Ook zeldzaam aan Vlaamse zijde van  

de Grensmaas (Delvosalle, 1952).    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: grindbanken  

• Ecotoop: dynamische en droge pioniervegetaties  

• Bodemtype: grind (muren)     

• Zaadverspreiding: wind, water, dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: onaantrekkelijk (succelent-achtige bouw) 

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Spaanse zuring is een zeldzame pionierplant die behalve op muren ook af en toe opduikt op 

meer natuurlijke standplaatsen (grindbanken) in het Zuidelijk Maasdal. In de jaren 80 o.a. bij 

Elba en Illikhoven (De Graaf, 1984) en strekdam bij Buggenum in 1985. De enige groeiplaats waar 

tot op heden een duurzame populatie groeit, betreft de grindkuilen van Meeswijk (B) langs de 

Grensmaas (Kurstjens & Schepers, 1995). Na de hoogwaters van 1993 en 1995 gevonden bij 

Hochter Bampd, Dilkensweerd, de Overlaat van Linne, Meers en Kleine Weerd (Kurstjens, 1996).  

In 2000 opnieuw bij Meers gevonden (Kurstjens, 2000). Recent is de soort echter niet meer 

gevonden in de tijdens Maas in Beeld onderzochte natuurgebieden. Dat geeft wel aan hoe 

zeldzaam de soort is. Hoogwaterdynamiek waarbij zowel geschikt biotoop wordt gecreëerd als 

zaden van bovenstroomse populaties in Wallonië meegevoerd blijkt een belangrijke factor.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor rivierdynamiek (Grensmaas) is de sleutelfactor voor deze soort.   

	 Implicaties	voor	beheer
?
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

De zeldzame Spaanse 
zuring duikt soms op 
langs grindbanken na 
hoogwater (foto Gijs 
Kurstjens). 
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3.96	 Spiesleeuwenbek	(Kickxia elatine)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Limburgse Maasdal.  

• Trend: incidenteel opduikend, onduidelijk. 

• Goede gebieden: n.v.t. 

• Historische verspreiding: Spiesleeuwenbek kwam vroeger vooral voor als akkeronkruid in  

het Maasdal (op hakvrucht – en graanakkers). Sissingh (1942) vermeldt haar speciaal voor 

Midden-Limburg, vaak samen met de zeldzamere Eironde leeuwenbek.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas -

Maasplassen ?

Zandmaas ?

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte, vochtige kleikommen   

• Ecotoop: droge pioniervegetaties  

• Bodemtype: kalkhoudende klei, leem     

• Zaadverspreiding: zelf  

• Levensvorm: therofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: tredplant, nauwelijks gegeten 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Spiesleeuwenbek is tegenwoordig zeldzaam als akkeronkruid door gewijzigde landbouw-

methoden (teelt van andere gewassen, herbiciden). Lokaal is ze in de jaren 80 en 90 nog wel  

in akkers in het winterbed van de Maas aangetroffen, onder meer bij Horn, Stevolgebied voor 

afgraving en Wessem (pers. meded. Geert Peeters). Na de grote overstromingen van de jaren ’90  

is ze incidenteel gevonden op rivieroevers zoals bij de Clauscentrale in Maasbracht (1994), de Lus 

van Linne en landtong De Engel bij Koningssteen (1995) (Kurstjens, 1996). Recent in klein aantal 

gevonden op verschillende locaties in het Zuidelijk Maasdal (hoogwatergeul bij Meers, langs de 

Molenplas evenals in de Kerkeweerd, waar ze in 2009 terug opdook, nadat ze in dit terrein reeds 

eerder (1998-2000) aanwezig was op de grindafzettingen.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Pioniersoort die incidenteel op allerlei locaties kan opduiken (rivieroevers, droogvallende 

geulen).  

	 Implicaties	voor	beheer
? 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
 

    
 
Spiesleeuwenbek 
duikt incidenteel op 
langs de Limburgse 
Maas op graaf- en  
pionierplekken bij-
voorbeeld na hoog-
water (foto Gijs  
Kurstjens).  
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3.97	 Springzaadveldkers	(Cardamine impatiens)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd    

Status Rode Lijst Vlaanderen: nt, Limburg: nieuw sinds 1983 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in Maasdal, meest in Limburgse Maasdal. Schaars langs de Benedenmaas.   

• Trend: positief. 

• Goede gebieden: Eijsder Beemden, Pietersplas.  

• Historische verspreiding: in de jaren 70 voor het eerst langs de Grensmaas gevonden.  

In Vlaanderen enkel in Maasdal standvastig en op natuurlijke manier terechtgekomen  

door aanvoer van zaden vanuit Wallonië (Van Landuyt e.a., 2006).

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: rivierdalruigtes, zoom-mantelvegetaties   

• Bodemtype: leem, voedselrijk zand     

• Zaadverspreiding: zelf, wind  

• Levensvorm: hemikryptofyt, therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: weinig gegeten 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Sinds de jaren ’80 is Springzaadveldkers bezig met een gestage uitbreiding langs de Maas.  

Vooral in het Maasplassengebied (Ool, Roermond, Buggenum) zijn toen enkele groeiplaatsen 

ontdekt (Cortenraad, 1986). Tijdens het Maas in Beeld onderzoek bleek de soort zich al over  

de gehele rivier te hebben uitgebreid en in veel terreinen te staan. Springzaadveldkers groeit 

vooral langs de randen van ooibossen en in rivierdalruigtes. 

De positieve trend is mede te danken aan de rivierdynamiek en de ruimte voor het ontstaan  

van geschikte biotopen in de nieuwe natuurgebieden. 

De soort kan intussen als inheems/ ingeburgerd worden beschouwd langs de Maas mede gezien 

haar natuurlijke standplaatsen. Zij heeft zich waarschijnlijk vanuit bovenstroomse populaties  

in Wallonië gevestigd.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Soort kan worden benut als indicatorsoort voor zandige oeverruigtes (rivierdynamiek) en 

zoommantelvegetaties van ooibossen (begrazing, successie).  

	 Implicaties	voor	beheer
? 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Springzaadveldkers 
heeft zich intussen 
verspreid langs de 
hele Maas en kan ge-
zien haar voorkomen 
op natuurlijke stand-
plaatsen intussen  
als inheemse soort 
worden beschouwd 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.98	 Stijf	vergeet-mij-nietje	(Myosotis stricta)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Limburgse Maasdal, meest nog langs de Zandmaas. 

• Trend: afname. 

• Goede gebieden: Oeffelter Meent (nog?).

• Historische verspreiding: beperkt tot Limburgse Maas, maar exacte historische status  

onduidelijk omdat de soort vroeger soms niet als aparte soort beschouwd is en/of verward  

is met andere kleine vergeet-mij-nietjes.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? -

Maasplassen ?

Zandmaas ?

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties   

• Bodemtype: vooral kalkarm zand      

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), windstrooier, steppenroller  

• Levensvorm: therofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: beharing 

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Stijf vergeet-mij-nietje is tijdens het Maas in Beeld onderzoek niet gevonden in de onderzochte 

natuurgebieden. Mogelijk is deze vroege voorjaarssoort op kansrijke locaties (bijv. Oeffelter 

Meent, talud Donderberg) over het hoofd gezien zoals in het droge voorjaar van 2006. Het over-

wegend kalkarme traject van de Zandmaas vormt het belangrijkste gebied voor deze pionier.  

De (historische) trend is onduidelijk, maar waarschijnlijk afnemend.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het blootleggen van zand (langs de Zandmaas) geeft nieuwe vestigingskansen voor deze pionier.   

	 Implicaties	voor	beheer
Jaarrondbegrazing is van belang omdat grazers vooral in de winter door vertrapping kunnen 

zorgen voor nieuwe kiemplekjes. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Stijf vergeet-mij- 
nietje komt vooral 
voor langs de  
Zandmaas, maar is  
recent nauwelijks 
meer gevonden  
(foto Bart Peters). 
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3.99	 Stinkende	ballote	(Ballota nigra ssp. foetida)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: vrij zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam in Limburgse Maasdal, ook weer langs Bedijkte Maas. 

• Trend: positief. 

• Goede gebieden: Blericker Nak, Stalberg.

• Historische verspreiding: verspreid in hele Maasdal, minst nog langs Getijdenmaas. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas ? +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, rivierdalruigtes   

• Bodemtype: kalk- en voedselrijke zand- en leem    

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: beharing, stinkende geur  

• Belang voor fauna: nachtvlinders 

	 Toelichting	
Stinkende ballote is in veel terreinen gevonden (vooral in Zuidelijk Maasdal), maar vaak wel in 

klein aantal. De soort duikt vooral op in rivierruigten langs de oever van de Maas of in zomen 

langs ooibosjes. Alleen langs de rand van het natuurgebied Blericker Nak (bij oude kademuur)  

en op de Stalberg (terrasrand) groeien grotere populaties. 

De positieve trend heeft te maken met het toegenomen biotoopaanbod in de nieuwe natuur-

gebieden langs de Maas. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
?  

	 Implicaties	voor	beheer
Plant profiteert van begrazing door het ontstaan van zoom-mantelvegetaties. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Stinkende ballote komt vooral voor langs  
de Limburgse Maas als zoom- en ruigtesoort  
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.100	 Tripmadam	(Sedum reflexum)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam langs de Maas.  

• Trend: nu min of meer stabiel.

• Goede gebieden: omgeving Plasmolen. 

• Historische verspreiding: langs de gehele Maas, maar meest in Noordelijk Maasdal. Onder meer 

bekend van het talud van de Donderberg en de rivierduinen tussen Boxmeer en Vierlingsbeek 

(Sissingh, 1942) en talrijk van de omgeving van Maas tussen Gennep en Grave (archief De 

Wever, Maastricht). Na 1950 forse afname door landbouwintensivering en deels vergraving.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? =

Maasplassen =

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, hoge grindbanken  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, stroomdal/oeverwalgrasland  

• Bodemtype: zand en grind     

• Zaadverspreiding: windstrooier, regenballist  

• Levensvorm: chamaefyt

• Aanpassing tegen begrazing: nauwelijks gegeten (vetplant) 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Tripmadam is tijdens Maas in Beeld onderzoek alleen in Meers gevonden op een hoge grindbank. 

Op historische groeiplaatsen in Nederland zoals de Donderberg of de Oeffelter Meent is dit vet-

kruid niet meer aangetroffen. Buiten natuurgebieden komt Tripmadam nog wel vrij veel voor  

in de omgeving van Plasmolen (terrasrand, rivierduin). Aan de Vlaamse kant groeit de soort nog 

steeds in klein aantal in de grindkuilen van Meeswijk samen met o.a. Smalle raai en Spaanse 

zuring, alsook op enkele betonplaatoevers en -dijken te Heppeneert en Aldeneik. Na de sterke 

afname nu stabiel zeldzaam. Lokaal soms verwilderd uit tuinen. 

Langs Getijdenmaas groeit de soort in stroomdalgrasland bij Bokhoven. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het blootleggen van zand- en grind langs de Maas biedt mogelijk nieuwe vestigingskansen, 

hoewel zaadbronnen schaars zijn.  

	 Implicaties	voor	beheer
? 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
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3.101	 Veldgerst	(Hordeum secalinum)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): gevoelig 

Status Rode Lijst Vlaanderen: vrij zeldzaam, Limburg: kwetsbaar 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Noordelijk Maasdal, vooral langs de Benedenmaas.

• Trend: in het gehele gebied negatief, licht positief in natuurgebieden.

• Goede gebieden: Empelse Waard, Swalmmonding. 

• Historische verspreiding: Noordelijk Maasdal met enkele vondsten langs de Zandmaas.  

Vroeger waarschijnlijk talrijk in (vochtige) hooilanden langs de Bedijkte en Getijdenmaas 

(Cools, 1989). Afname na 1980 door landbouwintensivering.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen ? ? +

Zandmaas +?

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: vochtige kleikommen  

• Ecotoop: vochtig grasland/beemdgrasland   

• Bodemtype: klei     

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), regenwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: harig, stekelig  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Veldgerst is kenmerkend voor de kleiige Benedenmaas vanaf Boxmeer. Daar echter nergens, 

behalve in de Empelse Waard in grote aantallen gevonden. Onder meer in Koornwaard en 

Oeffelter Meent niet meer aangetroffen, maar daarentegen wel nieuw in de Gebrande Kamp. 

Daarnaast is er in Midden-Limburg één rijke groeiplaats bij de Swalmmonding (hooilanden), 

naast enkele recente losse vondsten in de Linnerweerd (Jan Klinckenberg) en bij Ohé en Laak 

(Rutger Barendse). 

Over het hele Maasdal gezien is de trend waarschijnlijk nog afnemend, maar waarschijnlijk  

in natuurgebieden weer licht positief. 

Het beeld is mogelijk niet geheel compleet omdat de soort buiten de bloetijd snel over het  

hoofd wordt gezien.    

	 Implicaties	voor	inrichting	
? 

	 Implicaties	voor	beheer
Vooral langs de Benedenmaas liggen herstelkansen voor deze soort door verwerving van  

landbouwgronden en door extensieve begrazing. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
 

    
 
Veldgerst is vooral 
kenmerkend voor  
de Benedenmaas 
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.102	 Veldsalie	(Salvia pratensis)		
Beschermde status: tabel 2 Flora- en faunawet  

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: kwetsbaar 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++, Prioritaire Limburgse Soort! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam langs de Grensmaas (vooral B) en Getijdenmaas. Als wilde soort verdwenen  

langs Maasplassen en Zandmaas, maar daar nu incidenteel ingezaaid.  

• Trend: nu stabiel, lokaal in natuurgebieden licht positief.   

• Goede gebieden: Kerkeweerd, Koornwaard. 

• Historische verspreiding: vrijwel beperkt tot Grensmaas en Getijdenmaas. Sissingh (1942) 

meldt dat Veldsalie zeer zeldzaam is in Midden-Limburg en geeft hem alleen op voor de  

Schansberg bij Roosteren. Ook De Wever (1942/43) noemt de soort zeldzaam en meldt groei-

plaatsen bij Smeermaas en Heijen langs de Zandmaas.      

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen ?

Zandmaas ?

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: stroomdal/oeverwalgrasland  

• Bodemtype: kalkrijke zand, leem, zandige klei     

• Zaadverspreiding: regenballist, dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: beharing 

• Belang voor fauna: hommels  

	 Toelichting	
Veldsalie komt momenteel nog steeds voor op de beide trajecten waar het vroeger ook het  

meest talrijk was. Langs de Grensmaas is de soort aan de Nederlandse zijde vrijwel verdwenen 

(alleen nog op zomerkade bij Vissersweert en in 2006 herontdekt op de Schansberg op de Rug bij 

Roosteren). Bij Elba is ook een plant gevonden in 2007. Aan de Vlaamse kant is de soort talrijker  

en breidt zij zich in sommige terreinen uit (Kerkeweerd, Bichterweerd en aanliggende Elerweert 

Maasoever). Daarnaast groeide de soort nog op de Maasdijk bij Smeermaas en bij Herbricht maar 

daar is de soort intussen verdwenen.  

In het Maasplassengebied (Stadsweide bij Roermond) en langs de Zandmaas (Maascorridor) is  

de soort uitgezaaid. Bij Cuijk kwam de soort nog in 1986 voor (Cools, 1989), maar ze is daarna 

niet meer aangetroffen.  

Langs de Getijdenmaas zijn veel populaties verdwenen o.a. door vergraving. In de Koornwaard 

profiteert de soort van de extensivering van het beheer sinds de verwerving van het gebied. 

Daarnaast komt de soort nog voor bij Bokhoven en de forticaties van fort Voorne. 

Geconcludeerd kan worden dat Veldsalie vanuit vaak kleine restpopulaties bezig is met een 

voorzichtige come-back in natuurgebieden.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
De uitbreiding van Veldsalie in de Kerkeweerd en Bichterweert tonen aan dat Veldsalie kan 

profiteren van blootgelegde, droge zand- en grindafzettingen.   

	 Implicaties	voor	beheer
Strike bescherming van de laatste groeiplaatsen is van belang voor als toekomstige bron-

populaties. Extensieve begrazing werkt ook gunstig bij deze soort omdat er op kleine schaal 

nieuwe kiemplekjes ontstaan. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Veldsalie zien we 
vooral nog her en  
der langs de kalk- 
rijke Grensmaas en 
Getijdenmaas. Langs 
de Grensmaas breidt 
de soort zich terug 
voorzichtig uit (foto 
Gijs Kurstjens).  



de flora van het maasdal218

3.103	 Verspreidbladig	goudveil	(Chrysoplenium alternifolium)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam in Maasdal.  

• Trend: stabiel. 

• Goede gebieden: Hochter Bampd. 

• Historische verspreiding: zeer lokaal langs Zandmaas en Grensmaas (Bunderbos).  

Sissingh (1942) meldt het voorkomen van deze soort bij de monding van de Everlose Beek  

bij het Gebroken Slot (Grubbenvorst), maar daar na 1950 niet meer aangetroffen.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: kwelrijke beek/kwelgeul   

• Ecotoop: essen-elzenbroekbos    

• Bodemtype: vrij voedselarme zand- en kleibodem onder invloed van grondwater 

• Zaadverspreiding: regenballist  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: beharing  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
In 2008 vrij talrijk aanwezig in het elzen-essenbos van Hochter Bampd. De soort gedijt hier 

samen met andere kwelindicatoren (Bittere veldkers, Groot springzaad en Muskuskruid)  

vanwege kwel die uitreedt vanuit een aangrenzend en hoger liggend kanaal. 

De melding van de Barbaraweerd heeft waarschijnlijk betrekking op Paarbladig goudveil.  

Ook tijdelijk gevonden in de Biesbosch, maar daar inmiddels weer verdwenen (Weeda e.a. 2005). 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Mogelijk profiteert de soort van herstel van kwelgeulen en beekmondingen in het  

Zandmaastraject.  

	 Implicaties	voor	beheer
-
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Verspreidbladig 
goudveil is in het 
Maasdal zeldzamer 
dan Paarbladig goud-
veil, maar groeit vrij 
talrijk in een kwelrijk 
deel van het ooibos 
van Hochter Bampd 
(foto Gijs Kurstjens).   
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3.104	 Vijfdelig	kaasjeskruid	(Malva alcea)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in Maasdal, met concentratie in Zuidelijk deel.  

• Trend: positief. 

• Goede gebieden: Pietersplas, Koningssteen. 

• Historische verspreiding: vooral in Noordelijk Maasdal, na 1950 ook lokaal meer langs het 

zuidelijk deel. Een typische soort van ruderale plekjes zoals bij kastelen zoals het Gebroken 

Slot bij Grubbenvorst (Sissingh, 1942), maar ook van kaden en wegbermen.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, rivierdalruigtes  

• Bodemtype: voedselrijke, kalkrijke leembodem, soms ook op grind of bij muren 

• Zaadverspreiding: wind  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: beharing  

• Belang voor fauna: waardplant rupsen Kaasjeskruiddikkopje 

	 Toelichting	
Vijfdelig kaasjeskruid is in veel natuurterreinen gevonden, maar vaak wel in klein aantal.  

In sommige terreinen breidt de populatie zich echter uit tot forse proporties (>100 ex.), bijv. 

Koningssteen en Maasbeemden. De soort breidt zich langs alle trajecten uit, maar het meest  

in het warme, lemige zuidelijke deel. De soort heeft voor zijn vestiging duidelijk de voorkeur 

voor een relatief open grasmat en vestigt bijvoorbeeld graag op plaatsen waar recent leem- 

grindmensels zijn gebruikt in de afwerking van een terrein. Mogelijk profiteert de soort ook  

van het warmer wordende klimaat.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Voor deze soort is een afwerking met leem-grindmengels gunstig.    

	 Implicaties	voor	beheer
Soort is goed aangepast aan begrazing, de soort wordt gemeden en krijgt kans om zich uit  

te breiden langs zoom-mantelvegetaties. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Vijfdelig kaasjes-
kruid profiteert van 
het biotoopaanbod 
in natuurontwikke-
lingsterreinen langs 
de hele Maas. Moge-
lijk heeft deze warm-
teminnende soort ook 
baat bij de klimaat-
verandering (foto Gijs 
Kurstjens).   
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3.105	 Viltganzerik	(Potentilla argentea)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: kwetsbaar 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij zeldzaam in Noordelijk Maasdal met accent op Zandmaas. Zeldzaam in Zuidelijk Maasdal.  

• Trend: over het geheel gezien vrij stabiel. Toename Maasplassen.    

• Goede gebieden: Oeffelter Meent, Swalmmonding. 

• Historische verspreiding: vooral in Noordelijk Maasdal. Na 1950 achteruitgaand.  

 Sissingh (1942) meldt de soort voor zandige overslaggrond rondom het kolkje bij Steen 

(Merum) samen met soorten als Grote tijm, Kaal breukkruid en Zacht en Wit vetkruid.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen +

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: droge grindafzettingen, zandige oeverwallen  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties  

• Bodemtype: kalkarme zandgrond, soms fijn grind     

• Zaadverspreiding: (regen)water, mieren, wind, dieren (inwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: beharing  

• Belang voor fauna: waardplant rupsen van Aardbeivlinder 

	 Toelichting	
Viltganzerik is schaars en vaak maar weinig talrijk qua aantal. Het is een pioniersoort van  

open, droge zandgrond die door antropogene (graven) of natuurlijke dynamiek (bijv. erosie, 

vertrapping, rivierdynamiek) is ontstaan. Vanwege de gebondenheid aan relatief kalkarm zand  

is Viltganzerik nauwelijks aanwezig in het (kalkrijke) Zuidelijk Maasdal. Langs de Zandmaas 

komt hij plaatselijk wel voor in zandige wegbermen, op terrasranden en schrale graslandjes. 

De trend is momenteel vrij stabiel; her en der duikt de soort nieuw op (Koornwaard, Blericker 

Nak en onderlangs Donderberg bij Swalmmonding) om op andere locaties juist weer te ver-

dwijnen. Ook in het Maasplassengebied is het aantal vondsten licht toegenomen.     

	 Implicaties	voor	inrichting	
Viltganzerik kan sterk profiteren van de afwerking of het bloot leggen van kalkarme en uit-

geloogde zanden op de terrasgronden van de Zandmaas. Denk hierbij ook aan de afwerking  

van dekgrondbergingen met dit materiaal.

Het behoud van zandige terrasranden langs de Zandmaas bij uiterwaardinrichting en delfstof-

winprojecten.

	 Implicaties	voor	beheer
Extensieve begrazing met vertrapping in winterperiode is gunstig voor het ontstaan van  

nieuwe kiemplekjes. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
 

    

Viltganzerik is bij  
uitstek een soort  
van de Zandmaas 
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.106	 Vingerhelmbloem	(Corydalis solida)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Limburgse Maasdal, meest nog langs de Zandmaas. Eén groeiplaats langs  

Bedijkte Maas. 

• Trend: min of meer stabiel, mogelijk kleine toename langs de Zandmaas en Maasplassen. 

• Goede gebieden: Stalberg, bij Ooijen, landgoederen van Geysteren, Well en Meeswijk.

• Historische verspreiding: ovewegend langs de Limburgse Maas met concentraties bij  

Bunderbos en centrale deel van de Zandmaas. Toename na 1950, maar dat ligt mogelijk  

aan beter onderzoek aan deze vroege voorjaarssoort.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? =

Maasplassen +

Zandmaas =/+

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, hardhoutooibos    

• Bodemtype: (kalk- en voedselrijk) zand, leem     

• Zaadverspreiding: mieren, zelf  

• Levensvorm: geofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: giftig?  

• Belang voor fauna: bijen, hommels 

	 Toelichting	
Voorjaarshelmbloem is een kenmerkend bolgewas van de ondergroei van hardhoutooibos en  

in het Maasdal is het vooral aanwezig op het Limburgse traject. Het bolletje kan tijdens over-

stromingen worden verspreid naar benedenstrooms gelegen bosjes in het stroomgebied, hetgeen  

in het Zuidelijk Maasdal werd vastgesteld na de hoogwaters van midden jaren ’90 (Kurstjens & 

Schepers, 1995). 

Het meest komt de soort voor langs de Zandmaas. Daar zijn belangrijke standplaatsen de bossen  

op het laagterras ten noordwesten van Ooijen en de parkbossen van kasteel Well en landgoed 

Geysteren. Daarnaast is een mooie natuurlijke standplaats aanwezig in de hardhoutzoom van  

de Stalberg en op het talud van de Aastbeek in de Broekhuizerweerd. Rond Mook komt de soort 

plaatselijk nog in kleine aantallen onder Maasheggen voor. In het Zuidelijk Maasdal buiten het 

Bunderbos zeldzaam en voor zover bekend momenteel alleen onderlangs de Scharberg, het 

parkbos van Meeswijk (B) en de beboste buitenbocht van de Lus van Linne. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Ruimte voor de ontwikkeling van hardhoutooibos, vooral langs terrasranden en op het laagterras 

van de Zandmaas, biedt verder perspectief voor deze soort in de toekomst.  

	 Implicaties	voor	beheer
Het breed laten uitstoelen en slechts extensief terugzetten van Maasheggen is van belang op  

de soort in het Maasheggengebied nog een kans te geven

Slechts beperkte begrazingsdruk in boszomen.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Vingerhelmbloem  
is een soort van bos-
randen en mantel-
vegetaties langs de 
Maas. Hier een stand-
plaats in een bosrand 
van de Stalberg tegen 
de Maasduinen bij 
Wellerlooi (foto Bart 
Peters).
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3.107	 Vlottende	waterranonkel	(Ranunculus fluitans)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid langs de Grensmaas, soms ook in Swalmmonding, elders zeer zeldzaam.   

• Trend: vooruitgaand. 

• Goede gebieden: Grensmaas, Swalmmonding. 

• Historische verspreiding: Limburgse Maasdal. Na 1950 verdwenen uit gestuwde Maastrajecten.    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen =

Zandmaas ?

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: ondiepe bedding, stromende nevengeulen   

• Ecotoop: waterplantenvegetaties   

• Bodemtype: zand, grind     

• Zaadverspreiding: water, wind  

• Levensvorm: hydrofyt

• Aanpassing tegen begrazing: niet, mogelijk juist gevoelig voor vraat door watervogels 

• Belang voor fauna: schuil- en opgroeigebied van vissen en macrofauna, leefgebied van  

rheofiele libellen zoals Weidebeekjuffer.  

	 Toelichting	
Afgezien van enkele individuen die begin jaren ’90 in de rivier bij Meers zijn gevonden, ontbrak 

de soort geruime tijd in de Grensmaas. Dit had waarschijnlijk vooral te maken met de zware 

(riool)slibvracht die de Maas meevoerde waardoor onvoldoende licht in het water door kon 

dringen (De la Haye, 1992).   

Vlottende waterranonkel komt vooral sinds 1996 weer in wisselend aantal voor in het ongestuwde 

traject van de Grensmaas (Verbeek & Geilen, 1996), vooral in jaren met een relatief stabiele 

voorjaars- en zomerstand zoals 2006 en 2009. Elders, zoals langs de Bovenmaas zijn ook wel eens 

wat drijvende planten gevonden maar die zijn waarschijnlijk afkomstig van zijbeken zoals de 

Berwijn en de Voer. Langs de monding van de Swalm (binnen het winterbed van de Maas gelegen) 

is veel Vlottende waterranonkel aangetroffen in 1996 maar in 2006 ontbrak de soort volledig.  

De oorzaak van het verdwijnen op dit traject is onbekend. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Vlottende waterranonkel kan sterk profiteren van grindsuppletie in de Maas. Dit wordt  

momenteel onderzocht in het kader van het beheerplan Natura 2000. 

Dit kan gecombineerd worden met het verwijderen van enkele hoge drempels/stuwtjes die in  

het kader van grondwatermitigatie in Vlaanderen de laatste jaren in de Grensmaas zijn aange-

legd bij Geulle en Meers. Door het verwijderen van deze stuwdrempels kunnen de stromende 

karakteristieken op deze trajecten hersteld worden.

Enkele locaties, zoals Itteren en Koeweide worden in het kader van het Grensmaasplan erg breed 

en relatief diep afgegraven. Hierdoor zal relatief stilvallend water optreden. De omstandigheden 

voor Vlottende waterranonkel kunnen worden verbeterd door in de weerdverlagingen op 

uitgekiende wijze meer hoge grindruggen achter te laten.
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	 Implicaties	voor	beheer
Bij het eventueel maaien van zijbeken zoals de Voer wordt aanbevolen om het maaisel zoveel 

mogelijk richting te Maas te laten afdrijven. Vanuit dit plantenmateriaal kan de soort zich elders 

in de rivier vestigen.  

De waterkwaliteit van de Maas vormt geen belemmering meer voor de vestiging van Vlottende 

waterranonkel. 

Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Vlottende water-
ranonkel in bloei in 
de Grensmaas (zomer 
2009) (foto Kris Van 
Looy). 
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3.108	 Voorjaarsganzerik	(Potentilla tabernaemontani/verna)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: kwetsbaar 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam langs de Maas met wrs. slechts twee actuele groeiplaatsen.   

• Trend: afname. 

• Goede gebieden: Oeffelter Meent, Rijkelse Bemden. 

• Historische verspreiding:  vrijwel beperkt tot het Noordelijk Maasdal (vooral Zandmaas  

en bovenstroomse deel van Bedijkte Maas), één groeiplaats langs de Nederlandse oever van  

de Grensmaas nabij Roosteren (Sissingh, 1942). 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas -

Maasplassen ?

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen   

• Ecotoop: droge pioniersituaties, stroomdal/oeverwalgrasland    

• Bodemtype: zand    

• Zaadverspreiding: (regen)water, mieren, wind, dieren (inwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: beharing  

• Belang voor fauna: waardplant rupsen van Aardbeivlinder 

	 Toelichting	
Deze vroege voorjaarssoort komt momenteel nog maar op drie locaties voor: de Oeffelter  

Meent (vrij talrijk) langs de Bedijkte Maas en in de Rijkelse Bemden (berm van pad naar voet-

veer). Aan de Vlaamse zijde is de soort verdwenen uit het winterbed en komt ze nog op één 

plaats voor te Dilsen op een oude dijk die is afgesneden van de rivierinvloed.

Langs de Donderberg en de Stalberg is de soort in 1998 resp. 1997 voor het laatst aangetroffen. 

Op de Donderberg is Voorjaarsganzerik verdwenen doordat dit talud door gebrek aan begrazing 

is verruigd. Bij Kokkelert nabij Roosteren langs de Grensmaas is de soort verdwenen door 

afgraving van een oude kade.  

De trend is afnemend doordat nog nergens herkolonisatie optreedt, mogelijk door het gebrek 

aan zaadbronnen. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het blootleggen van open zandbodems biedt nieuwe kansen voor deze pionier.   

	 Implicaties	voor	beheer
Behoud van de laatste restpopulaties als toekomstige zaadbron.  
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
    

 
Voorjaarsganzerik  
is zeldzamer dan  
Viltganzerik en zij 
prefereert een wat 
meer kalkrijke bodem. 
(foto Gijs Kurstjens).   
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3.109	 Voorjaarszegge	(Carex caryophyllea)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: kwetsbaar 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam langs de Zandmaas.  

• Trend: afname, maar vrij stabiel in natuurgebieden. 

• Goede gebieden: Stalberg, Oeffelter Meent. 

• Historische verspreiding: Noordelijk Maasdal, in Zuid-Limburg wel op kalkgraslanden maar 

slechts van enkele locaties in België in het Maasdal (Berten, 1993). Onder meer bekend van de 

Donderberg bij Rijkel (Sissingh, 1942). Na 1950 achteruitgegaan door vermesting en vergraving.   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen en terrasranden    

• Ecotoop: droge pioniersituaties, stroomdal/oeverwalgrasland   

• Bodemtype: relatief kalkarm zand, leem      

• Zaadverspreiding: wind, water, dieren (uitwendig), mieren  

• Levensvorm: geofyt, (hemikryptofyt) 

• Aanpassing tegen begrazing: onaantrekkelijk scherp blad (silicium)  

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Voorjaarszegge is tegenwoordig zeldzaam langs de Zandmaas. De soort groeit in begraasde,  

droge stroomdalgraslanden van de Oeffelter Meent en de Stalberg. Daarnaast komt de soort  

nog op twee andere locaties in de nabijheid voor, namelijk de Zeldersche Driessen en Broekse 

Wielen. Aan de Vlaamse zijde komt de soort nog slechts op één plek voor bij Dilsen, samen  

met de Voorjaarsganzerik, maar verdween ze voor 1970 op alle vindplaatsen binnen de rivier-

invloed (Berten, 1993) ten gevolge van landbouwintensivering.

	 Implicaties	voor	inrichting	
Mogelijk kan de soort profiteren van het project natuurlijke oevers langs de Zandmaas waarbij 

zanddynamiek en erosie de ruimte krijgen. Het aantal bronpopulaties is wel erg klein voor 

herkolonisatie. Het behoud van zandige terrasranden en relatief kalkarme terrasgronden bij 

inrichtingsprojecten langs de Zandmaas is belangrijk. Indien vergraving plaats vindt dan is 

afwerking van de droge delen met gebiedseigen zand voor deze soort een belangrijke voor-

waarde. 

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing bevordt het open houden van open groeiplaatsen waarvan deze soort het moet 

hebben. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Voorjaarszegge is  
momenteel beperkt 
tot de Zandmaas;  
hier op een terras-
overgang naar de 
Maasduinen in  
natuurgebied de  
Stalberg (foto Bart  
Peters). 
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3.110	 Voszegge	(Carex vulpina)		
Beschermde status: geen  

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar   

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: bedreigd 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Vrij talrijk langs de Maasplassen en de Beneden-Maas. Zeldzaam langs de Grensmaas en 

Zandmaas. 

• Trend: toename.  

• Goede gebieden: Lus van Linne, Rijkelse Bemden, Kraaijenbergse Plassen.  

• Historische verspreiding: in alle Maastrajecten gevonden maar meest langs de Beneden-Maas. 

Overigens wordt de Voszegge pas sinds 1937 in Nederland officieel onderscheiden van de veel 

algemenere Valse voszegge (Carex otrubae).    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? =

Maasplassen +

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: strangen, afgesneden meanders, vochtige kleikommen

• Ecotoop: dynamische pioniervegetaties, vochtig grasland/beemdgrasland   

• Bodemtype: kalkarme rivierklei     

• Zaadverspreiding: wind, water, dieren (uitwendig), mieren  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: scherpe stengel    

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Voszegge is een typische zegge van het Maasdal, die daarbuiten zeldzaam is (vrijwel alleen nog 

langs de Roer in Midden-Limburg en de Oude IJssel in de Achterhoek). De soort wordt vaak over 

het hoofd gezien vanwege zijn gelijkenis met de Valse voszegge, maar blijkt langs de oevers van 

enkele Maasplassen relatief talrijk (Lus van Linne, Rijkelse Bemden). De soort is ook bekend van 

de oever van de Swalm, daar waar dit riviertje in een oude Maasmeander ligt. Het areaal van de 

soort lijkt wel enigszins op dat van Rijstgras, dat in vergelijkbaar biotoop voorkomt. Beide 

soorten hebben zich langs de nieuw ontstane Maasplassen gevestigd op zomers uitdrogende, 

slikkige oevers.

Langs de Beneden-Maas is de soort aangetroffen langs de oevers van de Kraaijenbergse Plassen  

en andere zandplassen, en lokaal in natte weilanden en oevers van oude rivierarmen (o.a. Koorn-

waard). De toename is deels reëel (ontstaan nieuwe biotopen in de vorm van zandplassen), maar 

zal deels ook te maken hebben met beter onderzoek.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Voszegge kan mogelijk vooral langs de Beneden-Maas profiteren van het opengraven van oude 

Maasmeanders (Batenburg, Keent) en geulen (Empelse Waard). 

	 Implicaties	voor	beheer
Voszegge heeft baat bij extensieve begrazing omdat bekend is dat de soort gevoelig is voor 

intensieve begrazing of maaibeheer. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Voszegge komt vooral voor langs de Midden- 
Limburgse Maasplassen langs de Getijdenmaas  
(foto Gijs Kurstjens). 
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3.111	 Watergentiaan	(Nymphoides peltata)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: met uitsterven bedreigd, Limburg: nieuw sinds 1972 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns, Prioritaire Limburgse Soort! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Hier en daar voorkomend langs de Getijdenmaas, zeer zeldzaam elders

• Trend: stabiel.

• Goede gebieden: verschillende losse kolken.

• Historische verspreiding: vrijwel beperkt tot de Benedenmaas, voor de verstuwing van  

nature lokaal zeldzaam aanwezig in Zuidelijk Maasdal (o.a. in plas bij kasteel Oost te Eijsden,  

De Wever, 1942/1943).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ?

Maasplassen

Zandmaas ? ?

Bedijkte en Getijdenmaas =/-

	 Ecologie	
• Fysiotoop: strangen/afgesneden meanders

• Ecotoop: waterplantenvegetaties  

• Bodemtype: klei, zand    

• Zaadverspreiding: water, dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: hydrofyt

• Aanpassing tegen begrazing: gevoelig voor vraat door watervogels   

• Belang voor fauna: o.a. rustplaats voor amfibieën en libellen 

	 Toelichting	
Watergentiaan is bij uitstek een waterplant van laaglandrivieren, met kleiige uiterwaarden en 

relatief voedselrijke wateren. Niet voor niets vormt de Benedenmaas de kern van het versprei-

dingsgebied in het Maasdal. Hier staat de soort vooral in (binnendijkse) kolken en oude meanders. 

Het aantal buitendijkse groeiplaatsen is gering en beperkt tot o.a. de oude Maasarm van Megen. 

Sinds 1980 lijken er geen grote veranderingen in de verspreiding van de soort te zijn opgetreden, 

hoewel de soort buitendijks af lijkt te nemen (o.a. in Empelse Waard). Wel is de soort in enkele 

nieuwe plassen langs de Limburgse Maas aangetroffen (o.a. geïsoleerde grindplas bij Meers en 

nabij de Eijsder Beemden), vrijwel zeker door kunstmatige introductie buiten het natuurlijke  

verspreidingsareaal. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Watergentiaan kan mogelijk profiteren van het opnieuw uitgraven van oude rivierlopen langs  

de Bedijkte Maas (bijv. project Keent en Batenburg) en de aanleg van hoogwatergeulen langs de 

Getijdenmaas.

	 Implicaties	voor	beheer
Behoud van buitendijkse bronpopulaties is van groot belang voor evt. toekomstige herkolonisatie 

van de Benedenmaas. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Watergentiaan  
groeit (van nature) 
vooral langs de  
Benedenmaas  
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.112	 Waterviolier	(Hottonia palustris)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: kwetsbaar 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Waterviolier is betrekkelijk zeldzaam langs de Zandmaas en het noordelijk deel van het 

Maasplassengebied en zeer zeldzaam langs de Bedijkte en Getijdenmaas. Langs de Grensmaas  

en Bovenmaas ontbreekt de soort van nature.

• Trend: stabiel langs de Zandmaas; achteruitgang langs de Benedenmaas en in Maasplassen-

gebied.

• Goede gebieden: Vuilbemden bij Asselt, Maasarm Wanssum en Heuloërbroek.

• Historische verspreiding: Waterviolier kwam begin 20e eeuw veel meer dan tegenwoordig  

voor in oude maasmeanders en kwelsloten van de Zandmaas en in het noordelijk deel van  

het Maasplassengebied. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen -

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: kwelgeul, kwelrijke beek

• Ecotoop: kwelmoeras, elzen-essenbroekbos  

• Bodemtype: Zandig, venig     

• Zaadverspreiding: water  

• Levensvorm: hydrofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: giftig ?   

• Belang voor fauna: schuilplaats voor larven van libellen en andere macrofauna  

	 Toelichting	
Waterviolier is en uitgesproken kwelindicator. Waar Waterviolier groeit is sprake van carbonaatrijk 

grondwater en daarmee doorgaans van een goede waterkwaliteit. Niet voor niets komt hij nog het 

meest voor in kwelrijke broekgebieden en sloten in oude maasarmen langs de Zandmaas. De kwel-

milieus vangen hier ijzerrijk grondwater vanuit de hogere terrassen af. Waterviolier kan hier 

voorkomen met andere kwelsoorten als Dotterbloem, Paarbladig Goudveil, IJle zegge en Bosbies. 

Voorbeelden van dergelijke milieus zijn het broekgebied bij Ooijen/Wanssum, het Heuloërbroek 

en de Vuilbemden. Onder aan de terrasovergang bij Beegden is de soort sinds de aanleg van het 

Lateraalkanaal door verdroging sterk achteruit gegaan, maar hij komt er nog wel voor. 

In recent gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden komt hij nog niet voor. Dit komt vooral 

omdat er langs de Maas nog nauwelijks projecten zijn waar bij de inrichting specifiek op de 

ontwikkeling van kwelmilieus is ingezet. Alleen in gebieden als de Weerdbeemden en de 

Romeinenweerd zijn kwelgevoede plassen ontstaan door kleiwinning. 

Langs de Benedenmaas staat Waterviolier in kolken en poldersloten waar rivierkwel in uittreedt. 

Vooral langs de Bedijkte Maas is de soort door ontwatering, eutrofiering van sloten en agrarisch 

landgebruik nog achteruitgegaan sinds de jaren ‘80. Het is onbekend of er momenteel nog 

buitendijkse groeiplaatsen zijn.  

	 Implicaties	voor	inrichting	
Langs de Zandmaas kan Waterviolier terugkeren door gerichte aanleg van ondiepe kwelgeulen. 

Daarnaast kunnen lokaal broekgebieden hersteld worden door afwateringen op te zetten en oude 

maasarmen te vernatten (met behoud van afstromend water).

Langs de Benedenmaas kan de soort mogelijk profiteren van de aanleg van nieuwe geulen, maar 

alleen als bij de aanleg in een zandig bodem plaatsvindt waar (rivier)kwel uit kan treden.
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Het aanleggen van omputgeulen, waarbij een geul in kleiig substraat wordt aangelegd, maakt de 

vestiging van kwelsoorten als Waterviolier praktisch onmogelijk.

	 Implicaties	voor	beheer
-

Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
 

       

Waterviolier in een kwelgeul langs de  
terrasrand van Beegden (foto Gijs Kurstjens).
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3.113	 Welriekende	agrimonie	(Agrimonia procera)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar 

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Limburgse Maasdal. 

• Trend: positief.  

• Goede gebieden: Schroevendaalse Plas (Ohé).  

• Historische verspreiding: mogelijk zeer zeldzaam langs de Zandmaas (omgeving Venlo), maar 

de exacte standplaatsen zijn onbekend en lagen wellicht buiten het winterbed van de Maas.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas ? ? +

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: zoom mantelvegetaties, rivierdalruigtes   

• Bodemtype: leem     

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), regenwater  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: beharing, geur 

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
De vestiging van Welriekende agrimonie in het Maasdal is opmerkelijk. Vooral rond de  

Schroevendaalse Plas bij Ohé is een enorme populatie van duizenden exemplaren verspreid  

over een groot deel van het terrein aanwezig. De soort was hier bij de start van het natuur-

ontwikkelingsproject afwezig. De bronpopulatie moet waarschijnlijk gezocht worden in de  

omgeving van de Doort waar in 1985 enkele populaties herontdekt zijn (Cortenraad, 1987). 

Daarnaast is Welriekende agrimonie ook aangetroffen in De Rug (ca. 100 ex in 2006),  

Maasbeemden (20ex. in 2009), Ooldergreend (3 ex. in 2009) en Barbara’s Weerd (6 ex. in 2006).   

Er is nog geen goede verklaring voor de geconstateerde positieve trend, hoewel de terugkeer  

van zoom- en mantelvegetaties in begraasde landschappen wel nieuw biotoop heeft gecreëerd. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
? 

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing begunstigt de verspreiding van de soort enorm. Het integraal begrazen van de 

Grensmaas zal een gunstige uitwerking op het areaal van de soort.  
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Periode 1980-1993                     Periode 1994-2000   Periode 2001-2009 
   

    

Welriekende  
agrimonie neemt toe 
langs de Limburgse 
Maas zoals op de Rug 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.114	 Wilde	averuit	(Artemisia campestris ssp. campestris)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: nt, Limburg: - 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): - 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Momenteel niet meer voorkomend langs de Maas. 

• Trend: achteruitgaand (verdwenen).

• Goede gebieden: -

• Historische verspreiding: o.a. bekend van rivierduin bij Mook (Riethorst Plasmolen)   

(Sissingh, 1942) en de oeverwal van de Koornwaard bij Empel in 1978 (Cools, 1989).   

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas

Maasplassen ? -

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: Droge grindafzettingen, zandige oeverwallen  

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, grindgrasland

• Bodemtype: kalkrijk zand en fijn grind     

• Zaadverspreiding: windstrooier, dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: chamaefyt 

• Aanpassing tegen begrazing: beharing, kruidige geur 

• Belang voor fauna: waardplant voor diverse nachtvlinders   

	 Toelichting	
Wilde averuit is een soort van droge zand- en grindafzettingen langs rivieren. In de jaren ’80 

kwam de soort nog voor op dijken langs de Benedenmaas voor (Cools, 1989). Hier is hij ver-

moedelijk verdwenen door de dijkverzwaringen. De soort zal daar naar verwachting ook weinig 

kansen hebben om terug te keren omdat de dijken op dit traject relatief kleiig zijn afgewerkt  

en ook het veel voorkomende intensieve graasbeheer met schapen is ongunstig.

Na het hoogwater van dec. 1993 doken in 1994 enkele rozetten van de Wilde averuit op in een 

grindige erosiekuil op de Isabellegreend samen met Kaal breukkruid en Wit vetkruid (Kurstjens 

& Schepers, 1995). In 1998 is de soort daar voor het laatst gemeld en sindsdien is de soort niet 

meer in het Maasdal aangetroffen. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het ontstaan van droge grind- en zandmilieus bij inrichtingsprojecten en door morfo-dynamische 

processen. Wilde averuit zal naar verwachting kunnen profiteren van hoog afgewerkte grind-

milieus langs de Grensmaas. Daarnaast kan het herstel van oeverwallen met actieve zandafzetting 

langs de Getijdenmaas nieuwe kansen scheppen.

	 Implicaties	voor	beheer
Ruimte bieden aan grind en zandafzettingen en het ontstaan van grindkuilen op de hogere 

weerden langs de Grensmaas.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009
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3.115	 Wilde	herfsttijloos	(Colchicum autumnale)		
Beschermde status: tabel 2 Flora- en faunawet 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd 

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam in Limburgse Maasdal. 

• Trend: waarschijnlijk nu stabiel.  

• Goede gebieden: Stalberg, dalflank bij Bunderbos.

• Historische verspreiding: Verspreid in het Limburgse Maasdal en uit 1814 is één vondst bekend 

langs de Maas tussen Megen en Dieden. Onder meer bij Gennep en in Midden-Limburg zijn 

groeiplaatsen verdwenen door delfstofwinning. In het Zuidelijk Maasdal in natte beemden die 

voor hooi gebruikt worden (De Wever, z.j.), vaak samen met Gulden sleutelbloem, Knolsteen-

breek en bijzonderheden als Aangebrande en Wantsenorchis! (De Wever, z.j.; Delsman, 1906).    

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas -

Maasplassen

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: vochtige kleikommen, lemige overstromingsvlakte   

• Ecotoop: vochtig grasland/beemdgrasland  

• Bodemtype: leembodem     

• Zaadverspreiding: mieren, rivierwater  

• Levensvorm: geofyt

• Aanpassing tegen begrazing: giftig (colchicine)  

• Belang voor fauna: ?  

	 Toelichting	
Herfsttijloos is een zeldzaam, maar kenmerkend bolgewas voor het winterbed van de Maas en 

enkele van haar zijbeken zoals de Geul. Binnen het Maasdal zijn er nog enkele groeiplaatsen over 

die de dans der vergravingen en landbouwintensivering ontsprongen zijn: de Stalberg (ca. 50 ex. 

in 2007), een zeer klein aantal in de Eijsder Beemden (herontdekt na start natuurgebied) en in  

de Walegreend ten zuiden van Eijsden (pers. meded. R. Wolfs). Daarnaast komt de soort nog vrij 

talrijk voor op een gehooide, kwelrijke dalhelling onderlangs het Bunderbos bij de Hemelbeek. 

Ook aan de Vlaamse zijde is er nog één goede populatie aanwezig in een hooiland en dijk van 

Maasbeemden. Diverse andere Vlaamse populaties zijn intussen verdwenen (Berten, 1993).  

Over het eventuele actuele voorkomen rond Borgharen is geen informatie voorhanden.   

	 Implicaties	voor	inrichting	
Heftige rivierdynamiek waarbij de bollen met sediment worden meegespoeld, is een manier 

geweest waarop de soort zich in het verleden langs de Maas verspreidde. 

	 Implicaties	voor	beheer
De soort is afhankelijk van begraasde of gehooide situaties.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Wilde herfsttijloos 
komt momenteel  
alleen nog voor in  
enkele natuurgebie-
den zoals de Stalberg, 
de Maasbeemden en  
de Eijsder Beemden. 
De andere stippen  
liggen door de aanleg 
van het Juliana kanaal 
nu buiten het winter-
bed van de Maas  
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.116	 Wilde	hokjespeul	(Astragalus glycyphyllos)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam langs de Bovenmaas, Grensmaas en Maasplassen; zeer zeldzaam elders.

• Trend: lichte toename.

• Goede gebieden: Kleine Weerd, Proefproject Meers, Plassen bij Heel.

• Historische verspreiding: zeldzaam in Maasplassengebied en lemige regio van de Beerse 

Overlaat in Noordelijk Maasdal (voor 1950). Na 1950 niet meer uit Maasdal gemeld. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? +

Maasplassen +

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas ? +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: droge grindafzettingen, lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: droge pioniersituaties, zoom-mantelvegetaties  

• Bodemtype: vooral kalkrijk grind, leem   

• Zaadverspreiding: rivierwater, grondtransport, dieren (inwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: smakelijk, graag gegeten en zaden kunnen daarbij onverteerd  

het darmkanaal passeren

• Belang voor fauna: ?

	 Toelichting	
Wilde hokjespeul is een soort die het laatste anderhalf decennium op beperkte schaal geprofi-

teerd heeft van de terugkeer van allerhande open bodems rond vergravingen en dynamische 

plekken in het Maasdal. Vooral de grind-leemmengsels van het Zuidelijk Maasdal zijn favoriet. 

Voor 1993 kwam hij slechts op enkele plaatsen in het Zuidelijk Maasdal voor. Daarna zijn 

verschillende nieuwe vestigingen bekend uit terreinen waar het nodige gegraven is of waar de 

rivier vers grind heeft afgezet. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij het proefproject Meers, 

waar de soort zich in 1998 en opnieuw in 2006 op een hoge, vers afgezette grindrug vestigde. 

Ook in Kerkeweerd is ze bekend van vergelijkbare milieus. De Kleine Weerd kent sinds 1996 een 

kleine, maar uitbreidende populatie. Ze staat vooral veel rond een aangelegde hoogwatervlucht-

plaats die uit lemig materiaal is opgetrokken. Daarnaast groeit de soort de laatste 15 jaar rond de 

grindgaten bij Heel, op aangebrachte en geroerde substraten bij de Rijkelse Bemden, langs het 

Julianakanaal bij Echt en langs de Kraaijenbergse Plassen bij Beers als zoomplant. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Wilde hokjespeul profiteert bij uitstek van inrichting en afwerking waarbij droge pioniermilieus 

op grind en leem achterblijven. Vermoedelijk kan zij zich vervolgens lang handhaven in grindige, 

schrale graslanden met een open karakter. Op lange termijn profiteert ze vooral van het regelmatig 

optreden van sterke morfodynamiek in de vorm van nieuwe grindafzettingen en erosiekuilen. 

Inzetten op het achterlaten van voldoende hoog afgewerkte, zomerdroge grindmilieus in het 

kader van het Grensmaasproject.

	 Implicaties	voor	beheer
Voldoende begrazing om bij te dragen aan een zekere openheid van schrale en grindige gras-

landen.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Wilde hokjespeul 
neemt licht toe, zoals 
hier op de hoge grind-
banken van Meers 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.117	 Wilde	marjolein	(Origanum vulgare)		
Beschermde status: tabel 2 Flora- en faunawet 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: vrij zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Talrijk in Zuidelijk Maasdal en zeldzaam in Noordelijk Maasdal.

• Trend: sterke toename.

• Goede gebieden: vrijwel alle natuurontwikkelingsgebieden langs de Bovenmaas, Grensmaas  

en Zuidelijke Maasplassen (leemgebied).

• Historische verspreiding: de soort was voorheen vrijwel beperkt tot het Zuidelijk Maasdal en 

kwam vooral voor in bermen en op kades. Sissingh (1942) betitelt de soort zelfs als zeldzaam 

voor de Midden-Limburgse Maas! Door landbouwintensivering is de soort achteruitgegaan. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ++

Maasplassen ++

Zandmaas ? +

Bedijkte en Getijdenmaas ? ? +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige rivieroevers, zandige oeverwallen, oeversteilwanden   

• Ecotoop: droge pioniervegetaties, stroomdalgrasland/oeverwalgrasland, zoom-mantelvegetaties  

• Bodemtype: voorkeur voor kalkrijke leembodems, maar ook op zand- en grind. 

• Zaadverspreiding: wind, rivierwater

• Levensvorm: hemikryptoyt, chamaefyt

• Aanpassing tegen begrazing: haren, sterke geur 

• Belang voor fauna: veel insecten (o.a. bijen) 

	 Toelichting	
Wilde marjolein is een van de soorten die zeer sterk is toegenomen sinds de start van natuur-

ontwikkeling en mag zeker een kenmerkende soort voor de Maas worden genoemd.  

De soort heeft sterk geprofiteerd van het grotere areaal aan extensief beheerde natuurterreinen 

en oeverstroken. Vanuit restpopulaties heeft Wilde marjolein snel nieuwe plekken in grasland  

en oeverruigtes kunnen koloniseren (Van Looy e.a., 2009). De soort kent een voorkeur voor 

gevarieerde zoom-mantelvegetaties die onder invloed van extensieve jaarrondbegrazing ontstaan.

Recentelijk heeft Wilde marjolein zich sterk uitgebreid langs de Zandmaas en de Bedijkte Maas 

en Getijdenmaas gekoloniseerd. Het aantal groeiplaatsen in het Noordelijk Maasdal ligt door 

natuurontwikkeling momenteel al hoger dan dat van de periode 1900-1980.      

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het achterlaten van droog-lemige, zandige en grindige bodems is van belang voor vestiging. 

Bescherming van groeiplaatsen in Noordelijk Maasdal is van belang omdat deze een belangrijke 

functie vervullen als zaadbron. Lokaal verlies van planten/groeiplaatsen bij inrichtingsprojecten 

in het Zuidelijk Maasdal is acceptabel omdat de soort zich snel kan hervestigen.  

	 Implicaties	voor	beheer
Wilde marjolein gedijt goed onder een relatief lage begrazingsdruk.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Wilde marjolein 
groeit talrijk op  
de Maasdam bij  
Dilkensweerd (foto 
Gijs Kurstjens). 
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3.118	 Wit	vetkruid	(Sedum album)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Regelmatige verschijning op grindafzettingen, zandige terreinen, zandige terrasranden  

en oeverwallen en in basaltglooiingen en steenzettingen. Regelmatig langs de Grensmaas  

en in het Maasplassengebied; elders vrij zeldzaam.

• Trend: toename in het Zuidelijk Maasdal, stabiel in het Noordelijk Maasdal.

• Goede gebieden: Kerkeweerd, Molenplas (Stevol).

• Historische verspreiding: vroeger bekend van alle Maastrajecten.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: droge grindafzettingen, zandige oeverwallen en terrasranden  

• Ecotoop: droge pioniersituaties, stroomdalgrasland/oeverwalgrasland

• Bodemtype: grind, zand    

• Zaadverspreiding: rivierwater, wind   

• Levensvorm: chamaefyt

• Aanpassing tegen begrazing: onsmakelijk

• Belang voor fauna: - 

	 Toelichting	
Wit vetkruid is een uitgesproken pionier van droge grind- en zandafzettingen langs rivieren.  

Het is kenmerkend voor hoger gelegen grindmilieus langs de Grensmaas, maar komt ook voor  

in zandig afgewerkte terreinen rond grindplassen. Voorbeelden van dergelijke standplaatsen 

vinden we bij Meers, Kerkeweerd, Rijkelse Bemden, Stevol, de Gebrande Kamp en de Middel-

waard. Wit vetkruid handhaaft zich daarnaast lokaal in (stroomdal)grasland op zandige bodems, 

zoals op enkele terrasranden langs de Zandmaas (Stalberg, Donderberg) en enkele wegbermen  

en taluds (rond Roermond, verspreid langs de Zandmaas). Ook op zandige oeverwallen langs de 

Getijdenmaas moet de soort in principe kunnen staan, maar geschikte oeverwallen zijn al geruime 

tijd geleden verdwenen. Interessant is wel de vestiging op een zandig afgewerkte oever in de 

Middelwaard bij Ravenstein. Daarnaast is Wit vetkruid een soort die goed uit de voeten kan op 

steenzettingen en basaltoevers (bijv. Elba, Vissersweert, Dilkensweerd, Gewande en rond ver-

schillende stuwcomplexen en stuweilanden), soms in gezelschap van soorten als Zacht vetkruid, 

Bezemkruiskruid of Plat beemdgras. In dergelijke stenige, sterk uitdrogende milieus is Wit 

vetkruid als vetplant in het voordeel ten opzichte van veel andere soorten.

	 Implicaties	voor	inrichting	
Het stimuleren van voldoende droge, relatief hooggelegen milieus, met name langs de 

Grensmaas. 

Afwerking met grindig en grofzandig substraat.

Het behoud van oude terrasranden langs het Limburgse Maasdal

Het stimuleren van oeverwalvorming en zandafzetting in inrichtingsprojecten, bijv. door kunst-

matige oeverdammen te verlagen tot een niveau dat er weer zandafzetting kan plaatsvinden.

	 Implicaties	voor	beheer
Begrazing is van belang voor het behoud van een open vegetatie. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Wit vetkruid groeit 
veel in het warme, 
stenige en zandige 
milieu van het  
Zuidelijk Maasdal 
(foto Gijs Kurstjens).  



de flora van het maasdal250

3.119	 Witte	munt	(Mentha suaveolens)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: niet bedreigd, Limburg: vrij zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid in nieuwe natuurgebieden in het Zuidelijk Maasdal; zeldzaam langs de Zandmaas  

en Benedenmaas.  

• Trend: (sterke) toename.

• Goede gebieden: Veel extensief begraasde natuurgebieden, vooral in het Zuidelijk Maasdal.

• Historische verspreiding: vroeger en overigens nog steeds veel verward met Wollige munt  

(de bastaard van Witte en Hertsmunt). Van oorsprong waarschijnlijk beperkt tot het kalkrijke 

deel van Zuid-Limburg inclusief het Zuidelijk Maasdal. De verwante Hertsmunt komt vrijwel 

uitsluitend langs de Rijntakken voor.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ++

Maasplassen ++

Zandmaas +

Bedijkte en Getijdenmaas ? +

	 Ecologie	
• Fysiotoop: lemige overstromingsvlakte  

• Ecotoop: zoom-mantelvegetaties, rivierdalruigtes

• Bodemtype: kalkrijke leem, grind-leem-zandmengsels    

• Zaadverspreiding: water, dieren (uitwendig)  

• Levensvorm: hemikryptofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: sterke geur, beharing

• Belang voor fauna: zeer goede nectarplant voor bijen en zweefvliegen

	 Toelichting	
Witte munt maakt de laatste 15 jaar een opmerkelijke opmars en mag tot de kenmerkende 

soorten van het Maasdal worden gerekend. De soort profiteert sterk van het nieuwe areaal aan 

extensief begraasde natuurgebieden en de vele terreinen rond oude grindplassen die met lemig 

materiaal zijn afgewerkt. Zijn voorkeur voor kalkrijke leemgrond maakt dat Witte munt zijn 

zwaartepunt in het Zuidelijke Maasdal heeft liggen. Hier komt het in vrij gevarieerde ruigtes 

voor samen met soorten als Wilde marjolein, Echt bitterkruid en Boerenwormkruid.  

Toch zien we Witte munt de laatste jaren ook steeds meer in het Noordelijk Maasdal doordringen. 

Enerzijds zal dit vermoedelijk sterk samenhangen met de toegenomen zaadaanvoer vanuit het 

zuiden en de nieuwe kansen die de soort in jaarrond begraasde natuurgebieden krijgt (ook in 

nieuw verworven oeverstroken van Rijkswaterstaat in het kader van PNOM). Belangrijke factor 

lijkt echter ook het gegeven dan veel oevers langs de Zandmaas in de jaren ’60 en ’70 zijn 

afgewerkt met lemige substraten in het kader van grootschalige oeververbeteringen (Peters, 

2005). Het bodemtype van veel Maasoevers is daardoor definitief verandert ten gunste van een 

soorten als Witte munt, Wilde marjolein en Rode ogentroost.

	 Implicaties	voor	inrichting	
De soort profiteert van de lemige afwerking van wat hogere delen in het Maasdal. Witte munt 

kan in de toekomst bijvoorbeeld veel verwacht worden op allerlei dekgrondbergingen rond 

herinrichtingsprojecten (bijv. langs de Grensmaas).

	 Implicaties	voor	beheer
Witte munt profiteert van relatief lage begrazingsdichtheden en jaarrondbegrazing.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Witte munt is  
kenmerkend voor  
het kalkrijke Zuidelijk 
Maasdal en neemt 
duidelijk toe.  
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3.120	 Witte	waterkers	(Rorippa nasturtium-aquaticum)			
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: achteruitgaand, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Regelmatig voorkomend langs het kalkrijke Zuidelijk Maasdal. Vrij zeldzaam in het  

Noordelijk Maasdal. 

• Trend: vermoedelijk toenemend.

• Goede gebieden: Gebrande Kamp, Swalmmonding en andere beekmondingen. 

• Historische verspreiding: deze is niet goed bekend omdat vaak verwarring met Slanke  

waterkers optreedt. Tot 1956 werd er zelfs geen onderscheid gemaakt tussen beide soorten. 

Beide soorten samen kwamen tot 1980 verspreid langs de hele Maas voor. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? ? ? +?

Maasplassen ? ? ? +?

Zandmaas ? ? ? 0

Bedijkte en Getijdenmaas ? ? ? 0

	 Ecologie	
• Fysiotoop: sikoever, zandige rivieroevers, kwelgeul/kwelrijke beek  

• Ecotoop: dynamische pioniervegetaties, kwelmoeras

• Bodemtype: zand- of kleibodem onder invloed van kalkrijk water   

• Zaadverspreiding: water  

• Levensvorm: helofyt 

• Aanpassing tegen begrazing: scherpe radijssmaak  

• Belang voor fauna: waardplant rupsen Oranjetip  

	 Toelichting	
Over de exacte verspreiding van Witte waterkers langs de Maas is onvoldoende bekend. Het voor-

komen van de soort in de periode 1980-1993 ontbrak in enkele databestanden, terwijl hij wel 

degelijk voorkwam in die periode. Daarom is ook geen stippenkaartje opgenomen van die periode. 

Daarnaast is in bepaalde bestanden Slanke en Witte waterkers samengenomen. Vooral in terras-

beken en -afwateringen langs de Zandmaas komt de soort mogelijk wat meer voor dan het 

stippenkaartje doet vermoeden. Ondanks het gebrek aan volledige data lijkt Witte waterkers 

sinds 1993 wat toe te nemen door verbetering van de waterkwaliteit. 

Duidelijk is dat Witte waterkers momenteel haar grootste dichtheden bereikt langs heldere 

zijbeken en grondwatergevoede sloten langs de Maas, zoals de Kanjel bij Borgharen, de Vloot-

beek bij Linne, de Swalm, de Brand (afwatering in Berckterveld bij Baarlo) en de Virdsche Graaf 

bij Oeffelt. Daarnaast komt ze soms gewoon op de Maasoevers voor op droogvallende pionier-

oevers. Een voorbeeld is de grofzandige baai in de Gebrande Kamp bij Middelaar.

	 Implicaties	voor	inrichting	
Witte waterkers zal zeker profiteren van de aanleg van kwelgeulen en het opzetten van grond-

watergevoede afwateringssloten langs de Zandmaas. Daarnaast kan ze profiteren van herinrich-

ting van zijbeken en meer natuurlijke, zandige rivieroevers. 

	 Implicaties	voor	beheer
-
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Periode 1994-2009

Witte waterkers  
komt veel voor langs 
de kwelrijke randen 
van de Maas, zowel 
langs beken als op 
droogvallende rivier-
oevers. De soort is 
langs de Maas alge-
mener dan de Slanke 
waterkers die door-
gaans op locaties 
groeit die onder 
invloed staan van 
minder kalkrijk  
water (foto Gijs  
Kurstjens).    
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3.121	 Wondklaver	(Anthyllis vulneraria)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): kwetsbaar  

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: zeldzaam 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): ns, Prioritaire Limburgse Soort! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam langs de Maas.

• Trend: stabiel. 

• Goede gebieden: Kerkeweerd.

• Historische verspreiding: zeldzaam langs de Maas, o.a. vermeld van hooiland op de Rug bij 

Roosteren langs de Grensmaas (Sissingh, 1942) en in 1972 op de Oeffelter Meent (Cools, 1989).  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =

Maasplassen ?

Zandmaas ?

Bedijkte en Getijdenmaas ?

	 Ecologie	
• Fysiotoop: droge grindafzettingen  

• Ecotoop: droge en dynamische pioniersituaties

• Bodemtype: grind, zandige leem, grof zand, grindrijke leem

• Zaadverspreiding: wind 

• Levensvorm: hemicryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: beharing 

• Belang voor fauna: waardplant rupsen Dwergblauwtje 

	 Toelichting	
Wondklaver is vooral een soort van droge, stenige en kalkrijke milieus, onder meer rond de 

Pietersberg en allerhande kalksteengroeves in Limburg. Ondanks een groter aandeel aan geroerde 

kalkrijke bodems langs de Maas blijft de soort uitermate zeldzaam. In 1987 veel op een opgespoten 

terrein bij Uikhoven (B) langs de Grensmaas (Berten, 1993) en in 1993 in Hochter Bampd op grind-

vlakte (Kurstjens & Schepers, 1995). Na het hoogwater van 1995 is zij vanaf 1996 bekend van de 

Kerkeweerd, waar ze tot 2008 op een droge, lemige steilwand van een erosiegeul en op afgezet 

grind stond. Mogelijk is hij hier terecht gekomen met zaaimengsels die bij de afwerking van het 

terrein zijn gebruikt. In 2009 zijn de standplaatsen vergraven, maar is veel nieuw potentieel 

biotoop ontstaan in de vorm van droge grindvlaktes en leembodems. Enkele van de huidige 

standplaatsen hangen vrijwel zeker samen met het inzaaien in bermen (rondweg Gennep, rond 

Roermond). 

	 Implicaties	voor	inrichting	
De soort kan zich definitief vestigen wanneer bij uitvoering van het Grensmaasproject voldoende 

hoge grindmilieus achter gelaten worden. Daarnaast kan de soort profiteren van droge afwerking 

met grind, zand en zandige leem rond grindplassen en inrichtingsprojecten.

De soort profiteert van grootschalige erosie en grindafzettingsprocessen langs de Maas.

	 Implicaties	voor	beheer
De soort is op termijn afhankelijk van begrazing om voldoende open, zonbeschenen situaties te 

houden. Stimuleren van morfodynamiek in het beheer.
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Wondklaver is zeer 
zeldzaam maar  
komt o.a. voor in de 
Kerkeweerd. Hier  
een uitgebloeid 
exemplaar samen 
met Bont kroonkruid 
op de steilwand van 
een erosiegeul in de 
Kerkeweerd (foto  
Bart Peters). 
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3.122	 Zacht	vetkruid	(Sedum sexangulare)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: bedreigd, Limburg: bedreigd 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++, Prioritaire Limburgse Soort! 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Betrekkelijk zeldzaam langs de hele Maas.

• Trend: toename langs de Maasplassen en de Grensmaas, elders stabiel.

• Goede gebieden: Rijkelse Bemden, Oeffelter Meent, Buitenpolder Heerewaarden.

• Historische verspreiding: Zacht vetkruid kwam zeker tot de jaren ’50 nog veel voor op zandige 

terrasranden, zandige Maasoevers en in allerlei stroomdalgraslandjes. Van Dijk e.a. (1980) 

beschreven het verdwijnen van veel stroomdalgraslanden met Zacht vetkruid tussen 1960 en 

1980, met name door landbouwintensivering, grindwinning, het vergraven van de Maasoevers 

ten behoeve van oeververbeteringen en soms door het verdwijnen van geschikt beheer. 

Delvosalle (1952) vermeldt de soort als bijzonderheid langs de Vlaamse zijde van de Grensmaas. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas +

Maasplassen +

Zandmaas =

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, terrasranden, droge grindafzettingen  

• Ecotoop: stroomdalgrasland/oeverwalgrasland, droge pioniersituaties

• Bodemtype: (kalkhoudend) zand, grind

• Zaadverspreiding: windstrooier, regenballist 

• Levensvorm: chamaefyt

• Aanpassing tegen begrazing: onsmakelijk  

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Zacht vetkruid komt niet zelden samen met Wit vetkruid langs de Maas voor, maar neigt meer 

naar zandige substraten in plaats van stenige ondergronden. Zo komt de soort op verschillende 

plaatsen in schrale, zandige stroomdalgraslanden en op terrasranden en dijktaluds voor. Ze groeit 

als vetplant nooit op kleiige substraten. Voorbeelden zijn de stroomdalgraslandjes van de Oeffelter 

Meent, de Stalberg, de Donderberg en verschillende (dijk)taluds in het Maasplassengebied. 

Langs de Getijdenmaas is de soort kenmerkend voor morfologische actieve oeverwallen en 

begraasd oeverwalgrasland. Zo komt hij voor in de Koornwaard en de Hedelse Bovenwaarden. 

Voor haar vestiging is Zacht vetkruid gebaat bij een relatief open grasmat en zandige pionier-

situaties. Zo vestigde de soort zich al na enkele jaren in (grof )zandig afgewerkte en/of aangevulde 

terreinen rond voormalige winlocaties in de Gebrande Kamp, in de Buitenpolder Heerewaarden, 

de Middelwaard bij Ravenstein en rond de Stevolplas bij Ohé. Ook de kunstmatig gegraven “terras-

rand” in de zanden van het middenterras rond de Rijkelse Bemden werd in korte tijd vrij massaal 

door Zacht vetkruid gekoloniseerd. De soort is dan ook afhankelijk van een zekere bodemdynamiek. 

Aan de zuidrand van de Donderberg is ze sterk achteruit gegaan, doordat hier enkele decennia 

lang geen begrazing heeft plaats gevonden.

Naast het voorkomen op zand staat Zacht vetkruid ook op grind en kunstmatige steenzettingen 

en kadewerken. Zo staat ze op hoge grindbanken en hoog afgewerkte grindterreinen langs 

Grensmaas (o.a. Meers, Elba, Roosteren).

	 Implicaties	voor	inrichting	
De soort profiteert van het vrij graven van en afwerken met zanden bij allerhande inrichtings-

projecten. Dat kan door de klei van onderliggende zanden af te graven, maar ook door het 

verwijderen van toplagen of gerichte afwerking met zand en grind.
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	 Implicaties	voor	beheer
Zacht vetkruid is voor de wat langere termijn afhankelijk van een goed begrazingsbeheer. 

Daarnaast profiteert zij van het stimuleren van sedimentatieprocessen op oeverwallen, grind-

banken en aanwassen.

Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Zacht vetkruid met 
onder meer Bonte 
wikke op een zandig 
talud in de Rijkelse 
Bemden (foto Bart  
Peters). 
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3.123	 Zachte	haver	(Helictotrichon pubescens)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd    

Status Rode Lijst Vlaanderen: zeldzaam, Limburg: kwetsbaar

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): +++ 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Verspreid en zeldzaam voorkomend langs de hele Maas met een zwaartepunt langs de  

Getijdenmaas. Het beeld uit de jaren ’80 is vermoedelijk niet geheel compleet omdat deze 

vroege soort buiten de bloetijd relatief makkelijk over het hoofd wordt gezien tussen  

Glanshavervegetaties, zeker bij lage dichtheden.   

• Trend: stabiel tot achteruitgaand.

• Goede gebieden: de Mussenwaard bij Hedel. 

• Historische verspreiding: begin van de 20e eeuw was Zachte haver een algemene verschijning, 

vooral in het Noordelijk Maasdal, in allerhande zandige graslandjes op terrasranden, kaden, 

oeverwallen en in wegbermen (o.a. Sissingh, 1942). Van Dijk e.a. (1984) beschrijven in 1980 een 

sterke achteruitgang voor het Noordelijk Maasdal sinds de jaren ‘50. Langs de Grensmaas heeft 

de soort geprofiteerd van de aanleg van het Julianakanaal.  

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas =/+

Maasplassen -

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas -

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen en terrasranden  

• Ecotoop: stroomdalgrasland, oeverwalgrasland

• Bodemtype: (kalkhoudend) zand, lichte klei    

• Zaadverspreiding: wind, dieren (uitwendig)   

• Levensvorm: hemikryptofyt

• Aanpassing tegen begrazing: gevoelig voor overbegrazing 

• Belang voor fauna: ? 

	 Toelichting	
Zachte haver is een typische soort van schrale, zandige stroomdalgraslanden en oeverwalgras-

landen. Langs de Getijdenmaas is de soort daarom vooral te vinden op zandige (maar veelal vast-

gelegde) oeverwallen, zoals in de Mussenwaard, de Koornwaard, Empelse Waard, Piekenwaard  

en Crèvecoeur. Langs de Zandmaas staat Zachte haver op zandige terrasranden, bijvoorbeeld in 

de Barbara’s Weerd en op een terrasrand langs de Maas bij Reuver. Tegenwoordig is Zachte haver 

nog het meest te vinden op allerhande oude dijkjes en kaden, onder meer rond Maasband, op  

het talud van het Julianakanaal, bij Hasselt (Velden) en de winterdijk van Overasselt en Hedel.

Toch blijft de soort zeldzaam en breidt hij zich niet echt uit naar nieuwe terreinen. Vermoedelijk 

heeft dit ten dele te maken met een moeizaam verspreidings- of kiemsucces vanuit zaad. Het is 

dus mogelijk dat er gewoon meer tijd nodig is. Een andere factor kan het gebrek aan schrale 

zandige locaties zijn langs de tegenwoordige Maasoevers. Vooralsnog is dit niet helemaal duidelijk.

In de Noordelijke Maasvallei lijken sinds de jaren 80 nog enkele standplaatsen verloren gegaan  

te zijn onder meer op dijken door dijkverbetering in de jaren 90. 

 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Behoud van oude , zandige terrasgronden/terrasranden en oude kades langs de Maas. Daarnaast 

kunnen nieuwe nevengeulen zo aangelegd worden dat aanzandingsprocessen op oeverwallen 

nieuw leven ingeblazen wordt. Ook kunnen nieuwe oeverwallen en aanzandingsmilieus ontstaan 

door het verlagen van relatief kleiige oeverdammen tussen zandplassen en de Maas. Afwerking 

van hogere terreindelen vooral met zandig of fijn grindig materiaal. 
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	 Implicaties	voor	beheer
Het stimuleren van periodieke aanzandingen op oeverwallen, bijvoorbeeld door het verwijderen 

oeverbestorting of het lokaal verlagen van oeverdammen. Daarnaast is begrazing belangrijk om 

een open graslandsituatie te behouden.

Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Zachte haver met  
Echte kruisdistel op 
de oeverwal van de 
Mussenwaard bij  
Hedel (foto Bart  
Peters).



de flora van het maasdal260

3.124	 Zandweegbree	(Plantago arenaria)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): thans niet bedreigd    

Status Rode Lijst Vlaanderen: nt, Limburg: bedreigd 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): - 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeldzaam langs de Grensmaas, elders ontbrekend.

• Trend: in de jaren ‘90 vooruitgaand, recentelijk weer achteruitgaand.

• Goede gebieden: grindbanken rond Meers.

• Historische verspreiding: Zandweegbree is een ingeburgerde soort die al sinds de jaren 50 van  

de Grensmaas en Bovenmaas bekend is (Van Ooststroom & Mennema, 1972). De plant is hier 

terecht gekomen als woladventief (Pinckaers, 1985). Begin 20e eeuw wordt hij echter ook 

opgegeven voor de Zandmaas (Garjeanne, 1914) die de plant beschouwde als ‘voedsterplant’. 

Het is goed mogelijk dat hij toen ook nog op de zandbanken in de destijds ongestuwde rivier 

voorkwam (Peters, 2010). 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas ? =

Maasplassen ?

Zandmaas

Bedijkte en Getijdenmaas

	 Ecologie	
• Fysiotoop: droge grindafzettingen, zandige oeverwallen      

• Ecotoop: droge pioniersituaties

• Bodemtype: zand, grind    

• Zaadverspreiding: dieren (uitwendig), water  

• Levensvorm: therofyt

• Aanpassing tegen begrazing: beharing, stug, mogelijk onsmakelijk 

• Belang voor fauna: ?

	 Toelichting	
Zandweegbree is een soort die sterk afhankelijk is van het optreden van voldoende morfo-

dynamiek. Hij komt langs rivieren in de jongste successiestadia van relatief hoog opgeworpen 

grind- en zandafzettingen voor. Het gaat om standplaatsen die in de zomer sterk kunnen uit-

drogen en dan zelden overstromen. 

Langs de Grensmaas staat Zandweegbree op de wat hogere grindbanken. Niet geheel onverwacht 

was een sterke opmars van de soort na de krachtige hoogwaters van 1993 en 1995. De laatste  

tien jaar wordt Zandweegbree echter veel minder meer langs de Grensmaas gemeld. Dit heeft 

vermoedelijk te maken met het ontbreken van serieuze hoogwaters sinds 2002. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Langs de Grensmaas ruimte bieden aan het ontstaan van voldoende hoge grindbanken en 

voldoende morfodynamiek. 

	 Implicaties	voor	beheer
Toelaten en stimuleren van voldoende morfodynamiek.
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Periode 1980-1993                     Periode 1994-2000   Periode 2001-2009 

Zandweegbree  
groeit vrijwel alleen 
langs het ongestuwde 
traject van de Grens-
maas. Hier samen 
met Slanke mantel-
anjer op een droge 
grindbank (foto Bart 
Peters).
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3.125	 Zandwolfsmelk	(Euphorbia seguieriana)		
Beschermde status: geen 

Status Rode Lijst (2000): ernstig bedreigd  

Status Rode Lijst Vlaanderen: -, Limburg: - 

Preferentialiteit Maasdistrict (VL): - 

	 Verspreiding	en	actuele	trend	
• Zeer zeldzaam in het Maasplassengebied en de Getijdenmaas, elders ontbrekend.

• Trend: achteruitgaand.

• Goede gebieden: alleen nog enkele ex. in de Rijkelse Bemden en de Koornwaard.

• Historische verspreiding: zeldzaam langs hele Maas met enige concentraties in Midden- 

Limburg (o.a. bij Roosteren en Linne (De Wever, 1942/1943, talud Donderberg (Sissingh, 1942)  

en langs Beneden-Maas (o.a. Oeffelt, Koornwaard en Bokhoven (Cools, 1989)). De populatie in  

de Koornwaard was in 1956-57 erg groot (Cohen Stuart, 1959). Delvosalle (1952) meldt dat de 

soort zeldzaam is langs de Vlaamse zijde van de Grensmaas. 

1900-1949 1950-1979 1980-1993 1994-2009 Actuele trend

Boven- en Grensmaas -

Maasplassen =

Zandmaas -

Bedijkte en Getijdenmaas =

	 Ecologie	
• Fysiotoop: zandige oeverwallen, droge grindafzettingen  

• Ecotoop: droge pioniersituaties, stroomdalgrasland/oeverwalgrasland 

• Bodemtype: kalkrijk zand, fijn grind 

• Zaadverspreiding: zelf, mieren, water  

• Levensvorm: hemikryptofyt, chamaefyt

• Aanpassing tegen begrazing: onsmakelijk en giftig  

• Belang voor fauna: waardplant rupsen Wolfsmelkpijlstaart  

	 Toelichting	
Zandwolfsmelk is een statige wolfsmelksoort die zich vooral thuis voelt op kalkrijke, zandige 

oeverwallen in een wat jonger successiestadium. Niet voor niets is de soort al lange tijd zeer 

zeldzaam langs de Maas. 

Inmiddels staat de soort alleen nog in de Koornwaard en de Rijkelse Bemden, waar de soort  

zich in 1997 heeft gevestigd vanuit de Donderberg, waar de soort na herontetdekking in 1992 

(Dickhaut & Geraedts, 1993) inmiddels is verdwenen. In de Koornwaard lijkt de standplaats  

niet optimaal doordat er geen negrazing meer plaatsvindt. 

	 Implicaties	voor	inrichting	
Stimuleren van het ontstaan van morfologisch actieve oeverwallen, bijvoorbeeld door het 

verlagen van oeverdammen, maar in bepaalde gevallen wellicht ook door stabiele oeverwallen 

lokaal weer wat te verlagen, zodat zandafzetting weer kan plaatsvinden.

	 Implicaties	voor	beheer
De soort profiteert van begrazing doordat dit voor een open grasmat zorgt. Hij kan niet tegen 

maaien. 
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Periode 1980-1993      Periode 1994-2009

Van de Zandwolfs-
melk zijn nog twee 
restpopulaties be-
kend. Hier de groep 
planten van Rijkel 
(foto Gijs Kurstjens).  
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3.126	 Tabel	met	niet	behandelde	soorten	
	 (zeldzaamheden	en	voor	natuurontwikkeling	minder	indicatieve	soorten)		

Soort Wetenschappelijke	naam
Akkerandoorn Stachys arvensis
Akkerdoornzaad Torilis arvensis 
Akkerklokje Campanula rapunculoides
Akkerleeuwenbek Misopates orontium
Behaarde boterbloem Ranunculus sardous
Beklierde kogeldistel Echinops sphaerocephalus
Bergdravik Bromopsis erecta
Bieslook Allium schoenoprasum
Blauwe leeuwenbek Linaria arvensis
Blauw walstro Sherardia arvensis
Bleke zegge Carex pallescens 
Bochtige klaver Trifolium medium
Bolderik Agrostemma githago
Bonte luzerne Medicago x varia
Bosaardbei Fragaria vesca
Bosgierstgras Milium effesum
Boslathyrus Lathyrus sylvestris
Bosmuur Stellaria nemorum
Boszegge Carex sylvatica
Brede raai Galeopsis ladanum
Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias
Donzige klit Arctium tomentosum
Draadklaver Trifolium micranthum
Driedistel Carlina vulgaris
Driekantige bies Schoenoplectus triqueter
Dubbelkelk Picris echioides
Duits viltkruid Filago vulgaris
Dwergbloem Anagallis minima
Dwergviltkruid Filago minima
Echte heemst Althaea officinalis
Eironde leeuwenbek Kickxia spuria
Eivormige waterbies Eleocharis ovata
Esdoornganzenvoet Chenopodium hybridum
Gegroefde veldsla Valerianella carinata
Gele kamille Anthemis tinctoria
Gele maskerbloem Mimulus guttatus
Gele wikke Vicia lutea
Geoorde zuring Rumex thyrsiflorus
Gesteeld glaskroos Elatine hexandra
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata
Gevleugeld helmkruid Scrophularia umbrosa
Gipskruid Gypsophyla muralis
Grijskruid Berteroa incana
Grindstijfgras Micropyum tenellum
Groot blaasjeskruid Utricularia vulgaris
Groot nimfkruid Najas marina
Groot spiegelklokje Legousia speculum-veneris
Grote boterbloem Ranunculus lingua
Grote centaurie Centaurea scabiosa
Grote hardvrucht Bunias orientalis
Grote keverorchis Listera ovata
Grote leeuwenklauw Aphanes arvensis
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Soort Wetenschappelijke	naam
Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea
Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius
Handjesereprijs Veronica triphyllos
Hangende zegge Carex pendula
Heelbeen Holosteum umbellatum
Kalketrip Centaurea calcitrapa
Kleine kattenstaart Lythrum hyssopifolia
Kleine ruit Thalictrum minus
Kleverige ogentroost Parentucellia viscosa
Korenbloem Centaurea cyanus
Kranssalie Salvia verticillata
Lange ereprijs Veronica longifolia
Langstekelige distel Carduus acanthoides
Liggende ereprijs Veronica prostrata
Melige toorts Verbascum lychnitis
Mierik Armoracia rusticana
Moeraswolfsmelk Euphorbia palustris
Moesdistel Cirsium oleraceum 
Muurleeuwenbek Cymbalaria muralis
Nachtsilene Silene nutans
Oosterse morgenster Tragopogon pratensis ssp. orientalis  
Rechte ganzerik Potentilla recta
Rietorchis Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa
Rivierkruiskruid Senecio fluviatilis
Rozetsteenkers Cardaminopsis arenosa
Ruige scheefkelk Arabis hirsuta ssp. hirsuta
Ruig viooltje Viola hirta
Schijnraket Erucastrum gallicum
Sierlijke vetmuur Sagina nodosa
Slangenkruid Echium vulgare
Slofhak Anthoxanthum aristatum
Smalle aster Aster lanceolatus
Smalle raai Galeopsis angustifolia
Soldaatje Orchis militaris
Steenanjer Dianthus deltoides
Steenbreekvaren Asplenium trichomanes
Stengelomvattend havikskruid Hieracium amplexicaule
Stijve steenraket Eysimum hieracifolium
Stinkend streepzaad Crepis foetida 
Torenkruid Arabis glabra
Veldhondstong Cynoglossum officinale
Veldwarkruid Cuscuta campestris
Vroege ereprijs Veronica praecox
Vroege zegge Carex praecox
Waterlepeltje Ludwigia palustris
Waterpostelein Lyhtrum portula 
Weidekervel Silaum silaus
Weidekerveltorkruid Oenanthe silaifolia
Welriekende ganzenvoet Chenopodium ambrosoides
Wolfskers Atropa bella-donna
Wollige munt Mentha x rotundifolia
Zomerfijnstraal Erigeron annuus
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4	 Synthese	/	analyse	

4.1	 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van een aantal analyses van de uitgebreide dataset van 

soortgegevens gepresenteerd. Op de eerste plaats is een analyse per riviertraject gemaakt (§ 1.2): 

welke plantensoorten zijn kenmerkend voor de verschillende trajecten en welke trends zijn het 

meest prominent? De soorten zijn daarnaast ingedeeld in ecotopen en er is een anayse gemaakt 

van de ontwikkeling per ecotoop (§ 1.3). Tenslotte is er een analyse gemaakt op basis van twee 

ecologische eigenschappen van plantensoorten (zaadverspreiding en levensvorm): dit geeft onder 

meer antwoord op de vraag of plantensoorten die door water of dieren worden verspreid het 

beter doen dan bijvoorbeeld soorten waarvan de zaden door de wind worden verspreid (§ 1.4).   

Uit de analyse van deze trends zijn succes- en faalfactoren afgeleid voor verder ecologisch herstel 

in de toekomst (§ 1.5). Kennis die goed kan worden benut bij de grootschalige herinrichting van 

het Maasdal, maar ook bij andere rivierinrichtingsprojecten. Dit hoofdstuk sluit daarom af met 

aanbevelingen voor beheer en inrichting (§ 1.6).

4.2		 Analyse	per	riviertraject
In deze paragraaf is per riviertraject van de Maas een analyse gemaakt van de resultaten van  

de ontwikkeling van de bijzondere plantensoorten. De vier onderscheiden riviertrajecten (zie  

ook § 1.2.2) worden achtereenvolgens besproken. 

De trajecten verschillen momenteel sterk qua rijkdom aan bijzondere soorten. In figuur 2 is het 

gemiddeld aantal bijzondere plantensoorten per gebied sinds de start van natuurontwikkeling 

weergegeven voor de vier riviertrajecten van de Maas en dit getal is gecombineerd met het aantal 

soorten van het meest soortenrijke terrein per traject. 

Het verschil in soortenrijkdom houdt vooral verband met de grotere variatie aan bodemtypen,  

het grotere aandeel minerale en soms open bodems (grind en zand) en mogelijk het hogere 

kalkgehalte daarvan. Daarnaast speelt bijvoorbeeld langs de Maasplassen het grotere areaal  

aan nieuwe natuurgebieden en de ontwikkelingstijd ervan op de zuidelijke trajecten een rol.  

Zo hangt de achterstand die de Zandmaas in figuur 2 lijkt te hebben vermoedelijk voor een 

belangrijk deel samen met het kleinere aantal natuurgebieden en de relatief korte ontwikke-

lingstijd ervan. Bij uitbreiding van het areaal natuurgebied kan de Benedenmaas naar verwach-

ting een deel van haar achterstand inlopen, maar ze zal naar verwachting in potentie altijd  

wat soortenarmer blijven dan de Limburgse Maas. 

Figuur	2. Gemiddelde rijkdom aan bijzondere 
soorten (lijst Maas in Beeld) per gebied voor de 
verschillende riviertrajecten van de Maas sinds 
de start van natuurontwikkeling rond 1994  
gecombineerd met het getal van het meest  
soortenrijke terrein per traject.  
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	 Boven-	en	Grensmaas
• De Boven- en Grensmaas vormen het meest soortenrijke traject van de Maas met gemiddeld  

50 soorten per terrein. Met 70 soorten is de Kerkeweerd bij Stokkem (B) het soortenrijkste 

gebied. Dit heeft vooral te maken met de variatie aan bodemtypen, het aandeel open grind-  

en leembodems en het kalkgehalte daarvan. Daarnaast speelt de oudere leeftijd van natuur-

gebieden (met o.a. goed ontwikkelde ooibossen) op dit traject een rol. 

• Langs de Bovenmaas zien we vooral een toename van bijzondere soorten van ooibos, stroom-

dalflora (vooral de zoomsoorten) en ruigten. Door het gebrek aan dynamiek (vast stuwpeil) zijn 

soorten van pioniersituaties vaak afwezig. Ook een waterplant als Rivierfonteinkruid ontbreekt 

op dit traject vooralsnog, terwijl die wel in de gestuwde Maasplassen voorkomt. 

• Langs de Grensmaas zien we dankzij het realiseren van nieuwe natuurgebieden een toename  

van soorten over de volle breedte (pioniers, stroomdalflora, zomen en ruigten, ooibossen). 

Waterplanten als Rivierfonteinkruid en Vlottende waterranonkel hebben geprofiteerd van de 

verbeterde waterkwaliteit. Kwelflora komt in alle onderzochte gebieden nauwelijks voor; het 

grondwater stroomt hier vrij diep in het grindpakket af en komt alleen lokaal aan de plateau-

flanken van de Grensmaas (Bunderbos, Kingbeek) aan de oppervlakte. Een uitzondering vormt 

het ooibos van Hochter Bampd waar sprake is van een specifieke situatie met kanaalkwel. 

• Kenmerkende plantensoorten voor de beide trajecten zijn o.a. Borstelkrans, Boskortsteel, 

Daslook, Donderkruid, Groot glaskruid, Harige ratelaar, Hartgespan, Klein glaskruid, Kruid-

vlier, Maretak, Slangenlook, Slanke mantelanjer, Stengelomvattend havikskruid, Ronde 

ooievaarsbek, Fijne ooievaarsbek, Zandweegbree en Wondklaver. 

• Soorten van relatief kalkarme situaties zijn zeldzaam of afwezig (bijv. Gestreepte klaver,  

Grote pimpernel, Lathyruswikke en Viltganzerik).

    

	 Maasplassen
• De Maasplassen vormen na de Boven- en Grensmaas het meest soortenrijke traject van de  

Maas met gemiddeld 31 soorten per terrein. Met 60 soorten is de Laakerweerd – op de overgang 

naar de Grensmaas – het soortenrijkste gebied van dit traject. Daarnaast zijn STEVOL, Isabelle-

greend en Rijkelse Bemden soortenrijke gebieden met elk 42 bijzondere soorten. Het lagere 

gemiddeld aantal soorten heeft deels te maken met het feit dat het traject sterk gereguleerd is. 

De rivier is gestuwd, oevers zijn vastgelegd en de bedding is genormaliseerd. Daarbij komt dat 

ook het landgedeelte een sterk aangelegd karakter heeft waarbij de meeste terreinen bij de 

herinrichtingswerken na de grindwinning zijn afgewerkt met een leemlaag. De open grind-

afzettingen en dynamische hoogwatereffecten zoals langs de Grensmaas, ontbreken deels en 

daarmee een deel van de soorten. Daarnaast zijn met de grootschalige vergraving van dit 

traject veel stroomdalsoorten verdwenen; het aantal bronpopulaties is dus beperkt. Door 

natuurontwikkeling op heringerichte terreinen hebben veel, deels nieuwe soorten zich 

gevestigd. De beste resultaten zijn behaald op terreinen die zijn aangevuld met gronden die 

niet of nauwelijks meer landbouwkundig benut zijn en op bodems die naast lemige dekgrond 

ook nog uit relatief veel zand en grind bestonden (delen van Laakerweerd en Koningssteen 

bijvoorbeeld).  

• Langs de Maasplasen zien we dankzij natuurontwikkeling vooral een toename van bijzondere 

soorten onder de stroomdalflora, zomen en ruigten en lokaal ook van pioniers. In veel terreinen 

zijn Gewone agrimonie, Rode ogentroost, Rijstgras en Wilde marjolein zeer talrijk. Kwelflora  

is alleen lokaal ontwikkeld (o.a. Bouxweerd, Swalmdal), elders stroomt het grondwater tegen-

 woordig uit in de diepe Maasplassen. Van de waterplanten verdient Rivierfonteinkruid speciale 

vermelding daar de soort op dit traject sterk is toegenomen en nu vrijwel overal in de Maas in 

grote getale voorkomt.  

• Samen met de bovenstroomse trajecten zijn de volgende plantensoorten karakteristiek voor de 

Maasplassen tot Roermond: Bilzekruid, Gulden sleutelbloem, Fijne ooievaarsbek, Graslathyrus, 

Wilde marjolein, Gewone agrimonie, Aardbeiklaver, Klavervreter, Kleine kaardenbol en 

Knolsteenbreek

• Stroomafwaarts van Roermond zien we duidelijke een toename van soorten van kalkarme  

of meer zandige situaties (bijv. Bont kroonkruid, Gestreepte klaver, Grote pimpernel en 

Viltganzerik).   
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	 Zandmaas
• De Zandmaas is samen met de Bedijkte en Getijdenmaas het minst soortenrijke traject van de 

Maas met gemiddeld 23 soorten per terrein. Met 40 soorten is de Maascorridor-Zuid bij Venlo-

Tegelen het soortenrijkste gebied van dit traject. Daarnaast zijn de Weerdbeemden en de 

Stalberg relatief soortenrijk. Het lagere gemiddeld aantal soorten heeft onder meer te maken 

met het beperkte areaal aan nieuwe natuurgebieden op dit traject en de jonge ontwikkelings-

tijd ervan. Grote delen van de Zandmaas zijn nog steeds in intensief landbouwkundig gebruik. 

• Langs de Zandmaas zien we lokaal dankzij natuurontwikkeling een toename van bijzondere 

soorten onder de stroomdalflora, van zomen en ruigten en lokaal ook van pioniers. In veel 

terreinen zijn Gewone agrimonie, Rode ogentroost en Wilde marjolein nieuw gevestigd. 

Kwelflora is lokaal redelijk ontwikkeld (o.a. Romeinenweerd, Barbara’s Weerd, Aastbroek  

en De Baend) met soorten als Adderwortel, Bittere veldkers, Dotterbloem en zelfs beide 

Goudveil-soorten. Rivierfonteinkruid komt sinds kort beperkt voor langs de Zandmaas.  

• Onder meer de volgende plantensoorten zijn karakteristiek voor de Zandmaas: Bont kroon-

kruid, Grote pimpernel (Roermond-Arcen), Grote tijm, Voorjaarsganzerik, Lathyruswikke, 

Viltganzerik en Voorjaarszegge.  

  

	 Benedenmaas	(Bedijkte	Maas	en	Getijdenmaas)		
• De Bedijkte en Getijdenmaas vormen het minst soortenrijke traject van de Maas met gemid-

deld 20 soorten per terrein. Met 36 soorten is de Oeffelter Meent het soortenrijkste gebied van 

de Bedijkte Maas en de Koornwaard (met 26 soorten) is dat voor de Getijdenmaas. De lagere 

gemiddelde soortenrijkdom houdt verband met de geringe variatie aan bodemtypen )vooral 

klei, weinig zand en grind) en het geringe aandeel open bodems. Daarnaast is het gebied van 

de Bedijkte Maas nog grotendeels intensief agrarische grond. 

• Langs de Bedijkte Maas zien we in de Middelwaard dankzij inrichting (geul en maaiveldver-

laging) en verandering van beheer een toename van bijzondere soorten pioniers en stroom-

dalflora. Dit terrein is daarmee een mooi voorbeeld van de potenties voor flora op dit traject. 

Bij de Oeffelter Meent zien we daarentegen een lichte achteruitgang van de soortenrijkdom, 

mogelijk door een gebrek aan dynamiek in de meentgraslanden. Gebrek aan overstroming en 

daarmee zaadaanvoer verklaart vermoedelijk waarom de floristische ontwikkeling langs het 

westelijk deel van de Kraaijenbergse Plassen nog relatief langzaam verloopt. Het terrein lijkt 

geschikt, maar veel soorten vestigen zich vooralsnog niet.

• Langs de Getijdenmaas zien we dankzij natuurontwikkeling in alle onderzochte terreinen  

een geleidelijke toename van soorten (pioniers, stroomdalflora, zomen en ruigten). 

• Door het vrijwel ontbreken van bos en ruigte ontbreken de meeste zoom- en ooibossoorten. 

Kwelflora is ook schaars en is alleen aanwezig in de Buitenpolder Heerewaarden waar een 

rivierkwelstroom van de Waal richting de Maas loopt. Op beide trajecten zijn waterplanten in 

de Maas schaars. Alleen ter hoogte van de Empelse Waard en Koornwaard is Rivierfonteinkruid 

aangetroffen.  

• Kenmerkende plantensoorten voor de Bedijkte Maas zijn Goudhaver, Kamgras, Kweekdravik  

en Veldgerst.

• Voor het meer kalkrijke traject van de Getijdenmaas zijn o.a. Brede ererijs, Geoorde zuring, 

Karwijvarkenskervel en Sikkelklaver kenmerkend.  

• Soorten als Gewone agrimonie, Rode ogentroost en Wilde marjolein die vaak talrijk zijn langs 

de Limburgse natuurgebieden, ontbreken vrijwel op beide trajecten. Wel beginnen deze 

soorten deze trajecten te koloniseren.   

4.3	 Analyse	per	ecotoop		

	 Positieve	balans	door	natuurontwikkeling	
Meer dan de helft van de onderzochte plantensoorten vertoont een positieve trend in het 

Maasdal gedurende de periode 1994-2009 in vergelijking met de periode 1980-1993 (laatste kolom 

in figuur 3). Ongeveer één op de zeven soorten laat een achteruitgang zien, terwijl de rest min of 

meer stabiel is. 

Omdat de soorten zijn ingedeeld per ecotoop, kunnen de ontwikkelingen meer in detail worden 

bekeken. Daarbij vertonen plantensoorten van water, dynamische pioniermilieus, rivierdalruigte 
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en zoom-mantelvegetaties over het algemeen een zeer positieve ontwikkeling. De trend bij 

soorten van droge pioniermilieus, vochtig grasland en hardhoutooibos is minder opvallend,  

maar laat ook een stijgende lijn zien. Soorten van kwelmoeras, broekbos en droog grasland 

laten gemiddeld nog geen duidelijke trend zien (figuur 3). De ontwikkelingen van enkele 

ecotopen en hun soorten zal nader worden besproken. 

Figuur	3. Procentuele weergave van de geconstateerde trend (positief, stabiel, negatief) voor alle soorten  
samen en per onderscheiden ecotoop bij vergelijking van de periode voor (1980-1993) en na natuur-
ontwikkeling (1994-2009).  

	 Herstel	van	waterplanten
Rivierfonteinkruid (Potamogeton nodosus) breidt zich opvallend uit langs de Maas, vooral langs  

de gestuwde trajecten. In 1954 zijn voor het eerst exemplaren in de Maas gevonden. Ook langs  

de Grensmaas is deze kosmopolitische waterplant aan te treffen, maar vooral in jaren met niet  

al te grote waterstandsschommelingen in het groeiseizoen. Waarom de soort zo sterk vooruit 

gaat is niet helemaal duidelijk, maar het houdt mogelijk verband met de hogere temperatuur 

van het rivierwater (onder meer door klimaatverandering), met verbeterde waterkwaliteit en 

morfologische verbeteringen in de oeverzone na de hoogwaters van 1993 en 1995. 

Vlottende waterranonkel (Ranunculus fluitans) is juist gebonden aan de snelstromende Grensmaas 

en heeft zich daar sinds 1996 terug gevestigd. De groeiplaatsen worden gekenmerkt door ondiep 

stromend water over een bodem met een relatief rijk gesorteerde, doorgaans fijnere grindsamen-

stelling. Voor deze soort is de slechte waterkwaliteit (vooral het hoge slibgehalte) een beperkende 

factor geweest. Hierdoor kon onvoldoende licht in het water en op de bodem doordringen en 

werden planten met slib bedekt. Daarnaast kan deze soort profiteren van een meer gevarieerde 

grindsamenstelling van het zomerbed, bijv. door grindsuppletie in de toekomst en als bijproduct 

van het Grensmaasproject. Door verstuwing is terugkeer op andere Maastrajecten overigens niet 

te meer verwachten.  

	 Kwel	beter	benutten	
Vooral het traject van de Zandmaas tussen Roermond en Mook, waar de Maas via een door haar 

zelf gevormd terrassenlandschap stroomt, is van nature het domein van plantensoorten die 

indicatief zijn voor kwel. In oude geulrestanten langs terrasranden treedt ijzerrijk grondwater 

uit dat afkomstig is van hogere rivierterrassen. In deze kwelmilieus groeien soorten als Adder-

wortel (Persicaria bistorta), Bittere veldkers (Cardamine amara), Holpijp (Equisetum fluviatile) en  
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Gewone dotterbloem (Caltha palustris) in het winterbed. Adderwortel en Gewone dotterbloem 

vertonen over het geheel genomen nog een achteruitgang omdat veel groeiplaatsen door 

landbouwontwatering en intensief-agrarisch graslandbeheer zijn verdwenen. Binnen natuur-

gebieden zien we een stabilisatie tot licht herstel. Zo heeft Dotterbloem zich langs de monding 

van de Swalm dankzij grondverwerving en beëindiging van landbouw uitgebreid (figuur 4). 

Bittere veldkers groeit vrij talrijk op kwelplekjes langs de vele beekjes die langs de Zandmaas in  

de rivier uitmonden en zij vertoont een lichte toename. Holpijp houdt nog stand in kwelrijke 

broekbossen en kwelsloten, maar laat ook nog geen vooruitgang zien.

Bosbies (Scirpus sylvaticus) is een typische soort voor het Limburgse Maasdal met haar lemige en 

grindige bodems. Langs de Rijntakken is de soort zeer zeldzaam. Het blijkt zich vooral langs de 

vele gegraven plassen in het Maasdal te hebben gevestigd. Het indiceert daar vaak locaties waar 

periodiek sprake is van rivierkwel, d.w.z. een grondwaterstroom ten gevolge van een peilverschil 

tussen de rivier en de plas.

Figuur	4. Uitbreiding van Gewone dotterbloem in het natuurgebied Swalmmonding  
dankzij grondverwerving en beëindiging van intensief landbouwkundig gebruik. 
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	 Opmars	van	dynamische	pioniers
Bij de pioniers kunnen we onderscheid maken tussen dynamische pioniers van laaggelegen, 

droogvallende slik, zand- en grindoevers en pioniers van hoger gelegen zand- en grindafzettingen. 

De pioniers van frequent overstroomde standplaatsen vertonen een positieve trend. Daartoe 

behoren onder meer Bruin cypergras (Cyperus fuscus), Fraai duizendguldenkruid (Centaurium 

pulchellum), Rijstgras (Leersia oryzoides), Slijkgroen (Limosella aquatica) en Witte waterkers (Rorippa 

nasturtium-aquaticum). Van nature waren allerhande dynamische zand- en grindbanken het 

domein van deze pioniers. Nu keren deze soorten vaak terug in gebieden waar pionieroevers 

door graafwerkzaamheden en uiterwaardinrichting zijn ontstaan. Zo springen de Maasplassen  

er nadrukkelijk uit, naast heringerichte gebieden als het proefproject Meers, Kerkeweerd en  

de Middelwaard bij Ravenstein. De zaden zijn verspreid via het water maar mogelijk ook via 

watervogels die het Maasdal tijdens hun trekroute volgen. Ook het warmere klimaat heeft 

mogelijk bijgedragen aan de uitbreiding. In droge zomers met lage rivierwaterstanden zijn er 

doorgaans over een langere periode grotere arealen aan droogvallende slikoevers beschikbaar, 

zodat veel exemplaren tot bloei en zaadzetting kunnen komen. Dit geldt in ieder geval voor 

laatbloeiende soorten als Bruin cypergras en Rijstgras. Soorten van droogvallende zandbanken 

zoals Polei (Mentha pulegium) en Riempjes (Corrigiola litoralis) zijn onverminderd zeldzaam. Hier 

speelt gebrek aan zaadbronnen mogelijk een cruciale rol in combinatie met de afwezigheid van 

geschikt biotoop. In het Maasdal is Riempjes sinds de grootschalige verstuwing in de jaren ’30 

geheel verdwenen en is Polei tot enkele populaties rond oude kolken beperkt.       

	 Droge	pioniers:	wachten	op	hoogwater	
De meeste pioniers van hoger gelegen, alleen ’s winters overstroomde zand- en grindsedimenten, 

vertonen over het algemeen een gunstige trend. Hiertoe behoren soorten als Bermooievaarsbek 

(Geranium pyrenaicum), Bont kroonkruid (Securigera varia), Fijne ooievaarsbek (Geranium columbi-

num), Pijlkruidkers (Lepidium draba), IJzerhard (Verbena officinalis), Wit en Zacht vetkruid (Sedum 

album en S. sexangulare). Zij hebben geprofiteerd van de vele graafwerkzaamheden vooral in het 

Zuidelijk Maasdal, zoals bij Meers en Kerkeweerd. Dat deze pioniers zich vervolgens goed hand-

haven, heeft er onder meer mee te maken dat ze goed zijn aangepast aan begrazing. De planten 

zijn onsmakelijk of juist goed bestand tegen betreding. Van verschillende soorten worden de 

zaden ook via grazers naar nieuwe kansrijke pionierplekken verspreid.   

Door het ontbreken van stevige overstromingen sinds 1993 en 1995 is een deel van deze groep 

soorten het laatste decennium ook weer wat achteruit gegaan, dan wel gestabiliseerd. Het gaat 

dan onder meer om Bilzekruid (Hyoscyamus niger), Klein glaskruid (Parietaria judaica), Kleine en 

Ruige rupsklaver (Medicago minima en M. polymorpha), Ruige anjer (Dianthus armeria), Spaanse zuring 

(Rumex scutatus) en Zandweegbree (Plantago arenaria). Vooral door natuurlijke vegetatiesuccessie 

zijn eerdere vestigingen verdwenen. Deze soorten wachten met smacht op een hoogwater 

waarbij op grote schaal sediment (zand en grind) wordt opgepakt en elders weer afgezet en 

waarbij nieuwe erosiesteilwanden en erosiegeulen ontstaan. 

	 Graslanden:	een	gemengd	beeld
Soorten uit verschillende type graslanden laten ook een verschillende ontwikkelingstrend langs  

de Maas zien. Die van de meest droge en zandige vormen van het stroomdalgrasland boeken 

vooralsnog geen vooruitgang. Het gaat dan om soorten als Voorjaarszegge (Carex caryophyllea), 

Voorjaarsganzerik (Potentilla verna), Grote tijm (Thymes pulegioides), Overblijvende hardbloem 

(Scleranthus perennis) en Smal Fakkelgras (Koeleria macrantha). Lokaal zijn kleine restpopulaties zelfs 

nog achteruitgegaan of verdwenen door uitbreiding van het landbouwareaal of het weggraven 

van dijkjes en terrasranden. Achteruitgang door te extensieve begrazing – zoals recentelijk nog 

wel eens gesuggereerd (Rossenaar e.a., 2006) – kon nergens langs de Maas worden geconstateerd. 

Op de terrasrand van de Donderberg bij Rijkel trad wel achteruitgang op door het volledig ont-

breken van begrazing; in de Stalberg bij Wellerlooi trad een beperkte verbetering op door het 

overstappen van intensieve begrazing door huisvee naar extensieve jaarrondbegrazing.

Soorten van wat rijkere, iets frequenter overstroomde graslanden doen het beter. Zo laten Beemd-

kroon (Knautia arvensis), Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis), Kattendoorn (Ononis repens subsp. 

spinosa), Graslathyrus (Lathyrus nissolia) en Rapunzelklokje (Campanula rapunculus) een beperkte tot 

aanzienlijke vooruitgang zien (zie ook soorten van ruigere graslandovergangen hierna). Dit gebeurt 

in natuurterreinen en in oeverstroken aangekocht in het kader van het project “Natuurvriende-
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lijke Oevers Maas” (PNOM) van Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied. Andere kenmerkende 

soorten van deze graslanden als Ruige weegbree (Plantago media), Kleine pimpernel (Sanguisorba 

minor) en Veldsalie (Salvia pratensis) blijven echter nog achter.

Veel soorten van vochtig grasland gaan duidelijk vooruit. Hierbij valt te denken aan Gulden 

sleutelbloem (Primula veris), Knolsteenbreek (Saxifraga granulata) en Rode ogentroost (Odontites 

vernus). In tegenstelling tot het areaal aan droge stroomdalgraslanden zijn biotopen voor vochtige 

graslanden op vrij grote schaal nieuw ontstaan bij de afwerking van grindplassen na de delfstof-

winning in het zuidelijk Maasdal. Echte karwij (Carum carvi) en Veldgerst (Hordeum secalinum) die 

vroeger veel langs de Benedenmaas groeiden, zijn door landbouwintensivering echter zeer 

zeldzaam geworden. 

	 Zomen	en	ruigten	floreren	
Natuurontwikkeling met ruimte voor spontane vegetatieontwikkeling onder invloed van begrazing 

heeft een forse impuls gegeven aan plantensoorten van ruigten en zomen: vrijwel alle bijzondere 

soorten uit deze groep vertonen een duidelijke opgaande lijn. Tot deze categorie behoren enkele 

soorten met de grootste uitbreiding in het Maasdal zoals Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria), 

Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes), Wilde marjolein (Origanum vulgare) en Witte munt (Mentha 

suaveolens). Ze behoren tot de kenmerkende soorten van goed ontwikkelde en begraasde mozaïek-

landschappen, zoals Eijsder Beemden, Koningssteen en Barbara’s Weerd.  

Vooral in het kalkrijke Zuidelijk Maasdal zien we ook vestiging en geleidelijke uitbreiding van 

meer zeldzame zoom- en mantelsoorten waaronder Borstelkrans (Clinopodium vulgare), Ruig herts-

hooi (Hypericum hirsutum), Pijpbloem (Aristolochia clematitis), Kleine kaardenbol (Dipsacus pilosus), 

Springzaadveldkers (Cardamine impatiens), Slangenlook (Allium scorodoprasum) en Welriekende 

agrimonie (Agrimonia procera). De bronnen voor hervestiging van deze planten moeten waarschijn-

lijk gezocht worden in het Zuid-Limburgse Heuvelland of zelfs het bovenstroomse deel van het 

Maasdal in Wallonië of Noord-Frankrijk.  

	 De	ondergroei	van	ooi-	en	broekbossen
De trend van soorten uit de ondergroei van broekbos respectievelijk hardhoutooibos is stabiel  

tot licht positief. Broekbossen met kwelinvloed zijn lokaal onder meer aangetroffen in Hochter 

Bampd, de Bouxweerd en de Barbara’s Weerd. In de ondergroei van het elzen-essenbos van 

Hochter Bampd groeit vrij massaal Verspreidbladig goudveil (Chrysoplenium alternifolium). In een 

kwelzone langs een terrasrand nabij de Bouxweerd (Buggenum) domineren Groot heksenkruid 

(Circaea lutetiana) en IJle zegge (Carex remota) de kruidlaag. Beide soorten vertonen een licht 

positieve aantalsontwikkeling langs de Maas. Nog beter gaat het momenteel met een aantal 

soorten uit de ondergroei van hardhoutooibos, hoewel de totale oppervlakte van dit ecotoop nog 

zeer beperkt is. Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum), Daslook (Allium ursinum), Groot glaskruid 

(Parietaria officinalis) en Maarts viooltje (Viola odorata) laten een duidelijke toename zien van het 

aantal standplaatsen. Deze ontwikkeling is vrijwel beperkt tot het Zuidelijk Maasdal. Op termijn 

kunnen deze soorten naar verwachting ook doordringen naar geschikte, benedenstrooms gelegen 

locaties zoals beboste terrasranden. De positieve trend van de flora van hardhoutooibos hangt 

vrijwel zeker samen met de rijke zaadbronnen in het achterland (Zuid-Limburgse Heuvelland en 

Ardennen) in combinatie met nieuwe kansen in extensief begraasde gebieden. Andere soorten 

vertonen een meer constante verspreiding. Hiertoe behoren Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), 

Muskuskruid (Adoxa moschatellina) en Vingerhelmbloem (Corydalis solida).

     

4.4	 Analyse	op	grond	van	ecologische	eigenschappen
Twee ecologische eigenschappen van plantensoorten te weten zaadverspreiding en levensvorm 

zijn geanalyseerd omdat er mogelijk een relatie ligt met de aangetroffen trends. 

Qua zaadverspreiding zijn vijf vormen onderscheiden en qua trend wijken deze niet sterk af van 

de trend van alle indicatieve soorten samen (figuur 5). Alleen soorten die door dieren worden 

verspreid lijken een meer dan gemiddeld positieve trend te vertonen. Dat kan worden verklaard 

door de introductie van natuurlijke begrazing in veel natuurontwikkelingsterreinen.  
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Figuur	5. Procentuele weergave van de geconstateerde trend (positief, stabiel, negatief) voor alle soorten  
samen en per onderscheiden vorm van zaadverspreiding bij vergelijking van de periode voor (1980-1993)  
en na natuurontwikkeling (1994-2009).  

Wanneer we de soorten indelen op levensvorm en analyseren, krijgen we het beeld van figuur 6. 

Hieruit is geen duidelijk verband af te leiden tussen levensvorm en de geconstateerde trend door 

natuurontwikkeling. Sommige levensvormen (zoals chamaefyten en hydrofyten) wijken wat 

sterker af van de gemiddelde trend maar daarvan is de steekproef erg klein en zeker niet 

significant.   

Geconcludeerd kan worden dat geconstateerde trends van indicatieve plantensoorten nauwelijks 

kan worden verklaard door de wijze van zaadverspreiding en het type levensvorm. Alleen de 

factor begrazing lijkt bij bepaalde soorten een deel van de trend te kunnen verklaren doordat 

zaden via grazers worden verspreid (bijv. Gewone agrimonie). 

Figuur	6. Procentuele weergave van de geconstateerde trend (positief, stabiel, negatief) voor alle soorten  
samen en per onderscheiden levensvorm bij vergelijking van de periode voor (1980-1993) en na natuur-
ontwikkeling (1994-2009).  
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4.5	 Conclusies:	succes-	en	faalfactoren	
Als we naar de oorzaken van de geconstateerde trends bij alle indicatieve soorten kijken,  

kunnen we vrij scherp een aantal succes- en faalfactoren achterhalen.   

	 Succesfactoren	
De volgende factoren hebben in volgorde van belangrijkheid een positieve bijdrage geleverd: 

• het creëren van ruimte voor het ontstaan van natuurlijk grasland, ruigten, zomen en ooibos 

(biotoopherstel door natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden). Van deze factor 

heeft minstens 40% van alle soorten profijt gehad; 

• rivierdynamiek waarbij enerzijds nieuwe substraten door sedimentatie en erosie zijn ontstaan 

en anderzijds plantenzaden en/of wortelstokken (vaak met het sediment) zijn afgezet;  

• graafwerkzaamheden waarbij open sediment aan de oppervlakte is gebracht (mensgemaakte 

pioniersituaties op zand, grind en zandige leem);

• klimaatverandering; vermoed wordt dat bij ca. 10% van alle soorten en bij maar liefst één op 

zes soorten met een positieve trend het warmere klimaat een meer of mindere rol heeft 

gespeeld bij de geconstateerde uitbreiding; denk hierbij dus aan soorten als Bermooievaarsbek, 

Bruin cypergras, Pijpbloem, Rijstgras, Rivierfonteinkruid en Springzaadveldkers; 

• verspreiding van plantenzaden door grote grazers via de vacht (met als beste voorbeeld 

Gewone agrimonie) of via de mest (bijv. Wilde hokjespeul Astragalus glycyphyllos).

	 Faalfactoren
Bij soorten met een negatieve trend kunnen we een rijtje faalfactoren distilleren:

• gebrek aan voldoende grote dan wel nabijgelegen bronpopulaties (bijv. Duifkruid (Scabiosa 

columbaria), Polei, Zachte haver, Riempjes en Smal fakkelgras); dit geldt vooral voor een groep 

stroomdalplanten.

• gebrek aan vooral droge, zandige en grindige pioniersituaties voor de hervestiging van soorten 

(dit geldt voor veel stroomdalsoorten van droge graslanden); 

• door voortschrijdende landbouwintensivering (ontwatering, bemesting, gewaswisseling van 

extensieve graslanden en hooilanden) zijn soorten als Echte karwij, Gewone dotterbloem, 

Veldgerst en Waterviolier Hottonia palustris in het Noordelijk Maasdal achteruit gegaan;   

• het nog steeds weggraven van standplaatsen (bijv. dijkjes en terrasranden) onder meer in het 

kader van delfstofwinning, kadeaanleg, dijkverzwaring, oeverwerken en landbouwegalisatie.

• langdurig gebrek aan morfodynamiek speelt vooral bepaalde pioniers parten (bijv. Bilzekruid, 

Zandweegbree).  

4.6	 Aanbevelingen	voor	beheer	en	inrichting	

	 Schaalvergroting	en	kwaliteit	van	inrichting	
Het is goed om te realiseren dat de vastgestelde trends nog vrijwel beperkt zijn tot de relatief 

kleine en uit elkaar gelegen natuurgebieden. Areaalvergroting en het verbinden van natuur-

gebieden is van belang voor het ontstaan van grotere, en daarmee duurzame populaties. Omdat de 

Maas bestaat uit trajecten met grote verschillen in bodem- en landschapsopbouw en in hydrologie 

(kwel, stroomsnelheid en overstromingsfrequentie) leidt natuurontwikkeling in elk gebied tot 

unieke natuurwaarden. Voortzetting van aankoop en inrichting van landbouwgronden in het 

kader van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en de verbetering van de hoogwater-

veiligheid (de Maaswerken) is dus belangrijk. Naar schatting komt er tot 2020 nog eens 4.000 ha 

extra riviernatuur bij langs de Maas tussen Maastricht en Den Bosch (inclusief de Vlaamse zijde 

langs de Grensmaas). 

Naast areaalvergroting dient de aandacht vooral uit te gaan naar de kwaliteit van inrichtings-

plannen. De ervaring leert dat er op het vlak van inrichting nog veel winst kan worden geboekt 

en dat fouten in de inrichting nauwelijks meer met beheer hersteld kunnen worden. Vooral langs 

de Limburgse Maas dreigen politieke en kostenoverwegingen in combinatie met te grootschalige 

delfstofwinning scheefgroei te veroorzaken met de oorspronkelijk gedachte van natuurontwikke-

ling: het aanleggen van structuren en stimuleren van rivierprocessen die ook werkelijk passen 

bij het karakter van het betreffende riviertraject. 
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	 Aandacht	voor	kwel	bij	uiterwaardinrichting
Het Maas in Beeld-onderzoek toont aan dat de kansen voor kwel bij de uitgevoerde natuur-

ontwikkelingsprojecten nog nauwelijks benut zijn. Langs de Zandmaas zijn diverse relatief diepe 

geulen gepland in kwelgebieden langs terrasranden, waar juist kansen liggen voor de aanleg van 

ondiepe kwelgeulen. Dit zijn vaak oude Maasbeddingen, waarin grondwater uittreedt van 

aangrenzende, hoger gelegen terrassen. Door deze subtiel uit te diepen kan hier een gunstige 

situatie ontstaan voor de ontwikkeling van kwelmoeras en broekbos. Wanneer diepe geulen of 

plassen op een dergelijke locaties worden gegraven is de ontwikkeling van kwelnatuur onmoge-

lijk. Er ontstaan relatief voedselrijke, systeemvreemde wateren, die juist in het sterk vergraven 

Maasdal al op genoeg plekken tot het verdwijnen van het oorspronkelijke karakter en waardevol 

landschap hebben geleid. Het Maasplassengebied is hiervan het meest prangende voorbeeld; dit 

gebied heeft niet alleen ecologisch en landschapsesthetisch zijn eigenheid verloren, maar is 

daardoor ook economisch steeds moeilijker in te vullen.

	 Meer	ruimte	voor	rivierdynamiek		
De werking van het proces van rivierdynamiek kan versterkt worden door het verlagen van 

kunstmatige hoge dammen en het verwijderen van stortsteen in de oeverzone. De aanwezigheid 

van oeverdammen of zomerkaden leidt bij elke overstroming tot het invangen van slib in de 

achterliggende lager gelegen zone en daarmee tot het optreden van voedselrijke ruigten op het 

land of algenbloei in het water. Door het maken van openingen in dergelijke dammen of het 

geheel verwijderen van deze obstakels kan de doorstroming worden bevorderd waardoor plassen 

of schrale zand- en grindbodems minder snel opslibben. Langs de Grensmaas is dit onder meer 

op succesvolle wijze uitgevoerd bij de Kerkeweerd.   

Het weghalen van oeverbeschoeiing langs grote delen van de Maas geeft de oever niet alleen haar 

natuurlijke uiterlijk terug met steilwanden en zandstrandjes, maar leidt ook tot het beschikbaar 

komen van sediment waarmee de rivier kan spelen. Bij hoogwater zal de rivier dit sediment 

oppakken en elders weer deponeren. Langs de Getijdenmaas kan dit proces onder meer tot 

nieuwe oeverwalvorming leiden met nieuwe kansen voor kenmerkende rivierplanten.   

 

	 Het	belang	van	open	substraat
Een van de belangrijkste factoren voor een snelle (her)vestiging van veel stroomdalplanten in 

natuurgebieden blijkt de beschikbaarheid van open zand-, leem- of grindsubstraten (Peters e.a., 

2000; Maas e.a., 2003; Peters e.a., 2004; Peters & Kurstjens, 2008). Hoewel hier nog slechts beperkt 

onderzoek naar is gedaan, blijkt in de praktijk dat kiemings- en vestigingsucces van veel stroom-

dalsoorten sterk toeneemt bij de aanwezigheid van open substraten of een voldoende open 

structuur van de grasmat. Verschillende soorten - die voorheen nog wel eens bekend stonden als 

soorten van bestendige graslandplanten - blijken in feite veel meer een pionierkarakter aan de 

dag te kunnen leggen. 

Langs de Maas zien we dergelijke milieus ontstaan door spontane rivierafzettingen (o.a. in 

weerdverlagingen langs de Grensmaas), maar ook door graafwerkzaamheden in het kader van 

allerhande inrichtings- of delfstofwinprojecten. Hierbij kunnen vergelijkbare milieus ontstaan 

als op natuurlijke rivierafzettingen en oeverwallen. Soms ontstaan deze milieus door het vrij-

leggen van oude zand- en grindlagen, maar soms ook door het actief afwerken van oevergronden 

met zand of grind. 
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Nederlandse	naam Wetenschappelijke	naam
Delphi-
score KFK30 KFK80 KFK95

Fluviatiel	
karakter

Sloff	&	
Van	
Soest Weeda RL2000 Biotoop

Aardbeiklaver Trifolium fragiferum
extra 
aanvulling

Absintalsem Artemisia absinthium 5 6 5 5 F   KW Zah, Grh, SG

Adderwortel Persicaria bistorta
extra 
aanvulling        Kwelsituaties

Akkergeelster Gagea villosa 5 3 4 3 F F FZ KW UG, ZM

Akkerleeuwenbek Misopates orontium
extra 
aanvulling       RL  

Alpenrus
Juncus alpinoarticulatus 
subsp. alpinoarticulatus 4 6 6 6 F   GE SO

Beemdkroon Knautia arvensis 10 7 7 6 F+ sF FZER GE OR, SG, ZM
Beemdooievaarsbek Geranium pratense 7 4 5 6 F+   - UG, SG, ZM, OR
Beklierde kogeldistel Echinops sphaerocephalus 8    F+    SG, OR, Zah
Bergdravik Bromopsis erecta 4 3 4 4 F F  GE SG, OR, UG
Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum 6 5 5 6 F F?  - SG, Zah, OR
Besanjelier Cucubalus baccifer 10 3 3 3 F+ F F BE HO, OR, ZM

Bevertjes Briza media
extra 
aanvulling       RL  

Bieslook Allium schoenoprasum 9 3 5 6 F+ F F - SG, OR
Bilzekruid Hyoscyamus niger 9 6 5 5 F+   KW Zah, Grh, OR

Bittere veldkers Cardamine amara
extra 
aanvulling        Kwelsituaties

Bitterkruidbremraap Orobanche picridis 4 3 4 4 F   - SG, OR, ZM

Blaassilene Silene vulgaris
extra 
aanvulling         

Blauw walstro Sherardia arvensis
extra 
aanvulling       RL  

Blauwe bremraap Orobanche purpurea 7 4 3 4 F+ F? FR KW SG, OR, ZM
Bleek schildzaad Alyssum alyssoides 6 4 3 4 F F FR BE Grh, Zah, SG
Bochtige klaver Trifolium medium 4 5 5 6 F  FZ KW SG, UG, ZM
Bont kroonkruid Securigera varia 9 5 5 5 F+ F  - SG, OR, ZM
Bonte luzerne Medicago x varia 4 5 5 5 F F  - OR, SG, ZM
Borstelkrans Clinopodium vulgare 6 6 5 5 F F FZR KW Grh, Zah, SG

Bosaardbei Fragaria vesca
extra 
aanvulling       RL  

Bosbies Scirpus sylvaticus
extra 
aanvulling        Kwelsituaties

Boskortsteel Brachypodium sylvaticum 5 6 6 6 F   - HO, ZM
Brave hendrik Chenopodium bonus-henricus 4 5 4 2 F F FZ EB Zah

Brede ereprijs
Veronica austriaca subsp. 
teucrium 11 5 4 4 F+ F F BE SG, OR

	 Bijlage	1	Lijst	Bijzondere	soorten	rivierengebied

Voor de veldinventarisaties van Maas in Beeld is onderstaande lijst gebruikt. Voor deze lijst is de 

‘standaardlijst voor monitoring in het rivierengebied’ (Peters e.a., 2005) als basis gebruikt. Omdat 

deze lijst toch nog enkele hiaten liet zien, is op basis van eigen expert judgement een aantal 

soorten aan toegevoegd; vooral soorten die indicatief zijn voor pionier- en kwelsituaties en de 

ondergroei van hardhoutooibos. 

Belangrijke overweging voor het opstellen van een dergelijke inventarisatielijst is dat er in de 

praktijk vaak alleen naar bedreigde soorten (Rode Lijst) of beschermde soorten wordt gekeken, 

waardoor de werkelijke ecologische ontwikkeling onvoldoende uit de verf komt. Zo zijn er veel 

soorten (o.a. Engelse alant, Wilde marjolein, IJzerhard) die juist van de Rode Lijst zijn afgehaald 

omdat het nu beter gaat in het rivierengebied; de soorten blijven echter even indicatief voor de 

ontwikkeling van fluviatiele gebieden.
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Brede raai Galeopsis ladanum
extra 
aanvulling       RL  

Brede wolfsmelk Euphorbia platyphyllos 5 2 1 1 F  FE BE Zah
Bruin cypergras Cyperus fuscus 9 4 4 5 F+ F? FZ - SO, Zal
Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias 8 6 5 6 F+ F FR - Zah, SG

Daslook Allium ursinum
extra 
aanvulling Ooibos

Distelbremraap Orobanche reticulata 9 2 3 4 F+ F F GE SG, OR, UG

Donderkruid Inula conyzae
extra 
aanvulling         

Donzige klit Arctium tomentosum 7 5 5 5 F+   - UG, UR, OR, SG

Dotterbloem Caltha palustris
extra 
aanvulling        Kwelsituaties

Driebloemige nachtschade Solanum triflorum 9 3 5 5 F+   - Zal, Grl
Driedistel Carlina vulgaris 0 6 6 6 F sF  KW Grh, Zah, SG
Druifkruid Chenopodium bothrys 10 2 3 4 F+    Zal, (Grl)
Dubbelkelk Picris echioides 4 5 6 6 F F  - SG
Duifkruid Scabiosa columbaria 8 6 5 4 F+ F FZ BE SG

Duits viltkruid Filago vulgaris
extra 
aanvulling       RL  

Echt duizendguldenkruid Centaurium erythraea
extra 
aanvulling         

Echte heemst Althaea officinalis 5 6 6 6 F   KW UR, OR
Echte karwij Carum carvi 6 7 7 6 F sF  GE UG, SG

Eekhoorngras Vulpia bromoides
extra 
aanvulling         

Eironde leeuwenbek Kickxia spuria 6 4 4 4 F F FZE KW Zal, Grh, Zah, 
Eivormige waterbies Eleocharis ovata 5 0 0 1 F   GE SO, S
Engelse alant Inula britannica 11 6 5 6 F+ sF F - SG, OR, Zah
Esdoornganzevoet Chenopodium hybridum 5 4 5 5 F  FR - Zal
Fijne ooievaarsbek Geranium columbinum 3 4 4 4 F F FZE - Grh, Zah, SG
Fladderiep Ulmus laevis 5 0 2 4 F   - ZM, HO

Fraai duizendguldenkruid Centaurium pulchellum
extra 
aanvulling         

Gegroefde veldsla Valerianella carinata 3 4 2 3 F    Grh. Zah
Gele kamille Anthemis tinctoria 4 3 4 5 F   - Zah, SG
Gele maskerbloem Mimulus guttatus 6 3 4 5 F   - Grl, ZO, Zal, OR
Genadekruid Gratiola officinalis 10 4 1 1 F+ sF F EB UG (kwel)
Geoorde zuring Rumex thyrsiflorus 9 6 6 6 F+  F - Zah, OR, SG
Gestreepte klaver Trifolium striatum 6 5 5 5 F F? FR - Grh, Zah, SG

Gevlekte aronskelk Arum maculatum
extra 
aanvulling        ZO, HO

Gevlekte scheerling Conium maculatum 6 6 6 6 F   - OR, UR, ZM
Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria 7 8 8 7 F+ sF FZER GE ZM, SG, OR, Grh
Gewone ossetong Anchusa officinalis 6 5 6 6 F  FR - Zah
Gipskruid Gypsophila muralis 8 3 1 3 F+ F F EB Zah, Grh

Goudhaver Trisetum flavescens
extra 
aanvulling       RL  

Graskers Lepidium graminifolium 7 2 2 3 F+ F  GE OR, SG, Zah, ZM
Graslathyrus Lathyrus nissolia 6 3 4 4 F F FZE KW SG, OR, UG, ZM
Grijskruid Berteroa incana 6 6 6 7 F   - Grh, Zah, SG

Groot blaasjeskruid Utricularia vulgaris
extra 
aanvulling moeras

Groot glaskruid Parietaria officinalis 6 4 3 5 F   - ZO, HO, OR, ZM

Groot heksenkruid Circaea lutetiana
extra 
aanvulling        ZO, HO

Groot spiegelklokje Legousia speculum-veneris 5 6 4 4 F F FZE EB Zah

Groot springzaad Impatiens noli-tangere
extra 
aanvulling        Kwelsituaties

Grote boterbloem Ranunculus lingua
extra 
aanvulling Moeras

Grote centaurie Centaurea scabiosa 9 5 5 5 F+ F FZ KW SG, OR
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Grote hardvrucht Bunias orientalis 6 4 3 4 F   - Zah, SG

Grote leeuwenklauw Aphanes arvensis
extra 
aanvulling       RL  

Grote pimpernel Sanguisorba officinalis 7 7 7 7 F   -
Zah, OR, UG, SG, 
ZM

Grote tijm Thymus pulegioides 11 8 7 6 F+  FZR KW Zah, SG, Grh
Gulden sleutelbloem Primula veris 8 5 5 5 F+ F FZ KW UG, SG
Handjesereprijs Veronica triphyllos 4 6 4 4 F  FZR EB Zah, SG
Harige ratelaar Rhinanthus alectorolophus 7 4 4 4 F+ F FZ KW SG, OR, ZM

Hartgespan Leonurus cardiaca
extra 
aanvulling         

Heelbeen Holosteum umbellatum 5 6 4 4 F F? FZR BE SG, Zah

Hertsmunt Mentha longifolia 10 5 5 6 F+ F F -
Zah, Grh, Zal, SG, 
OR, ZM

Holpijp Equisetum fluviatile
extra 
aanvulling Kwelsituaties

Hondshelmkruid Scrophularia canina 4    F   - Zah, Grh
Hondstarwegras Elymus caninus 7 5 5 5 F+ F FZ - HO, ZO
Hopwarkruid Cuscuta lupuliformis 10 2 4 5 F+  F - UR, OR, ZM

Ijle zegge Carex remota
extra 
aanvulling        Kwelsituaties

IJzerhard Verbena officinalis 10 7 6 6 F+  FZE - Zal, Grh, Zah, SG

Kamgras Cynosurus cristatus
extra 
aanvulling       RL  

Kandelaartje Saxifraga tridactylites 4 6 6 6 F F? FZRW - Grh
Karwijvarkenskervel Peucedanum carvifolia 9 6 6 6 F+ F F KW UG, OR, SG, ZM

Kattendoorn Ononis repens ssp. spinosa
extra 
aanvulling       RL  

Klavervreter Orobanche minor 8 6 6 5 F+ F FZE BE SG, OR, ZM
Klein glaskruid Parietaria judaica 5 4 4 5 F F F - Grl
Kleine kaardenbol Dipsacus pilosus 6 4 4 5 F   - OR, UR
Kleine kattenstaart Lythrum hyssopifolia 5 3 2 3 F   GE Grl, Zal
Kleine pimpernel Sanguisorba minor 11 7 6 6 F+ F FZR KW SG, Grh, Zah
Kleine ratelaar Rhinanthus minor 5 8 7 6 F   GE SG, OR
Kleine ruit Thalictrum minus 10 6 5 5 F+ F FR KW Zah, SG
Kleine rupsklaver Medicago minima 6 3 3 4 F F  GE Grh
Kleine steentijm Clinopodium acinos 5 5 4 5 F F FZR KW Grh, Zah, SG
Kluwenklokje Campanula glomerata 7 3 4 3 F+ F F BE SG, UG, ZM
Knikbloem Chondrilla juncea 8 3 0 2 F+ F  EB Zah, Grh
Knolribzaad Chaerophyllum bulbosum 10 3 4 5 F+ F F - UR, OR, ZM
Knolsteenbreek Saxifraga granulata 7 6 6 5 F+   BE SG, UG, Grh

Korenbloem Centaurea cyanus
extra 
aanvulling       RL  

Kruidvlier Sambucus ebulus 9 4 4 4 F+ F FZ BE
SG, UG, OR, UR, 
ZM

Kruipend zenegroen Ajuga reptans
extra 
aanvulling       -  

Kruisbladwalstro Cruciata laevipes 11 7 6 6 F+ F FZ KW ZM, OR, SG

Kweekdravik
Bromopsis inermis subsp. 
Inermis 9 5 6 6 F+ F (F) - SG, Zah, ZM

Lange ereprijs Veronica longifolia 8 5 6 6 F+   - SG, OR
Langstekelige distel Carduus acanthoides 9 3 2 4 F+   - OR, SG, Zah
Lathyruswikke Vicia lathyroides 5 7 6 6 F F? FR - SG, Grh, Zah
Liggende ereprijs Veronica prostrata 10 5 3 2 F+ F F EB Zah, SG

Maarts viooltje Viola odorata
extra 
aanvulling        ZO, HO

Maretak Viscum album
extra 
aanvulling        ZO, HO

Melige toorts Verbascum lychnitis 5 3 3 4 F F FZR - Zah, Grh
Mierik Armoracia rusticana 6 5 6 6 F F?  - UG, ZM
Moeraswolfsmelk Euphorbia palustris 7 6 5 5 F+   KW S, Mo, Mb
Moeslook Allium oleraceum 11 6 5 5 F+ F  KW ZM, SG, OR, 
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Mottenkruid Verbascum blattaria 5 1 4 5 F   - Zah, Grh
Muskuskruid Adoxa moschatellina 4 6 7 6 F   - ZO, HO

Muurleeuwenbek Cymbalaria muralis
extra 
aanvulling         

Nachtsilene Silene nutans 3 5 5 5 F  FZR - Zah, Grh
Noords walstro Galium boreale 4 1 2 1 F   GE UG, ZM
Oeverwarkruid Cuscuta gronovii 9 0 1 2 F+ F  - OR, UR, 

Oosterse morgenster
Tragopogon pratensis subsp. 
orientalis 9    F+ F F BE SG, UG, OR

Oranje springzaad Impatiens capensis 7 0 0 3 F+   - ZO, OR, HO, ZM
Paarbladig fonteinkruid Groenlandia densa 4 5 6 6 F  FR - S

Paarbladig goudveil Chrysoplenium oppositifolium
extra 
aanvulling        Kwelsituaties

Paardezuring Rumex aquaticus 7 3 0 0 F+   VN Zal, SO
Peperkers Lepidium latifolium 7 5 3 4 F+   - OR, UR, ZM
Pijlkruidkers Lepidium draba 2 6 7 7 F sF  - SG, OR

Pijpbloem Aristolochia clematitis 9 4 4 4 F+ F FZR -
OR, SG, UR, UG, 
ZM

Polei Mentha pulegium 11 4 3 3 F+ F F EB Zal, Grl
Postelein Portulaca oleracea 4 4 5 6 F   - Zal, Grl, SO
Rapunzelklokje Campanula rapunculus 8 7 6 6 F+ sF FZ KW Zah, SG, ZM
Rechte ganzerik Potentilla recta 4 4 5 6 F   - SO, Zal
Riempjes Corrigiola litoralis 6 6 5 4 F   BE Grh, Grl, Zah, Zal
Rijstgras Leersia oryzoides 10 5 4 5 F+   KW SO, Zal, S
Rivierfonteinkruid Potamogeton nodosus 11 3 4 4 F+  F - ZBd, ZBo
Rivierkruiskruid Senecio fluviatilis 11 5 5 5 F+ F F - ZO, ZM, OR, UR
Riviertandzaad Bidens radiata 10 0 0 3 F+   GE Zal
Rode bremraap Orobanche lutea 9 1 2 2 F+ F F BE SG, OR, ZM

Rode ogentroost Odontites vernus ssp. serotinus
extra 
aanvulling GE

Ronde ooievaarsbek Geranium rotundifolium 6 2 4 4 F   - Grh, Zah, SG
Rozetsteenkers Arabis arenosa 5 4 4 4 F F  - Grh, Zah

Ruig hertshooi Hypericum hirsutum
extra 
aanvulling       KW  

Ruig viooltje Viola hirta 5 5 6 6 F F FZR - ZM, SG, OR
Ruige anjer Dianthus armeria 5 5 4 4 F F FZE BE SG, Grh, Zah
Ruige leeuwentand Leontodon hispidus 9 7 7 6 F+ F FZ KW SG
Ruige rupsklaver Medicago polymorpha 7 2 2 3 F+   - Grh
Ruige scheefkelk Arabis hirsuta subsp. hirsuta 4 5 5 5 F F FZR - Grh, Zah, SG 
Ruige weegbree Plantago media 9 8 7 6 F+ F  KW SG
Schaafstro Equisetum hyemale 6 6 6 5 F   ** Zah, SG, ZM
Schijnraket Erucastrum gallicum 9 6 6 6 F+ F (F) - Zah, Grh

Schildereprijs Veronica scutellata
extra 
aanvulling        Kwelsituaties

Sikkelklaver Medicago falcata 10 7 6 6 F+ F FR - Zah, SG, Grh
Slangenlook Allium scorodoprasum 10 4 4 4 F+ F FR - HO, ZM, OR
Slanke mantelanjer Petrorhagia prolifera 8 4 3 3 F+ F FZE EB Grh, Zah
Slijkgroen Limosella aquatica 10 4 5 6 F+  F - SO

Slofhak Anthoxanthum aristatum
extra 
aanvulling       GE  

Smal fakkelgras Koeleria macrantha 7 6 6 6 F+ F FZRW - SG, OR, UG
Smalle aster Aster lanceolatus 8 3 5 6 F+ F - Grh
Smalle raai Galeopsis angustifolia 5 5 3 3 F   EB Grh
Spaanse zuring Rumex scutatus 10 3 3 3 F+ F F GE Grh
Spiesleeuwenbek Kickxia elatine 7 5 5 5 F+ F FZE KW Zal, Grh, Zah, 
Springzaadveldkers Cardamine impatiens 8 3 3 5 F+ F  - ZO, HO, OR
Steenanjer Dianthus deltoides 5 6 6 6 F sF  KW SG, Zah
Stengelomvattend 
havikskruid Hieracium amplexicaule

extra 
aanvulling       RL  

Stijf vergeet-mij-nietje Myosotis stricta 5 4 4 4 F   BE SG, Zah
Stijve steenraket Erysimum hieracifolium 9 4 3 3 F+ F F EB Zah
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Stijve wolfsmelk Euphorbia stricta 8 3 0 2 F+ F F EB Zah, SG, OR
Stinkende ballote Ballota nigra subsp. foetida 9 7 6 6 F+   - Grh, Zah, SG, ZM
Torenkruid Arabis glabra 10 4 3 4 F+ F F BE Zah, SG, ZM
Tripmadam Sedum reflexum 9 6 5 5 F+ F  BE Grh, SG

Veldgerst Hordeum secalinum
extra 
aanvulling       GE  

Veldhondstong Cynoglossum officinale 3 6 6 6 F F FZER - Zah
Veldsalie Salvia pratensis 10 6 5 5 F+ F F KW SG
Veldwarkruid Cuscuta campestris 4 0 3 3 F   - OR, UR,  
Vertakt schaafstro Equisetum x moorei 5    F    Zah, SG
Vertakte paardestaart Equisetum ramosissimum 7 2 1 2 F+ F F GE Zah, SG

Vijfdelig kaasjeskruid Malva alcea 7 4 5 5 F+ F FZ -
OR, Zah, Grh, SG, 
ZM

Viltganzerik Potentilla argentea
extra 
aanvulling         

Vingerhelmbloem Cotydalis solida
extra 
aanvulling Ooibos

Vlottende waterranonkel Ranunculus fluitans 4 5 5 4 F sF  BE ZBo, (ZBd)
Voorjaarsganzerik Potentilla verna 9 6 5 5 F+ F FZR - SG, Grh, Zah, 
Voorjaarszegge Carex caryophyllea 7 5 5 5 F+  FZR KW Zah, SG
Vroege ereprijs Veronica praecox 4 1 0 1 F  FZ EB SG, Zah
Vroege zegge Carex praecox 7 2 1 2 F+ F F BE Zah, SG
Walstrobremraap Orobanche caryophyllacea 9 6 5 5 F+ F FR - SG, OR, ZM

Watergentiaan Nymphoides peltata
extra 
aanvulling Moeras

Waterlepeltje Ludwigia palustris 4 5 2 3 F   EB SO

Waterpostelein Lythrum portula
extra 
aanvulling        Kwelsituaties

Waterviolier Hottonia palustris
extra 
aanvulling Kwelsituaties 

Wede Isatis tinctoria 9 3 4 5 F+  F - Grh, Zah, AG, OR
Weidegeelster Gagea pratensis 10 4 5 5 F+ F FR - UG, ZM
Weidekervel Silaum silaus 8 4 4 4 F+ F F(G) KW OR, SG, ZM
Weideklokje Campanula patula 5 2 1 4 F   BE SG, UG

Welriekende agrimonie Agrimonia procera
extra 
aanvulling       RL  

Welriekende ganzenvoet Chenopodium ambrosioides 4    F   * Zal, Grl

Wilde averuit
Artemisia campestris subsp. 
campestris 9 5 5 5 F+ F FR BE Zah, Grh, SG

Wilde herfsttijloos Colchicum autumnale 7 5 4 4 F+ F FZ BE UG, ZM
Wilde hokjespeul Astragalus glycyphyllos 4 4 4 4 F  FZ - Grh, Zah, SG, ZM
Wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris 7 5 6 5 F+   BE UG

Wilde marjolein Origanum vulgare 7 7 6 6 F+ F FZE -
Zah, OR, SG, Grh, 
ZM

Wit hongerbloempje Draba muralis 6 4 4 4 F F FR - SG, 

Wit vetkruid Sedum album
extra 
aanvulling       -  

Witte munt Mentha suaveolens 7 6 6 6 F+  FZ BE SG, Zah, OR, ZM

Witte waterkers
Rorippa nasturtium-aquati-
cum

extra 
aanvulling        Kwelsituaties

Wollige munt Mentha x rotundifolia 5 6 6 6 F F   SG, Zah, OR, ZM

Wondklaver Anthyllis vulneraria
extra 
aanvulling       RL  

Zacht vetkruid Sedum sexangulare 11 6 5 6 F+ F F - Zah, Grh, SG
Zachte haver Helictotrichon pubescens 7 7 6 6 F+ F FZR - Zah, SG, OR
Zandweegbree Plantago arenaria 9 4 3 4 F+   - Zah, Grh, Grl
Zandwolfsmelk Euphorbia seguieriana 9 5 4 3 F+ F F EB Zah, SG, OR
Zomerfijnstraal Erigeron annuus 6 3 5 6 F - OR, SG


