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Themanummer Kempen~Broek



    

De ster van het  Kempen~
Broek rijst snel. Wat begon als een 
verborgen schoonheid, slechts 
bekend bij de grensbewoners zelf 
en een handvol veldbiologen, is in 
25 jaar tijd uitgegroeid tot een in-
ternationaal voorbeeld van grens-
overschrijdende natuur.  Met het 
gereedkomen van het ecoduct over 
de autosnelweg A2 en de ontsnip-
pering van vele honderden hectares 
natuur wordt begin 2014 een nieuwe 
mijlpaal bereikt in deze ontwikkeling. 
De liefhebbers wisten het al: nergens in 
de Lage Landen zijn zoveel verschillende soorten dag-
vlinders en nauwelijks zoveel soorten  libellen te vin-
den. Dit themanummer laat zien dat het daar niet bij 
blijft. Een zeldzame verzameling planten- en diergroe-
pen passeert de revue. De reden van deze natuurlij-
ke rijkdom wordt beschreven in de inleidende artike-
len.  Schrale zandruggen en door kwel gevoede laag-
tes - voormalige doorstroommoerassen -, broekbossen 
en vennen wisselen elkaar af in een gebied dat zich aan 
weerszijden van de grens over vele duizenden hectaren 
uitstrekt. Daardoor biedt het Kempen~Broek niet al-
leen plaats aan soorten van kleinschalige gradiënten, 
maar is er ook ruimte voor Edelherten, Wilde zwijnen, 
kuddes paarden en runderen, Dassen, Bevers en zijn 
onlangs zelfs Otter en Wilde kat gesignaleerd.   En dan 
te bedenken dat we pas aan het begin staan van een 
ontwikkeling die moet leiden tot een 25.000 ha groot 
grenspark.
Onder regie van het Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland en ARK is in het Kempen~Broek een gebieds-
ontwikkeling gestart, die zich in een aantal opzichten 
onderscheidt van klassieke vormen van landinrichting. 
Overheidsplannen voor natuur, landbouw, recreatie en 
waterbeheer worden hier mét en door de streek zelf uit-
gevoerd. Het is vooral te danken aan de beide Provin-
cies Limburg, die het aangedurfd hebben om particu-
liere organisaties hierbij het voortouw te geven. De rol 
van de overheid beperkt zich tot die van opdrachtgever 
die achteraf toetst. Via het mechanisme van de vrijwil-
lige kavelruil en gebruikmakend van een grondbank 
zijn binnen enkele jaren tijd meer dan 600 hectare van 
eigenaar verwisseld. Successen worden met de streek 
gevierd en zo wordt gestaag gewerkt aan een groeiend 
vertrouwen tussen zowel overheid en particulieren, als 
tussen de verschillende ruimtegebruikers in het gebied. 
Boeren krijgen betere gronden rond het bedrijf toege-
deeld en leveren daarvoor veldkavels in die midden in 
natuurgebieden gelegen zijn. Daardoor ontstaan gro-
tere, aaneengesloten natuurterreinen,  waar het water-

beheer kan worden afgestemd op de bijzondere natuur 
van kwelmoerassen, beekjes en vennen. De hernieuw-
de sponswerking van de grensmoerassen maakt de 
omliggende landbouwgronden ook nog eens minder 
kwetsbaar voor verdroging in de zomer. Bovendien vor-
men de nieuwe, vrij toegankelijke natuurgebieden de 
basis voor een uitgebreid netwerk aan wandel- en fiets-
paden. Het inmiddels in heel Vlaanderen en Nederland 
toegepaste netwerk van fietsknooppunten heeft in dit 
gebied zijn oorsprong.
Het succes van bovengenoemde werkwijze is zo groot 
dat elders in de Lage Landen al gesproken wordt van de 
‘Methode Kempen~Broek’ en in diverse Nederlandse 
provincies heeft men plannen om deze methode over 
te nemen.
De betekenis van het Kempen~Broek reikt echter verder 
dan de Lage Landen. Overal in Europa zijn het met name 
grensgebieden, waar de plattelandsbevolking krimpt, 
met alle daarbij behorende sociale en economische pro-
blemen. Herverkaveling van landbouwgrond, die ruim-
te schept voor uitgestrekte natuur, die op haar beurt 
weer toeristen trekt, kan het tij doen keren. Spectacu-
laire natuur als basis voor een nieuwe plattelandseco-
nomie, dat is wat het Kempen~Broek Europa laat zien.  
Met niet geheel toevallig de tauros, ooit het middel-
punt in de Griekse mythe van Europa, als symbool.  Van-
uit verschillende delen van ons continent wordt met 
grote belangstelling naar de eerste resultaten van het 
tauros-programma gekeken. 
Zo tekent zich een toekomstbeeld af waar mens en na-
tuur bouwen aan een modern en attractief natuurrijk 
landschap dat ecologisch, economisch en sociaal tegen 
een stootje kan. Het is een voorrecht om hieraan mee te 
mogen werken.
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De uitgave van dit 
themanummer is 
mogelijk gemaakt door 
de volgende instanties:
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vlakte van bocholt

Het GrensPark Kempen~Broek ligt in de Vlakte van Bocholt aan de 
voet van het Kempisch Plateau [figuur 2]. In het noorden gaat deze 
vlakte over in de Noord-Brabantse dekzanden. In het noordoosten 
verheft een hoger gelegen dekzandrug zich als een langwerpig ei-
land uit deze vlakte, het ‘Eiland van Weert’ [figuur 3]. 
De Vlakte van Bocholt ontstond als gevolg van erosie en tektoni-
sche verzakkingen in de Roerdalslenk. De Maas sleet hier in ver-
schillende geologische tijdperken een vallei uit in het door haar 
afgezette zand- en grindpakket. Omdat dit in fasen gebeurde ont-
stonden meerdere Maasterrassen. Enkele verzakten door tektoni-
sche werking langs de Feldbiss-breuk. Hierdoor kwam de Vlakte 
van Bocholt opvallend lager te liggen dan het gebied ten westen 
van de breuklijn. Terwijl de overgang van de Maasvallei naar het 
Kempisch Plateau in het zuiden tussen Maasmechelen en Neeroe-
teren (Maaseik) abrupt is met een 40 m hoge steilrand, gaat het 
Kempisch Plateau in het noordoosten juist heel geleidelijk over in 
de Vlakte van Bocholt.

stuifzanden, beken en moerassen

De Vlakte van Bocholt werd duizenden jaren geleden bedekt met 
zand dat door de wind werd verstoven. Hierdoor ontstond een 
zacht golvend landschap met dekzandruggen en dalen. Door la-
tere verstuivingen werden enkele van deze dalen aan de oostzij-
de afgesloten door paraboolduinen. Beken met hun bron op het 
Kempisch Plateau kwamen op hun tocht naar de Maas terecht in 

De naam van het GrensPark Kempen~Broek is geen topo-

niem, maar een verzonnen naam die in 2000 werd gege-

ven aan het 25.000 hectare grote gebied dat zich uitstrekt 

over de grens van de beide provincies Limburg en Noord-

Brabant. Het robuuste gebied vormt een kruispunt van 

twee assen. De eerste as is een open ruimte verbinding die 

van noord naar zuid loopt. De tweede as is een verbinding 

via beken die van het Kempisch Plateau naar de Maasvallei 

stromen (west-oost).  Het GrensPark Kempen~Broek maakt 

deel uit van de Nederlandse gemeenten Cranendonck, 

Neder weert en Weert en de Vlaamse gemeenten Bocholt, 

Bree, Kinrooi en Maas eik. De Belgisch - Nederlandse grens 

verdeelt het in twee min of meer gelijke delen [zie figuur op 

omslag III]. Door zijn ligging in de dichtbevolkte regio tus-

sen Eindhoven, Venlo, Maastricht en Hasselt is het ook voor 

mensen een belangrijk gebied: om te wonen, te werken, te 

recreëren, te sporten of tot rust te komen. Dit themanum-

mer laat u kennismaken met het Kempen~Broek als een 

mozaïek van landschappen, en als scharnierpunt voor droge 

en natte natuurverbindingen. 

Het GrensPark Kempen~Broek
Erwin Christis, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Winterslagstraat 87, B-3600 Genk, e-mail: erwin@rlkm.be

FIGUUR 1
In de Zig, gelegen tussen Kinrooi en Molenbeersel, zijn vijvers hersteld (foto: Erwin Christis).
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werden de beeksystemen sterk door de mens beïn-
vloed. De beken werden door de doorstroommoe-
rassen getrokken om deze gedeeltelijk te ontwate-
ren en om watermolens aan te drijven. In de tweede 
helft van de negentiende en het begin van de twin-
tigste eeuw werden afwateringskanalen zoals de 
Lossing en de Raam gegraven. Zij zorgden voor een 
bijkomende ontwatering en verdroging van de door-
stroommoerassen. Deze ingrepen hebben gevolgen 
gehad op de samenstelling en migratiemogelijkhe-
den van de visfauna (Hoogveld et al., 2014).
In de omgeving van Weert worden de moerassen 
ook wel als pelen aangeduid. Deze in grootte varië-
rende schotelvormige laagten ontstonden in smelt-
waterdalen of in natuurlijke laagten in het dekzand. 
Zij werden hoofdzakelijk gevoed met lokaal en regi-
onaal kwelwater. De keten van pelen ten zuidoos-
ten van Weert en Nederweert, met onder andere 
het Sarsven, De Banen, Roeventerpeel, Kootspeel en 
Moeselpeel, ligt in zo’n smeltwaterdal. De Kruispeel 
en de inmiddels ontgonnen Kalverpeel ten westen 
van Weert zijn kleinere, geïsoleerd liggende pelen, 
net zoals De Hoort en het Ringselven bij Budel-Dor-
plein (zie ook voorn, 2014). Bevers (Castor fiber) wis-
ten reeds enkele jaren geleden vanuit de Maas de be-
ken en de moerassen in het Kempen~Broek te berei-
ken (Kurstjens, 2014). Hun voorbeeld wordt wellicht 
in de toekomst door de Otter (Lutra lutra) gevolgd. 
Houben & Kurstjens (2014) lichten toe welke maatre-
gelen worden getroffen om de komst van de Otter 
zo goed mogelijk voor te bereiden. Het voorkomen 
van enkele bijzondere dagvlinders en soorten als 

Boomkikker (Hyla arborea) onderstrepen eveneens het belang van 
grootschalig moerasherstel (veling & vossen, 2014; engelen et al., 
2014).

oude ontginningen

Tot in de Middeleeuwen werd het Kempen~Broek slechts kleinscha-
lig ontgonnen en gebruikt. De reeds ontgonnen gronden bestonden 
uit heide, akkers en beemden in de beekdalen. De heiden en zan-
dige akkers waren van groot belang voor een karakteristieke ento-
mofauna (raemaKers et al., 2014). De open waterpartijen en moeras-
sen gingen op de hogere gronden oorspronkelijk over in vochtige 
bossen en droog eiken-berkenbos. Vanaf de Middeleeuwen werden 
beken door de moerassen gegraven en werd veen gewonnen. Het 
areaal bos slonk zienderogen en de potstalcultuur zorgde voor een 
te intensief gebruik van de heide die hierdoor plaatselijk begon te 
verstuiven. De Tungelerwallen bij Tungelroy (Weert) is één van die 
stuifzandgebieden in het Kempen~Broek. jansen et al. (2014) geven 
een beschrijving van dit gebied.
In de eeuwen nadien nam de grootschaligheid van de ontginningen 
toe. De natste delen van de moerassen gingen echter pas na 1865, na 

deze vlakte, de slecht afwaterende Vlakte van Bocholt. Daar waar 
de dalen waren afgesloten, vertraagde hun afstroming. Hierdoor 
en in combinatie met leemlagen in de ondergrond ontstonden 
grote vennen. Dit oppervlaktewater werd met lokale (uit de ho-
gere dekzanden) en regionale (het Kempisch Plateau) kwel aan-
gevuld [figuur 4]. In de loop der eeuwen verlandden deze vennen 
geheel of gedeeltelijk waardoor laagveen en in sommige gevallen 
hoogveen ontstond [figuur 3]. De beken zochten zich een weg door 
het moeras. In droge periodes volgde het water een vlechtwerk 
van geulen, maar in natte periodes kon het de volledige ‘schotel’ 
innemen. Aan de oostelijke zijde liep het water over de ‘rand van 
de schotel’ en stroomde het weer als beek verder naar de Maas. 
Vanwege dit kenmerk van deze moerassen worden ze hier door-
stroommoerassen genoemd. Het Bocholter- en Wijffelterbroek, 
met daarin het Smeetshof, de Kettingdijk en het Wijffelterbroek 
als restanten, en het Grootbroek, waarvan De Luysen, de Mariahof, 
het Stramprooierbroek en de Zig [figuur 1] overblijfsels zijn, waren 
de grootste van deze moerassen in het Kempen~Broek. In de loop 
van de tocht van bron naar monding verandert de chemische sa-
menstelling van zowel het oppervlakte- als grondwater. Dit zorg-
de in de doorstroommoerassen voor een gradiënt die garant stond 
voor een zeer gevarieerde begroeiing. Al sinds de Middeleeuwen 

FIGUUR 2
Hoogtekaart van het GrensPark Kempen~Broek en omgeving  
(bron: Oolder Advies, Ool-Herten 2014).
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biedt hen alvast een ideale springplank. Dieren die, na een leven in 
het wild, mogen sterven en steeds vaker blijven liggen in hun leef-
gebied. Zo voeden zij de natuurlijke kringloop van waaruit zij zelf 
ooit ontstonden (beeKers & linnartz, 2014).

de onafhankelijkheid van België, op de schop. Deze 
ontginning duurde tot na de Tweede Wereldoor-
log. De meest natte delen raakten nooit ontgon-
nen of werden opnieuw aan hun lot overgelaten. 
Hier kreeg successie opnieuw een kans waardoor 
deze gebieden nu grotendeels uit (elzen)broekbos 
bestaan.

mozaïek van landschappen

Op deze manier ontstond een bijzonder afwis-
selend gebied waar cultuur en natuur elkaar af-
wisselen, waar nat en droog [figuur 6] met el-
kaar wedijveren en open en gesloten landschap-
pen op een korte afstand van elkaar liggen. Het 
Kempen~Broek is dan ook geen eenheidsworst, 
maar een bijzonder gevarieerde lappendeken; 
een mozaïek van landschappen. Tegenwoordig 
liggen de natuurgebieden grotendeels in het cen-
trale, natste gedeelte, in de stuifzandgebieden en 
in de beekvalleien. Hier verliep de ontginning het 
moeizaamst. Verschillende beheerders proberen 
deze gebieden nu aan elkaar te smeden tot een 
aaneengesloten, langgerekte, grensoverschrij-
dende natuurkern. Deze kern ligt ingebed in een 
‘schil’ van cultuurlandschappen, waarvan som-
mige hun kleinschalige karakter hebben behou-
den terwijl andere intensief werden ontgonnen 
en ingericht om tegemoet te komen aan de ver-
eisten van de hedendaagse landbouw.

natuurlijke processen

De los liggende natuurgebieden in het centrum van het Kem-
pen~Broek worden steeds beter met elkaar 
verbonden. Zo ontstaat meer ruimte voor na-
tuurlijke processen, zoals natuurlijke grondwa-
terschommelingen, natuurlijke begrazing en 
complete voedselketens. Grote grazers zoals 
Galloways, Schotse hooglanders, Exmoorpo-
nies en Konikpaarden worden vergezeld door de 
Tauros, een nieuw soort rund dat door Stichting 
Taurus, Ark Natuurontwikkeling en Rewilding 
Europe wordt gefokt (goderie & linnartz, 2014). 
Binnen afzienbare tijd zal misschien ook het 
Edelhert (Cervus elaphus) zijn areaal vergroten. 
Het in 2014 voltooide ecoduct Weerterbergen 

FIGUUR 3
Bodemkaart van het GrensPark Kempen~Broek (bron: 
INBO/RLKM).

FIGUUR 4
Elzenbroekbos met ijzerrijke kwel (foto: E. Christis).
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Nr op 
kaart

Gebied Beheerder(s) Inrichtingen Doelstellingen Opp 
(ha)

Jaartal

1 Weerterbos Limburgs Landschap (NL) Kappen en plaggen Ven 28,45 1997-2004
Plaggen Natte heide 12,46 1997-2004
Uitgraven Ondiepe laagten 0,5 2011
Plaggen Vennen/open water/moeras en 

natte heide
27,5 2012

Plaggen Schraalland/natte heide 2 2012
Graven Moeras 1,76 2012
Kappen en plaggen Droge heide 4,5 2012

2 Hugterheide Brabants landschap Dunnen (kappen) 10% open ruimte in bos (en 
bosomvorming)

 Vanaf 2005

3 A2 Rijkswaterstaat en Prorail Aanleg ecoduct Verbinding creëren  2012-2013 
4 Weerter- en 

Budelerbergen
Natuurmonumenten Bosomvorming Gemengd bos 6 Jaren 1990

5 OT Weerterheide Defensie Stuifzandherstel zuidelijk deel Stuifduinen 90 2012-2016
6 Moeselpeel Staatsbosbeheer Herstel waterhuishouding Moeras en rietland 76 Jaren 1990
7 Roukespeel (De Krang) Natuurmonumenten Opschonen laagte en verwijderen boom-

opslag
Herstel peel 2 1993, toekomst

Bosomvorming Broekbosherstel en omvorming 
tot gemengd bos

10 Eind jaren 1980

8 Kootspeel (De Krang) Natuurmonumenten 
en Waterschap Peel en 
Maasvallei

Omlegging van de Leukerbeek langs de 
Kootspeel in plaats van erdoor

Afvoer vuil water en verminderen 
verdroging

 Eind jaren 1990

9 Leukerbeek (De Krang) Waterschap Peel en 
Maasvallei

Aanleg Nieuwe Leukerbeek, opschonen 
huidige Leukerbeek (--> Oude Leukerbeek)

Gescheiden afvoer vervuild water 
(Nieuwe Leukerbeek) en zuiver 
water (Oude Leukerbeek)

 Vanaf 2012

10 Laagbroek (De Krang) Natuurmonumenten Bosomvorming Broekbosherstel 33 Jaren 1980
Bosrandenbeheer 2010
Graven van twee laagtes Venaanleg met venoevervege-

taties
1,5 1998-2000

11 Tungelerwallen Natuurmonumenten Dunnen (en kaalslag) en plaggen Stuifzand, droge heide en open 
bos

6 2010

12 Loozerheide met ven ARK Natuurontwikkeling Vernatten, venherstel, ontwikkeling 
mesotroof moeras

Natte heide en mesotroof moe-
ras, ook zwakgebufferd ven 

45 2012-2016

Herstel van vochtige heide en broekbos    
13 Kruispeel Natuurmonumenten Plaggen Ven, vochtige heide en hoogveen-

broekbos
3 1996, 2000, 2001

Waterschap Peel en 
Maasvallei

Afwateringsgreppel rond vennen 
Kruispeel

Afleiden vervuild water  1996

14 Kruispeel & Achterbroek Defensie Vernatting van de heide en geleidelijke 
omvorming van de naaldbossen

100 Streefdoel

15 Laurabossen Natuurmonumenten Groepenkap en dunnen Gemengd bos 250 1999-2017
16 Kettingdijk Natuurmonumenten Kappen en dunnen Broekbosherstel 14 2009-2010

Herstel hydrologie en plaggen Moeras en schraalgrasland 120 2009-2015
17 Smeetshof Natuurpunt Uitgraven en vernatten Moeras (veenbodem: mesotroof 

moeras)
7 2003-2004

Vernatten Moeras (veenbodem: mesotroof 
moeras)

68

Uitgraven 2 poelen 0,1
Plaggen of maaien Droge heide 10
Spontane ontwikkeling Bos 7
Nieuwe moerasinrichting in plannings-
fase

  Toekomst

18 Wijffelterbroek Natuurmonumenten Kappen populieren, stuwtjes in afwate-
ringsgreppeltjes hooilanden, opheffing 
ontwatering broekbos door dijk en stuw-
tjes, hakhoutbeheer in broekbos

Broekbos- en vochtig hooiland-
herstel

53 Jaren 1980

19 Wijffelterbroek (oost-
zijde)

ARK Natuurontwikkeling Maaiveldverlaging, vernatting Mesotroof moeras, natte gras-
landen

15 2014

20 Wijffelterbroek (noord-
zijde)

ARK Natuurontwikkeling Vernatting, maaiveldherstel en begrazing Mesotroof moeras, natte gras-
landen

23 2012-2013

21 Wijffelterbroek (zuid-
zijde)

ARK Natuurontwikkeling Vernatting, maaiveldherstel en begrazing Mesotroof moeras, natte gras-
landen

10 2010-2012

22 Siëndonk, Luuëke 
(Stramprooierheide)

ARK Natuurontwikkeling & 
Natuurmonumenten 

Vernatten, maaiveldverlaging en ontwik-
keling mesotroof moeras

Mesotroof moeras, natte gras-
landen

40-60 2011-2014

23 ‘Abeek’ (perceel 
Stramprooierheide)

ARK Natuurontwikkeling & 
Natuurmonumenten 

Vernatten, maaiveldverlaging en ontwik-
keling mesotroof moeras

Mesotroof moeras, natte gras-
landen

17 2011-2013

24 Buüetjesheide 
(Stramprooierheide)

Natuurmonumenten Dunning, verwijdering opslag Gemengd loofbos, heideherstel   

25 Tungelroysche beek Waterschap Peel en 
Maasvallei

Sanering en hermeandering Ecologisch herstel beek 11 km 1999-2011

26 ‘Tungelroysche Beek’ ARK Natuurontwikkeling Vernatting, maaiveldherstel en begrazing Mesotroof moeras, natte gras-
landen

45 1995- 2015

27 Areven Natuurmonumenten Aanpassingen interne waterhuishouding Verbetering hydrologie 22 1994
Verwijderen Arevenlossing  Toekomst

28 Lozerheide Afdeling Natuur en Bos Herstel bevloeiingsblok van historische vloeiweidesysteem 3 1999
29 De Luysen Natuurpunt Afgraven, vernatten Moeras 35 1999-2001, 2007

Plaatsen stuw en vistrap Invloed kwel verhogen  2011
30 Mariahof Natuurpunt Herprofileren Moeras 19 2012?
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Nr op 
kaart

Gebied Beheerder(s) Inrichtingen Doelstellingen Opp 
(ha)

Jaartal

31 Sint-Maartensheide landinrichting Noordoost 
Limburg

Aanleg 3 graslandreservaten en 5 poelen   2002

Natuurpunt Plaggen Heide en vennen 17 2011
Kappen Poelen 2  

32 Laak Natuurpunt Kappen Grasland (en poelen) 11  
33 Grootbroek Afdeling Natuur en Bos Tussendijk van vijver: kappen en afgraven/

verlagen
Moeras (zandplaat) 0,1 2009

Hoge dijk afgraven Moeras (zandplaat)  2012
34 Houtbroek ARK Natuurontwikkeling Dempen sloten, afplaggen tot moeras Moerasherstel 6 2013/2014
35 Stramprooierbroek Limburgs Landschap (B) Plaggen en nivelleren Grasland 0,5 2011

Plaggen Moeras 0,4 2011
Herprofileren Vijver  2012?

36 Hasselterbroek Limburgs Landschap (B) Bosfrezen en plaggen Droge heide 0,5 2011
Dunnen (kappen) Open bos 3 2011
Kappen Droge heide 4 2008
Kappen en plaggen, dunnen, bosfrezen Droge heide 5 2002, 2006, 

2008, 2011
Vernatten Grasland 15 2012
Aanleggen poelen/laagtes 2 poelen/laagtes 0,34 2004
Aanleggen + herstel van poelen 5 + 3 poelen 0,43 2013

37 Zig Limburgs Landschap (B) Kappen Moeras 3,5 2002
Kappen en uitgraven Moeras 10,5 2003
Uitgraven Moeras (open water) 3 2003
Herprofileren 2 vijvers 0,1  
Herstel 2 poelen 0,06  

38 Goort Afdeling Natuur en Bos Aanleg poel 1 poel  2004
39 Middenloop van de vallei 

van de Itterbeek “deelge-
bied de Brand”

Natuurpunt Uitgraven 25 poelen * 0,5 1993-2011*
Herprofileren en visvrij maken 2 poelen * 0,025 2009*
Uitdiepen 1 poel  2005
Plaggen 2 ondiepe droogvallende zones 0,1+0,4 2012
Aanplanten doornstruweel en braam-
struweel

 7000 
stuks

2010-2011

Grootschalig inrichtingsproject beekvallei 
in planningsfase

  Toekomst

40 Tösch-Langeren Limburgs Landschap (B) Aanplanten 10 houtkanten 1 2011
Herprofileren 1 vijver 0,02 2011
Aanleg nieuwe poel Leefmilieu amfibieën en insecten  2011
Aanleg nieuwe poel Voortplantingsbiotoop 

Boomkikker (Hyla arborea) en 
Kamsalamander (Triturus cris-
tatus)

0,02 2013

Kappen Akker 0,5 1995

Aanleg nieuwe poel

Kappen

FIGUUR 5
Overzichtskaart inrichtingswerken in Kempen~Broek 1980-2014. 
Nummers verwijzen naar de volgnummers in tabel 1 (bron: INBO/RLKM).

Tabel 1
Tabel inrichtingswerken in Kempen~Broek 1980-2014; *= mededeling Engelen, 2010.

mozaïek van mensen en belangen

Natuurkern en cultuurschil bepalen de identiteit van het GrensPark 
Kempen~Broek. Voor de pakweg veertig partijen in het samenwer-
kingsverband Kempen~Broek is dit een leidraad om natuurgebie-
den met elkaar te verbinden, het landschappelijk erfgoed te behou-
den of te versterken en uiteenlopende belangen te verzoenen. Een 
overzicht van de grotere natuurontwikkelingswerken die de ter-
reinbeherende organisaties tussen 1980 en 2014 realiseerden, is op-
genomen in tabel 1 en figuur 5. Gezamenlijk streven is om de grens-
streek aantrekkelijk en beleefbaar te houden voor zowel huidige als 
toekomstige generaties bewoners en bezoekers. 
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kansen voor de flora en fauna, zoals ook lom-
melen et al. (2014) en Kurstjens (2014) laten zien.

tot slot

Het jaar waarin dit themanummer verschijnt, 
valt samen met het 25-jarig bestaan van het 
samenwerkingsverband Kempen~Broek. De-
ze inleiding besluit daarom niet alleen met 
een uitnodiging tot lezen, maar ook met de 
handreiking om de resultaten van 25 jaar na-
tuur- en gebiedsontwikkeling in het gebied 
zelf te komen aanschouwen. 

dankwoord

Een woord van dank gaat naar alle beheerders van het Kempen~Broek 
voor hun hulp bij het opmaken van het overzicht van de inrichtings-
werken.

‘Toekomstbestendig’ betekent met de tegenwoordige klimaatver-
andering ook ‘klimaatbestendig’. Ooit waren de moerassen van het 
Weerterbos, het Grootbroek en het Bocholter- en Wijffelterbroek 
natuurlijke waterbuffers. Nu wordt hun verleden met de toekomst 
verbonden door hun rol als (klimaat)buffer te reactiveren. Het her-
stel van de moerasgebieden in het hart van het Kempen~Broek be-
schermt tegen overstromingen benedenstrooms én biedt nieuwe 

Summary

THE KEMPEN~BROEK PARKLAND AREA

The Kempen~Broek parkland area extends 
across the Dutch-Belgian border, covering 
parts of the Belgian and Dutch provinces 
of Limburg and Noord-Brabant. The gen-
tly undulating landscape with cover sands 
and shallow valleys is situated at the foot of 
the higher ‘Kempisch Plateau’, from which it 
receives seepage water and rainwater via its 
brooks. These brooks eventually drain into 
the river Meuse further east. The plain, also 
known as the ‘Vlakte van Bocholt’, inherently 
tends to retain water, creating various wet-
lands between the higher parts of the drift-
sand areas.
A whole range of abiotic and biotic factors 
and human interventions have brought 
about a mosaic of landscapes, including a 
variety of brook valleys, agricultural areas, 
drift-sands, heathlands, forests and wetlands.
Over the past 25 years, many parties have 
been collaborating to link up the natural 
areas in the region and to increase the biodi-
versity. They also aim to make the area, which 
is located in a densely populated region, more 
accessible to the general public and to pre-
serve and strengthen the landscape heritage.  

By reconciling different interests, their goal is 
to maintain the attractiveness and amenity 
value of the border region for both current 
and future generations and visitors. 
The parties involved are trying to develop a 
‘future-resistant’ landscape which, in view of 
the current climate change, can also be called 
‘climate-resistant’.  The once vast wetlands, 
brook valleys and bogs were natural water 
buffers. Restoring their ability to hold and 
absorb water can help prevent floods, ena-
bling the parties involved in managing the 
Kempen~Broek parkland to contribute to the 
climate resilience of the Meuse valley. 
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FIGUUR 6
Struikhei en korstmossenvegetatie in de 
Boshoverheide (foto: E. Christis).
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moerassen of veengebieden gegraven (Oude Graaf, Raam, Loss-
ing) om (kwel-)water versneld te kunnen afvoeren. Hierdoor is de 
kwelinvloed in de moerassen sterk verminderd. Akkers en wei-
landen konden aangelegd worden, terwijl nog steeds te natte, 
moeilijk bewerkbare percelen voornamelijk met populieren be-
plant werden. De heide- en stuifduingebieden, in de Middeleeu-
wen ontstaan door overexploitatie van de hoger gelegen gronden, 
werden veelal beplant met naaldhout, vooral dennen (mijnhout). 
Een belangrijke uitzondering hierop vormen de leemrijke bodems 
van het Weerterbos, die beplant zijn met loofhout waaronder veel 
eik (Quercus spec.) (Gerats, 2002). Het Stramprooierbroek en het 
Wijffelterbroek, de natste gebieden in dit land schap, konden ech-
ter niet volledig drooggelegd worden en zijn zo slechts in mindere 
mate door de mens beïnvloed.

natuurontwikkeling

Rond 1970 begonnen de eerste natuurverenigingen in het 
Kempen~Broek percelen in Weerterbos en Stramprooierbroek 
aan te kopen om ze te beschermen. Vanaf 1989 kwam een grens-
overschrijdende samenwerking van de grond om het waardevolle 
landschap in zijn ruime samenhang te behouden. De hoofddoel-
stellingen daarbij waren en zijn de overgebleven natuurgebieden 
en de plaatsen met goede potenties voor natuur te herstellen en 

De grensregio tussen Cranendonck, Weert en Maaseik die 

nu Kempen~Broek genoemd wordt, was vroeger groten-

deels ingenomen door grote moerassen en veengebieden, 

afgewisseld met drogere zandruggen. Het gebied is door 

de eeuwen heen drooggelegd en geëxploiteerd, waardoor 

veel oorspronkelijke natuur is verdwenen. Om de natuur-

waarden te herstellen zijn er de laatste vijftien jaar talrijke 

natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. In dit artikel 

worden de ecologische resultaten van vier grotere moe-

rasherstelprojecten besproken te weten het Smeetshof, de 

Luysen en de Zig in België, en het Weerterbos in Nederland. 

Deze zijn geëvalueerd in het kader van het project ‘Kem pen~ 

Broek in Beeld’ (LommeLen et al., in prep.).

het vroegere landschap 

Oorspronkelijk was het Kempen~Broek een gebied met uitge-
strekte moerassen in laagten, 
van elkaar gescheiden door ho-
ger gelegen zandruggen. Deze 
valleien werden door de jaren 
heen drooggelegd en geëxploi-
teerd, een proces dat begon in 
de Middeleeuwen met het gra-
ven van molenbeken en een 
hoogtepunt kende met de drai-
nage van de twee grootste moe-
rassen in de 19e eeuw (Capals et 
al., 2012). Hiertoe werden wa-
terlopen recht getrokken en ver-
diept. In een latere fase werden 
nieuwe ‘beken’ langs of door de 

Op weg naar grootschalig moerasherstel in het 
Kempen~Broek
De eerste resultaten

Els Lommelen, Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Kliniekstraat 25, B-1070 Brussel, e-mail: els.lommelen@gmail.com 
Gijs Kurstjens, Kurstjens ecologisch adviesbureau, Rijksstraatweg 213, NL-6573 CS Beek-Ubbergen, e-mail: g.kurstjens@planet.nl
Geert De Blust, Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Kliniekstraat 25, B-1070 Brussel, e-mail: geert.deblust@inbo.be

FIGUUR 1
Begrazing in het Smeetshof om 
varia tie in vegetatiestructuur te ver-
hogen (foto: Els Lommelen). 
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wat heeft het opgeleverd?

In de vier bestudeerde gebieden is de specifieke 
soortenrijkdom en de kwaliteit van de kenmerken-
de biotopen door de inrichtingswerken sterk voor-
uit gegaan, zoals blijkt uit literatuurstudie, con-
sultatie van databanken en recent veldonderzoek 
(lommelen et al., in prep.). Voor de inrichting waren 
de gebieden ecologisch minder interessant. Door-

gaans konden er zich enkel algemene cultuurvolgers en bossoorten 
handhaven. Sinds de inrichting is het aantal typische moerassoor-
ten spectaculair gestegen met het verschijnen van zowel algemene 
soorten als Rode Lijstsoorten.

Weerterbos
In het Weerterbos zijn voornamelijk de plantensoorten van zwak-
gebufferde vennen en vochtige heide toegenomen met bijzondere 
soorten zoals Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos), Gesteeld 
glaskroos (Elatine hexandra), Moerashertshooi (Hypericum elodes), 
Vlottende bies (Eleogiton fluitans) en Moeraswolfsklauw (Lycopo-
diella inundata). Terwijl er in het jaar 2000 vier landelijk bedreigde 
soorten in het gebied voorkwamen, konden er in 2011 al 17 van deze 
bijzondere soorten worden aangetroffen (zie verder Kurstjens, 2014 
in dit nummer). In 2011 bleken de nieuw aangelegde moerassen en 
vennen te zijn gekoloniseerd door 34 soorten libellen waaronder Ven-
witsnuitlibel (Leucorrhinia dubia), Zwervende pantserjuffer (Lestes 
barbarus), Tangpantserjuffer (Lestes dryas), Koraaljuffer (Ceriagrion 
tenellum) en Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio). In het deelgebied 
De Slenk heeft ook het Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus), een 
zeldzame dagvlinder, profijt gehad van de vochtige ruigten die zijn 

ontstaan tussen het moeras en het aangrenzende bos. 

Smeetshof, Luysen en Zig
De drie gebieden in België zijn veelal geëvolueerd naar 
eerder eutrofe plassen, dikwijls omringd door vegeta-
ties met Riet (Phragmites australis), Liesgras (Glyceria 
maxima), lisdoddes (Typha spec.) en andere moeras-
planten van voedselrijkere omstandigheden. Daarnaast 
komt hier ook een vegetatietype voor met een eerder 
mesotroof karakter, gedomineerd door Pitrus (Juncus 
effusus) en/of Veldrus (Juncus acutiflorus), met verder 
soorten als Zeegroene muur (Stellaria palustris), Schild-
ereprijs (Veronica scutellata), Holpijp (Equisetum fluvi-
atile) en Moerasbasterdwederik (Epilobium palustre). 
Waterviolier (Hottonia palustris) komt in beide vegeta-

adequaat te beheren [figuur 1], met elkaar te verbinden en de na-
tuurwaarden van het kleinschalige agrarische landschap te ver-
sterken. De inrichtingswerken die daarvoor het meest uitgevoerd 
worden zijn gericht op het herstel of de ontwikkeling van moeras-
sen, heide, duinen, vennen, graslanden, houtkanten en poelen, en 
de omvorming van voormalige productiebossen naar natuurlijke 
bossen. Sindsdien zijn heel wat projecten uitgevoerd [figuur 5 & ta-
bel 1 op pagina 60-61]. Aanvankelijk werd op kleine schaal gewerkt, 
maar vanaf het begin van deze eeuw zijn grootschalige moerasin-
richtingswerken uitgevoerd in het Weerterbos, het Smeetshof, de 
Luysen en de Zig. De doelstellingen voor deze vier gebieden waren 
respectievelijk de ontwikkeling en het herstel van vennen, van een 
mesotroof moeras, een moeras als rustgebied voor vogels en een 
voormalige vijversysteem. Daarvoor werden van productiebossen, 
graslanden, akkers en recreatievijvers (de uitgangsituaties) stuk-
ken grond afgegraven of geplagd, vijvers en poelen opnieuw ge-
profileerd of werd de bestaande vegetatie vernat. Dit vernatten ge-
beurde door het opstuwen of omleiden van waterlopen en voor-
malige drainagegrachten. Voor een uitgebreide beschrijving van 
de inrichtingswerken en resultaten wordt verwezen naar lommelen 
et al. (in prep.). 

FIGUUR 2 
Evolutie van het aantal soorten libellen in drie moerassen 
vóór en na de inrichtingswerken: de jaren -2 en -1 staan voor 
de jaren voor de herinrichting, de jaren 1 t/m 10 voor erna 
(gegevens gebaseerd op Anonymus, 1998a;b;2005;2011; Boyen, 
2003; DupAe & stulens, 2005;2009; lommelen et al., in prep.).

FIGUUR 3
Productieve vegetaties van matig en tot duidelijk voedselrijk 
moeras breiden zich uit in de Zig (foto:Els Lommelen).  
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besluiten dat geschakelde vijvers voor waterzuivering zorgen. In de 
Luysen zouden de voedselarme groeiplaatsen ook voor een deel het 
gevolg kunnen zijn van het optreden van voedselarme kwel. Sinds 
2011 wordt de drainagesloot met kwelwater daar verder opgestuwd 
en zou dit water langer in het gebied vastgehouden kunnen wor-
den. Over enkele jaren zal duidelijk worden of er door deze maatre-
gelen inderdaad invloed van dit water op de vegetatie is [figuur 5].
In het Smeetshof zorgt een sterk wisselende waterstand voor een 
dominantie van Pitrus en kunnen laagveensoorten die gevoelig zijn 
voor sterke waterschommelingen zich niet vestigen. Deze schom-
melingen zijn een gevolg van het versneld afvoeren van het kwel-
water, terwijl beekwater (Veldhoverbeek en Lechterrietbeek) met 
een wisselend debiet juist aangevoerd wordt in het moeras. Indien 
een meer stabiele waterstand met natuurlijke schommelingen ge-
wenst is, dan is het beter om het moeras te ontwikkelen door het 
kwelwater op te stuwen (Bell & Van ’t Hullenaar, 2012).
Zijn er tot nu toe heel wat successen geboekt met de herinrichting 
van de gebieden, dan kan toch ook niet voorbij gegaan worden aan 
een probleem. De ingerichte gebieden blijken namelijk ook erg aan-
trekkelijk te zijn voor ganzen. Vooral Grauwe ganzen (Anser anser) 
komen massaal broeden op de eilanden van onder meer de Luysen, 
waar ze veilig zijn voor predatoren. Doordat ze met zoveel zijn, gra-
zen ze de vegetatie op de oevers volledig kaal en zorgen hun uit-
werpselen voor een sterke eutrofiëring  van het gebied. 
Bij drie van de vier moerasinrichtingsprojecten werden de doelstel-
lingen bereikt. Bij het Smeetshof is het doel om er een mesotroof 
moeras te vormen echter niet gehaald. Achteraf bekeken was het 
waarschijnlijk ook niet realistisch om bij de gegeven milieuomstan-
digheden, namelijk de grote invloed van voedselrijk beekwater, te 
trachten een dergelijk moeras te ontwikkelen [figuur 6]. Door voe-
ding met voedselarm kwelwater was de vorming van een meso-
troof moeras er waarschijnlijk wel mogelijk geweest. 

op weg naar integraal moerasherstel

Naast de verdere ontwikkeling van het Weerterbos, is het herstel van 
de twee grote historische moerassen, namelijk Smeetshof-Ketting-
dijk-Wijffelterbroek en Stramprooierbroek-Grootbroek en omgeving, 

ties voor, in deze gebieden vaak op plaatsen waar de 
waterstand sterk schommelt. 
De eutrofe plassen zijn rijk aan libellen en vogels die 
Riet verkiezen, onder andere Bruine korenbout (Li-
bellula fulva), Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles), 
Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata), 
Glassnijder (Brachytron pratense), Variabele water-
juffer (Coenagrion pulchellum), Snor (Locustella lusci-
noides) en Roerdomp (Botaurus stellaris). Het aantal 
soorten libellen nam het eerste jaar na de inrichting 
in de drie gebieden spectaculair toe en bleef daarna 
bijna stabiel [figuur 2]. Deze snelle kolonisatie is een 
positief gevolg van het feit dat er in de onmiddellijke 
omgeving al grote interessante libellengebieden lig-
gen, zoals het Stramprooierbroek en het Wijffelter-
broek. Ook voor andere diersoorten zijn de ontwikkelingen gunstig. 
Zo heeft de Moerassprinkhaan (Stethophyma grossum) alle Belgische 
moerassen gekoloniseerd, komen Bevers (Castor fiber) ondertussen 
in vrijwel alle gebieden voor en zijn in het Smeetshof zelfs een Otter 
(Lutra lutra) en een Wilde kat (Felis silvestris) opgedoken (lewylle & 
VerCayie, 2012; swinnen et Al., 2012).

waterkwaliteit bepaalt het resultaat

Het verschil in resultaat tussen het voedselarme systeem van het 
Weerterbos en de voedselrijkere moerasherstelprojecten van de 
drie andere gebieden is te wijten aan de waterhuishouding. In het 
Weerterbos zijn immers vennen hersteld die afhankelijk zijn van 
regenwater en de toestroom van gebufferd grondwater, terwijl in 
de andere gebieden telkens moeras ontwikkeld werd dat vooral af-
hangt van beekwater. Dat is nutriëntenrijk door landbouwwater en 
door ongezuiverd huishoudelijk afvalwater dat er hier en daar nog 
steeds in terecht komt. Voor planten van mesotroof moeras is dat 
nutriënt enrijke water ongeschikt, maar als er geen vervuiling op-
treedt en de voedselrijkdom binnen de perken blijft, ontwikkelen er 
zich wel uitgestrekte rietkragen die voor heel wat vogels en andere 
dieren van belang blijken te zijn. Zonder intensief beheer zal ook dit 
biotoop echter verdwijnen wanneer het geheel geleidelijk met bos 
zal dichtgroeien. 
Bij de werken in de natte systemen die voornamelijk beïnvloed wor-
den door nutriëntenrijk water, lijkt het uitgangsbiotoop (bos, akker 
of recreatievijver) het eindresultaat niet of nauwelijks te beïnvloe-
den [figuur 3]. In de Luysen, het Smeetshof en de Zig zijn immers ge-
lijkaardige habitattypen ontstaan. De kwaliteit van het water dat 
in het moerassysteem terechtkomt, is wel doorslaggevend. Ook de 
interne inrichting of schakeling van de onderdelen van het water-
systeem zijn van belang. Zo lijkt het erop dat het water in de Luy-
sen ‘gefilterd’ wordt wanneer het de opeenvolgende vijvers door-
stroomt. Hier komen de oevervegetaties die kenmerkend zijn voor 
eerder voedselarme omstandigheden voor langs de vijvers die het 
verst van de watertoevoer van het voedselrijke water uit de Abeek 
verwijderd zijn. In de Zig is het resultaat van zo’n ‘filtering’ door een 
keten van vijvers echter minder duidelijk. We mogen dus niet te snel 

FIGUUR 4
Voedselarme tot matig voedselrijke oeverstrook in De Luysen 
(foto: Els Lommelen).
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spectief voor de terugkeer van aansprekende 
soorten als Kraanvogel (Grus grus) en Zwarte 
ooievaar (Ciconia nigra). Aandachtspunt is de 
verdroging van het zuidelijk deel (Maarhezer-
veld) waar nog afwateringssloten lopen door 
enkele particuliere enclaves in het bos. Het ver-
ondiepen en op termijn dempen van deze slo-
ten (inclusief de Oude Graaf) zal, zoals elders, 
positief zijn voor de verdere vernatting van het 
hele natuurgebied. 
Een belangrijk aandachtspunt is dat matig 
voedselrijke moerassen met voldoende schoon 
water zoals het huidige Smeetshof en De Zig, 
die deel uitmaken van een grotere natuurrij-

ke streek, ook belangrijke natuurwaarden blijken te herbergen die 
juist dat grote moeras en het complexe landschap nodig hebben, 
zoals moerasvogels en zoogdieren als Bever, Otter en Wilde kat . De 
tendens bestaat, zeker aan de Nederlandse zijde, om de focus sterk 
te leggen op de herontwikkeling van flora van voedselarme (oligo-
trofe) watersystemen. Voor diverse faunagroepen blijken echter, 
getuige dit onderzoek, meer mesotrofe systemen (elzenbroekbos, 
rietmoeras) juist van belang. Ook bij de oligotrofe systemen zou het 
land schap nog completer kunnen worden door ruimte te geven aan 
de natuurlijke processen van verlanding en veenvorming.

het ultieme natuurdoel voor deze grensregio. Om dit doel te bereiken 
is een herinrichting nodig waarbij natuur de ruimte krijgt op de laag 
gelegen gronden en vervuilde waterstromen gesaneerd of eventueel 
afgescheiden worden (Bell & Van ’t Hullenaar, 2012).
Naar de toekomst toe is verwerving van laaggelegen gronden van 
belang met het oog op verder hydrologisch herstel en daarmee 
gepaard gaande schaalvergroting. In het Weerterbos is het moe-
rasherstel recentelijk opgeschaald tot meer dan 80 ha door de her-
inrichting van onder meer de Grashut en het noordelijk deel van In 
den Vloed. Deze schaalvergroting biedt op termijn mogelijk per-

Summary

LARGE-SCALE WETLAND RESTORATION AT 
KEMPEN~BROEK PARKLAND AREA
The first results 

Numerous habitat development projects 
have been and are still being carried out to 
maintain, strengthen and restore the eco-
logical value of Kempen~Broek Parkland 
area, an area straddling the border between 
north-eastern Belgium and the south-east-
ern Netherlands. The projects range from 
digging a single pool to restoring a wetland 
with a size of more than 100 ha. Four of the 
major wetland development projects have 
yielded huge gains in terms of biodiversity 
in less than 10 years. The former species-poor 
fields, grasslands, production forests and rec-
reation ponds have been developed into hab-
itats for many rare plants, dragonflies and 
birds. Essential factors for the eventual out-
come are the water quality and the design of 
the restoration concept. Quick results could 
be obtained by starting new projects in the 
vicinity of existing nature reserves. In addi-
tion, interconnecting existing wildlife areas 
may have rapid positive effects.

Literatuur

� ANONYMUS, 1998a. De Zig, Kinrooi. Aanvraag 
erkenning natuurreservaat. Stichting Limburgs 
Landschap vzw, Heusden-Zolder.
� ANONYMUS, 1998b. Natuurreservaten Erken-
ning, Naam: De Luysen-Mariahof. De Wielewaal 
vzw., Turnhout.
� ANONYMUS, 2005. Stramprooierbroek, Kinrooi, 
Bree. Uitgebreide monitoring natuurreservaat. 
Stichting Limburgs Landschap vzw, Heusden-
Zolder.
� ANONYMUS, 2011. Stramprooierbroek, Kinrooi, 
Bree. Uitgebreide monitoring 2 natuurreser-
vaat E-056. Limburgs Landschap vzw, Heusden-
Zolder.
� BELL, J. & J.W. VAN ’T HULLENAAR, 2012. Schetsont-
werp grensoverschrijdend natuurgebied Ket-
tingdijk-Wijffelterbroek-Smeetshof.  Concept.  
B.H.E. Adviesbureau, Zwolle.
� BOYEN, M., 2003. Fauna en flora in het Smeet-
shof. Monitoring uitgangssituatie T=-1. Vlaamse 
Landmaatschappij, Brussel.
� CAPALS, P., J. CORSTJENS, R. NEYENS, J. PAREDIS & H. 
PEETERS, 2012. De Abeek. Levensader van beide 
Limburgen. Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland, Genk.
� DUPAE, E. & H. STULENS, 2005. Monitoringsrap-

port het Smeetshof, monitoring vegetatie en 
fauna : situatie 2005, twee jaar na de werken: toes-
tand T = 2. Vlaamse Landmaatschappij Limburg, 
Brussel.
� DUPAE, E. & H. STULENS, 2009. Monitoringsrap-
port het Smeetshof, monitoring vegetatie en 
fauna: situatie 2008 en 2009, vijf en zes jaar na 
de werken: Toestand T = 5 en T = 6. Ruwe data. 
Vlaamse Landmaatschappij Limburg, Brussel.
� GERATS, R., 2002. Het Weerterbos. Historiek en 
abiotische achtergronden die richtinggevend zijn 
in het beleid, inrichting en beheer. Natuurhisto-
risch Maandblad 91(12): 263-269.
� KURSTJENS, G., 2014. Floraherstel in en om de 
vennen van het Weerterbos. Natuurhistorisch 
Maandblad 103(4): 67-72.
� LEWYLLE, I. & D. VERCAYIE, 2012. Europese wilde kat 
duikt na 150 jaar weer op in Vlaanderen. 3 oktober 
2012. http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/
actua/europese-wilde-kat-duikt-na--jaar-weer-
op-in-vlaanderen_838.aspx.
� LOMMELEN, E., G. KURSTJENS & G. DE BLUST, in prep. 
Kempen~Broek in Beeld. INBO, Brussel/Kurstjens 
ecologisch adviesbureau, Beek-Ubbergen.
� SWINNEN, K., D. VERCAYIE & K. VAN DEN BERGE, 2012. 
De otter is weer terug in Vlaanderen. Zoogdier 
23(3):13-15.

FIGUUR 5
Voedselrijk water in het Smeetshof (foto: Erwin Christis).
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geerde het gebied als waterbuffer voor een watermolen die al sinds 
circa 1200 op de grens tussen Limburg en Noord-Brabant stond. 
Van af de 19e eeuw werden de Oude Graaf en tal van zijsloten gegra-
ven en verdiept, waardoor het gebied geschikt werd voor productie 
van hooi en voor bosbouw (Hoogveld, 2002). 

moerasherstel 

Stichting het Limburgs Landschap streeft in het Weerterbos naar de 
vorming van een zo natuurlijk mogelijk ecosysteem, bestaande uit 
natte en droge bossen, moerassen, vennen en mogelijk hoogveen. 
Op langere termijn zijn de belangrijkste sturingsmechanismen het 
beheer van de (grond)waterstanden en beïnvloeding van vegetatie-
structuur via begrazingsdruk; menselijke sturing is dan nog maar 
minimaal nodig. Gericht natuurbeheer kan (aanvullend) nodig zijn 
als overgangsbeheer of als Natura 2000-doeltypen, zoals bijvoor-
beeld zwakgebufferde pioniervegetaties, dit nadrukkelijk vereisen.
In 1997 heeft het Limburgs Landschap een eerste venherstelproject 
uitgevoerd in het Koolespeelke (twee ha) aan de oostrand van het 
bos. Mede door het succes van dit ‘proefproject’ is vanaf 2000 op 
grotere schaal gewerkt aan moerasherstel: het complex van Klein-, 
Groot- en Berkenven in het Achterste Hout (vijf ha in 2000), het 
complex In den Vloed en de Slenk (circa negen ha in 2002/2003) en 
het Maarheezerven (twaalf ha in 2004/2005). De vegetatieontwik-
keling van het Koolespeelke is overigens in 2011 niet onderzocht en 
komt hier verder niet aan de orde.  

Tussen 1997 en 2013 heeft Stichting het Limburgs Landschap 

gewerkt aan het herstel van vennen en moerassen in het 

Weerterbos. In de periode 2000-2005 is op drie locaties in 

totaal 26 ha aan ondiep water en vochtige heide hersteld. In 

dit artikel wordt de floristische ontwikkeling na deze ingre-

pen besproken op basis van historische gegevens en veld-

onderzoek in 2011. Recent is nog op tientallen ha aanvullend 

moerasherstel uitgevoerd, maar dat valt buiten het kader 

van dit artikel. 

weerterbos 

Het Weerterbos heeft samen met het aangrenzende Maarheezer-
veld een oppervlakte van ruim 1.000 ha, waarvan ruim 700 ha in ei-
gendom is bij Stichting het Limburgs Landschap [figuur 1]. De bo-
dem van het Weerterbos bestaat grotendeels uit nat tot vochtig 
lemig zand en die van het Maarheezerveld uit droog zand. Hydrolo-
gisch gezien behoort het Weerterbos tot het Dommel-systeem. Van 
oorsprong lag hier de bovenloop van de Sterkselse Aa. Van nature is 
het gebied dat nu Weerterbos wordt genoemd een slecht afwate-
rende laagte waarin op grote schaal veenvorming optrad. De turf 
werd hier al grotendeels in de Middeleeuwen afgegraven. Ook fun-

Floraherstel in en om de vennen van het Weerterbos
Gijs Kurstjens, Kurstjens ecologisch adviesbureau, Rijksstraatweg 213, 6573 CS Beek-Ubbergen, e-mail: g.kurstjens@planet.nl

FIGUUR 1
Ligging van de onder-
zochte vennen en 
andere toponiemen in 
het Weerterbos (bron: 
Stichting het Limburgs 
Landschap).
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ras. Dankzij de waterbuffers kunnen vernat-
tingsmaatregelen worden genomen in de kern 
van het Weerterbos zonder dat deze een ne-
gatieve invloed hebben op omliggende land-
bouwgronden.

inrichting en beheer van de 
onderzochte vennen

In het deelgebied Achterste Hout vond in 2000 
op een oppervlakte van 2,8 ha venherstel plaats 
door het verwijderen van wilgenopslag en het 
afplaggen van de bodem tot op oude leem- 
veenlagen (Groot- en Kleinven, Berkenven). Ook 
werd circa twee ha natte heide afgeplagd. In 

het Kleinven werd een kern met een struweel met Wilde gagel (My-
rica gale) gespaard. De oevers van de vennen in het Achterste Hout 
krijgen sindsdien eenmaal per jaar in de nazomer een maaibeurt. 
In het aangrenzende Maarheezerven vond in 2004/2005 de afgra-
ving plaats van ruim twaalf ha voedselrijk grasland en werden ra-
batten dicht geschoven [figuur 2]. Ook dit gebied wordt sindsdien 
eenmaal per jaar gemaaid, waarbij delen van de vegetatie gespaard 
worden om fauna veilige wijkplaatsen te bieden.
In het noordelijk deel van het Weerterbos werd bijna negen ha bos 
met Zachte berk (Betula pubescens) en Grove den (Pinus sylvestris) 
[figuur 3] gekapt. Door ondiepe afgraving van de bodem tot op de 
oude leem/venlaag werden de vennen In den Vloed (2002) en de 
Slenk (2003) gecreëerd. De noordoever van de Slenk wordt jaarlijks 
eenmaal gemaaid. Op de oever van de plas In den Vloed krijgt de ve-
getatie de ruimte om zich spontaan te ontwikkelen. 

situatie vóór natuurherstel 

In 1973 is een inventarisatie van de flora uitge-
voerd op verzoek van Stichting het Limburgs 
Landschap, mede met het oog op de toen ge-
plande ruilverkaveling Oude Graaf (wildsCHut, 
1973). De Stichting was enkele jaren daarvoor be-
gonnen met het aankopen van percelen in het 
Weerterbos. Uit het onderzoek komt naar voren 
dat een groot deel van de floristische biodiversi-
teit van vóór 1950 al verdwenen was. Desalniet-
temin konden op vochtige plekken nog soorten 
worden gevonden als Blaaszegge (Carex vesica-
ria), Dotterbloem (Caltha palustris), Moerasbas-

In 2005 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het Weer-
terbos verder te vernatten ten behoeve van natuurontwikkeling en 
waterberging (natuurlijke klimaat buffer) zonder te snel schade aan 
te richten aan de bestaande waardevolle bosdelen (Koop, 2005). In 
deze studie wordt voorgesteld om het gebied in fasen om te vormen 
van productiebos tot halfopen moerasbos, onder meer door land-
bouwwater via een nieuwe sloot ten oosten van het gebied af te 
voeren en gebiedseigen water langer in het bos vast te houden. 
Inmiddels heeft het Waterschap Peel en Maasvallei de voorgestelde 
afwatering aan de oostzijde van het bos gerealiseerd. Ook is een wa-
terbuffer ten oosten van het Koolespeelke aangelegd die in natte 
tijden het landbouwwater kan bergen. Aansluitend aan deze buffer 
heeft Stichting het Limburgs Landschap samen met ARK Natuur-
ontwikkeling in 2012 nog eens circa zes ha als natuurlijke klimaat-
buffer gerealiseerd. Het betreft relatief laaggelegen gronden die 
door inrichting en natuurontwikkeling omgevormd worden naar 
natte natuur, dat wil zeggen nat schraalland, spon taan bos en moe-

FIGUUR 2
Inrichting van centrale deel van het Maarheezerven 
(april 2005) (foto: archief Stichting het Limburgs 
Landschap). 

FIGUUR 3
Deelgebied de Slenk na kap van naaldhout in juni 2001 
(foto: Maurice Mouthaan/ Stichting het Limburgs 
Landschap). 
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zonnedauw (Drosera rotundifolia) en Witte waterranonkel (Ranun-
culus ololeucos). 

verspreiding van kenmerkende plantensoorten per 
ecotoop 

Kwelgebieden
De verspreiding van Waterviolier (Hottonia palustris) in de moeras-
gebieden valt samen met de plaatsen waar kwelwater uittreedt 
met een hoog kooldioxidegehalte, wat wijst op zwak tot matig ge-
bufferd water [figuur 4]. Dit is zacht water met een zuurgraad tus-
sen de 5 en 7 dat wordt gebufferd door de toestroom van grondwa-
ter dat stoffen bevat die zuren kunnen binden (bijvoorbeeld bicar-
bonaat). De meeste kwel van dit type treedt op langs de westrand 
van het Maarheezerveld [figuur 5]. Overigens komt Waterviolier 
ook elders in het Weerterbos voor in greppels en sloten, zoals onder 
meer in de Vloedlossing, waar zij ook indicatief is voor kwel. 

terdwederik (Epilobium palus-
tre), Pluimzegge (Carex panicu-
lata), Veldrus (Juncus acutifloris) 
en Wateraardbei (Potentilla pa-
lustris). 
Een overzicht van de flora van 
het Weerterbos uit de periode 
1980-2001 is gemaakt door pee-
ters (2002), onder meer op ba-
sis van het archief van het Na-
tuurhistorisch Genootschap in 
Limburg. In deze dataset zitten 
de inventarisatiegegevens van 
de Provincie Limburg uit 1988. 
Hieruit kan worden geconclu-
deerd dat de diversiteit van de 
flora in het Weerterbos zich in 
de periode 1975-1995, zeker na 
de ruilverkaveling van medio ja-
ren ’70, met nóg meer ontwate-
ring, op een dieptepunt bevond. 
Dezelfde conclusie is ook getrok-
ken in de ecohydrologische atlas 
van Limburg waarbij de mate 
van verdroging aan de hand van 
vochtindicerende plantensoor-
ten tussen 1989 en 1996 is ge-
analyseerd (de mars, 1998). 
Met de in 1997 uitgevoerde her-
stelmaatregelen in het Kooles-
peelke begon het tij te keren. 
Een aantal bijzondere planten  
profiteerde onmiddellijk van het eerste venherstel;  het gaat vooral 
om soorten van zwakgebufferde wateren zoals Kleinste egelskop 
(Sparganium natans), Pilvaren (Pilularia globulifera) en Vlottende bies 
(Eleogiton fluitans) (luCassen & roelofs, 2000).

situatie sinds natuurherstel

Uit diverse jaren (periode 2002 tot en met 2007) zijn data verza-
meld van de locaties waar vennen zijn hersteld; het rapport van ver-
beeK et al. (2009) geeft hiervan een overzicht. De Provincie Limburg 
heeft het gehele Weerterbos gekarteerd in 2006. In tabel 1 wordt 
een overzicht getoond van de soortensamenstelling van de moeras-
sen die sinds 2000 hersteld zijn. Het in 2011 uitgevoerde onderzoek 
heeft geleid tot de vondst van circa tien, tot dan ontbrekende, indi-
catieve plantensoorten waaronder bijzondere en bedreigde soor-
ten als Bosdroogbloem (Gnaphalium sylvaticum), Bruine snavelbies 
(Rhynchospora fusca), Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra), Ronde 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1980-2000 2001-2010 2011
Archief SLL en

Provincie 
Limburg

Verbeek et al 
(2009)

Provincie 
Limburg

Dit artikel

Blaaszegge  Carex vesicaria * * *
Blauwe zegge Carex panicea * *
Bleekgele droogbloem Gnaphalium luteo-album * *
Bleke zegge Carex pallescens *
Borstelbies Isolepis setacea *
Bosdroogbloem Gnaphalium sylvaticum *
Bruine snavelbies Rhynchospora fusca *
Draadzegge Carex lasiocarpa * * *
Dubbelloof Blechnum spicant * * *
Duizendknoopfonteinkruid Potamogeton polygonifolius * * *
Echt duizendguldenkruid Centaurium erythraea * *
Geelgroene zegge Carex oederi oedocarpa * * *
Gesteeld glaskroos Elatine hexandra *
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata ? *
Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius * *
Haaksterrenkroos Callitriche hamulata * * *
Holpijp Equisetum fluviatile *? ? *
Klein blaasjeskruid Utricularia minor * *
Klein glidkruid Scutellaria minor ? ? *
Kleine zonnedauw Drosera intermedia * *
Kleinste egelskop Sparganium natans *
Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe * *
Koningsvaren Osmunda regalis * * *
Kruipwilg Salix repens *
Loos blaasjeskruid Utricularia australis * * *
Mattenbies Schoenoplectus lacustris * *
Moerashertshooi Hypericum elodes * * *
Moerasviooltje Viola palustris *
Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata * *
Muizenoor Hieracium pilosella ? *
Pilvaren Pilularia globulifera * *
Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia *
Schildereprijs Veronica scutellata * *
Snavelzegge Carex rostrata * * *
Stekelbrem Genista anglica ? *
Sterzegge Carex echinata * *
Tormentil Potentilla erecta * * *
Trekrus Juncus squarrosus ? * *
Veelstengelige waterbies Eleocharis multicaulis * *
Veldrus Juncus acutiflorus ? * *
Vlottende bies Eleogiton fluitans * *
Waterpostelein Lythrum portula * *
Waterviolier Hottonia palustris * * *
Wilde gagel Myrica gale * * *
Witte waterranonkel Ranunculus ololeucos *
Totaal aantal bijzondere soorten 13-17 32-37 43

Tabel 1
Voorkomen van bijzondere plan-
tensoorten in de tussen 2000 en 
2005 herstelde moerassen van het 
Weerterbos (Maarheezerven, Groot- 
en Kleinven, Berkenven, De Slenk en 
In den Vloed). Rood = Rode lijst NL. 
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wel alle nieuwe moerassen groeien deze soorten veelvuldig. Ook 
het Doorschijnend kranswier (Nitella translucens) is indicatief voor 
zwakgebufferde wateren. Het is aangetroffen in het Grootven en 
in de Slenk.

Vochtige heide 
Plantensoorten die indicatief zijn voor vochtige heide, zoals Blauwe 
zegge (Carex panicea), Bruine snavelbies, Kleine zonnedauw (Dro-
sera intermedia), Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw (Lycopo-
diella inundata), Gevlekte orchis (Dactylorhiza  maculata) en Klok-
jesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) zijn vooral aangetroffen in 
het Maarheezerveld en rondom het Klein- en Grootven [figuur 7]. 
De twee laatstgenoemde soorten, maar ook Grote ratelaar (Rhinan-
thus angustifolius) zijn hier overigens versneld terecht gekomen 
door het uitstrooien van maaisel uit heischrale graslanden in de ge-
meente Weert (Leveroijse Dijk en Schaapsdijk). De eerste Klokjes-
gentianen zijn verschenen in 2006 na het uitstrooien van maaisel in 
december 2004. De aantallen zijn aanvankelijk sterk gegroeid van 
circa 210 bloeiende planten in 2006 tot ruim 2.500 in 2010. In 2011 
zijn tijdens dit onderzoek ruim 900 exemplaren geteld. Gevlekte 
orchis is pas in 2009 opgedoken met ongeveer 50 bloeiende plan-
ten; in 2010 en 2011 waren dat er 125-130 (data Harrie Vossen). Bruine 
snavelbies en Ronde zonnedauw zijn overigens opvallend schaars, 
maar breiden zich misschien de komende jaren nog uit. 

Verlandingszones
De verspreiding van vooral Wilde gagel komt overeen met plaat-
sen waar de bodem en begroeiing niet zijn verwijderd bij het moe-
rasherstel en waar nu verlandingsvegetaties voorkomen [figuur 4]. 
Rondom het Kleinven is vrij veel natuurlijke verjonging van deze 
soort aanwezig. Langs de randen van de Slenk en het Maarheezer-
ven is het verlandingsproces momenteel plaatselijk zichtbaar door 

de begroeiing van onder meer Draadzegge 
(Carex lasiocarpa).

Droge (zand)gronden
De pionierflora die typisch is voor droge (zand)
gronden komt het best tot ontwikkeling in het 
noordelijk deel van het Maarheezerveld. Het 
gaat daarbij om soorten als Bleekgele droog-
bloem (Gnaphalium luteo-album), Bosdroog-
bloem, Echt duizendguldenkruid (Centaurium 
erythraea), Muizenoor (Hieracium pilosella) en 
Stekelbrem (Genista anglica). Ze groeien hier 
(nog steeds) doordat grote delen jaarlijks aan 
het eind van het seizoen gemaaid worden.  

Zwak gebufferde vennen
Langs de zomers droogvallende oevers van de vennen met zwak 
tot matig gebufferd water (door toestroom van grondwater ) groei-
en bijzondere planten als Pilvaren, Witte waterranonkel, Duizend-
knoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), Gesteeld glas-
kroos, Moerashertshooi (Hypericum elodes) en Vlottende bies. De 
verspreiding van deze planten [figuur 6] laat de locaties zien waar 
dergelijke zwak gebufferde vennen het best ontwikkeld zijn. In vrij-
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FIGUUR 4
Verspreiding van de kwelsoorten Waterviolier (Hottonia palustris) en Holpijp (Equisetum fluviati-

le) in 2011 in het zuidelijk deel van het Weerterbos. Ook zijn twee soorten van verlandings-
vegetaties aangegeven: Draadzegge (Carex lasiocarpa) en Wilde gagel (Myrica gale). 

Zie voor ligging van deze contour, figuur 1 (bron: Stichting het Limburgs Landschap).

FIGUUR 5  
Maarheezerven, voorjaar 2011 (foto: Gijs Kurstjens). 



natuurhistorisch maandblad 	 april		2014   jaargang 103 | 4 71natuurhistorisch maandblad

terranonkel), maar ook enkele pioniers en soorten als Koningsvaren 
en Wilde gagel breiden zich uit. Enkele via aangebracht maaisel ge-
introduceerde soorten (Gevlekte orchis en Klokjesgentiaan) hand-
haven zich goed in het deelgebied Maarheezerveld. Alleen verlan-
dingsvegetaties zijn nog vrij matig ontwikkeld, maar dat heeft ook 
meer tijd nodig.

ruimte voor verlanding 

Momenteel worden grote delen van het zuidelijk deel (Maarhee-
zerveld en omgeving ) nog jaarlijks gemaaid. De ontwikkeling van 
meer vegetatiestructuur en verlandingsvegetaties, die vooral ook 
voor fauna van belang zijn, krijgt hierdoor nauwelijks kans. Recent 
is in de Grashut en het aangrenzende natte deel van het Maarhe-
zerveld ruim 30 ha extra moeras ontwikkeld. Door de vergroting van 
het areaal aan moeras in het Weerterbos ontstaat ruimte voor een 
extensiever beheer. Positief is de recent gerealiseerde integrale be-
grazing met Exmoorponies naast de al aanwezige Edelherten (Cer-
vus elaphus). Indien nodig kan dan altijd nog worden besloten om 
kleinschalig in te grijpen, bijvoorbeeld  door lokaal de verlanding te-
rug te zetten met het oog op bijzondere flora.  

Vochtig bos 
Langs de randen van de onderzochte moerasgebieden zijn lokaal 
soorten aangetroffen die indicatief zijn voor bos op vochtige leem-
grond. Het gaat om Dubbelloof (Blechnum spicant), Klein glidkruid 
(Scutellaria minor) en Koningsvaren (Osmunda regalis). Verjonging 
van Koningsvaren treedt lokaal op in de drogere delen van de zui-
delijke vennen (Maarheezerven en Klein-, Grootven). Door het jaar-
lijkse maaien krijgt deze soort  echter geen kans om verder uit te 
groeien. 

succesvol moerasherstel 

In de moerasgebieden die tussen 2000 en 2005 in het Weerterbos 
zijn hersteld (ongeveer 26 ha) zijn veel bijzondere plantensoorten 
opgedoken. Het aantal hiervan (lijst Kempen~Broek in Beeld, zie 
lommelen et al., in prep.) is grofweg verdrievoudigd van zowat 15 
rond 2000 tot 43 in 2011 [tabel 1]. Bedreigde soorten vertonen een 
vergelijkbare trend: van vier rond 2000 tot 17 in 2011. De meeste 
winst is geboekt bij planten van zwakgebufferde wateren en voch-
tige heide (bijvoorbeeld Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, 
Moerashertshooi, Vlottende bies, Gesteeld glaskroos en Witte wa-
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FIGUUR 6a
Verspreiding van soorten van zwakgebufferde wateren in 2011 in het 

zuidelijk deel van het Weerterbos: Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra), 
Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), Moerashertshooi 
(Hypericum elodes), Pilvaren (Pilularia globulifera), Vlottende bies (Eleogiton 
fluitans) en Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos). Zie voor ligging van 

deze contour, figuur 1 (bron: Stichting het Limburgs Landschap). 

FIGUUR 6b
Verspreiding van zwakgebufferde soorten in 2011 in de Slenk 
en In den Vloed in het noordelijk deel van het Weerterbos: 
Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), 
Moerashertshooi (Hypericum elodes), Pilvaren (Pilularia globu-
lifera) en Vlottende bies (Eleogiton fluitans).Zie voor ligging van 
deze contour, figuur 1 (bron: Stichting het Limburgs Landschap).



72 april		2014   jaargang 103 | 4            natuurhistorisch maandbladnatuurhistorisch maandblad

geleidelijke vernatting 

Door de aanwezigheid van tal van greppels, rabatten en grotere slo-
ten wordt grond- en regenwater afgevoerd uit het Weerterbos. Ook 
de diepe ontwateringssloot de Oude Graaf voert veel kostbaar wa-
ter versneld af richting de Dommel. Aanbevolen wordt om geleide-
lijk meer watergangen dicht te schuiven en/of af te dammen (een 
klus waar al geleidelijk mee begonnen is) en de Oude Graaf in stap-
pen te verondiepen. Dit zijn plannen die ook al door het Waterschap 
Peel en Maasvallei al zijn geformuleerd. Door deze aanpak zoals 
ook voorgesteld door Koop (2005) kan het systeem (bos) zich gelei-
delijk aanpassen aan de vernatting. Wel moet interne eutrofiëring, 
worden voorkomen, door doorstroming van overtollig regenwater 
mogelijk te houden. Met het oog op de mogelijke terugkeer van de 
Boomkikker (Hyla arborea) in het centrale deel van het Weerterbos 
(Maarheezerven/ Grashut) heeft aanpak van de verdroging in dit 
deel enige prioriteit (Kurstjens, 2010). 
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FIGUUR 7
Verspreiding van soorten van vochtige heide in 2011 in het zuidelijk deel van het 
Weerterbos: Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Klokjesgentiaan (Gentiana pneu-

monanthe), Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata), Ronde zonnedauw (Drosera 
rotundifolia) en Trekrus (Juncus squarrosus).  Zie voor ligging van deze contour, 

figuur 1 (bron: Stichting het Limburgs Landschap).

Summary

RECOVERY OF THE FLORA OF FENS IN THE 
WEERTERBOS

Between 1997 and 2013, the Limburgs 
Landschap conservation organisation worked 
on the restoration of fen systems in the 
Weerterbos woodland. This article discusses 
the floristic results achieved at three sites 
with a total size of 26 ha, where marshland 
en wet heathland habitats were restored 
between 2000 and 2005. The results are 
based on a 2011 field survey, and are compared 
with the findings of earlier investigations.  
Before the habitat restoration measures, the 
botanic diversity of the area was at an all-time 
low, mainly due to large-scale desiccation. 
Since then, the number of indicator plant spe-
cies in the study area has grown considerably, 
from around 15 in 2000 to 43 in 2011. The same 
trend is shown by the number of threatened 
species, which increased from 4 to 17. Species 

that are characteristic of oligotrophic lakes 
and wet heathland have recolonised the area, 
as have pioneer species.   
Yearly large-scale mowing of the restored 
fenlands has created opportunities for bog 
vegetation and has provided the neces-
sary structure for fauna species. The recent 
expansion of the fenland area provides more 
opportunities for a more extensive type of 
management, aimed at natural succession 
and influenced by water levels and grazing 
by semiwild herbivores like Red deer (Cervus 
elaphus) and ponies.      
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de waterkwaliteit, die vooral in de tweede helft van de 20e 

eeuw sterk onder druk kwam te staan, heeft de vispopu-

laties beïnvloed. Nu, in de 21e eeuw, is de uitdaging om in 

het Kempen~Broek de ecologische functie van de beeksy-

stemen te herstellen. De vissen profiteren mee. Dit arti-

kel geeft een beschrijving van de beken, de vissen die er 

leven en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Het 

accent ligt hierbij op  de drie eerstgenoemde beken.

Vier beken zorgen voor de afwatering van het Kem-

pen~Broek naar de Maas: de Abeek, de Itterbeek, de 

Tungel royse beek en de Oude Graaf. Deze laatste watert 

als enige westwaarts af via de Sterkselse Aa en de Dommel. 

Al sinds de Mid del eeuwen zijn beeksystemen sterk door 

de mens beïnvloed: beken werden gegraven, omgeleid, 

gestuwd, rechtgetrokken en genormaliseerd. Deze veran-

deringen hebben hun weerslag gehad op de samenstel-

ling en de migratiemogelijkheden van de visfauna. Ook 

Beken en beekvissen in het Kempen~Broek 
- Wat heet natuurlijk?

Jos Hoogveld, Waterschap Peel en Maasvallei, Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo, e-mail: jos.hoogveld@wpm.nl
Thierry Gaethofs, Provincie Limburg - Dienst Water en Domeinen, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt, e-mail: thierry.gaethofs@limburg.be
Erik Binnendijk, Waterschap Peel en Maasvallei, Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo, e-mail: erik.binnendijk@wpm.nl

FIGUUR 1
Overzichtskaart van de beken en moerasgebieden in en rond het Kempen~Broek (bron: Oolder Advies, Ool-Herten 2014).
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ze naar het lager gelegen Kempen~Broek. Door 
het grote verval hebben de beken op het Kem-
pisch Plateau  een vrij hoge stroomsnelheid. Het 
Kempen~Broek ligt in de Roerdalslenk, waar het 
verval gering is. Hier stromen de beken traag en 
is de afwatering beperkt. Niet voor niets was het 
Kempen~Broek vroeger een moeras. Van oor-
sprong was hier nauwelijks sprake van beken. Er 
lagen doorstroommoerassen waarin de beken 
(veelal) gegraven zijn.

Vroeger gebruik van de beken
Al vanaf de Middeleeuwen hebben mensen de 

beken sterk beïnvloed. Tot aan de industriële revolutie waren ze van 
groot belang voor de aandrijving van watermolens. Ook werd beek-
water gebruikt om de productiviteit van graslanden te verhogen 
door bevloeiing. Voor de viskweek werden vijvers aangelegd die ge-
voed werden met beekwater.
Water was zeer gewild en werd zelfs naar andere stroomgebieden 

beken in het kempen~broek

De beken van het Kempen~Broek ontspringen niet allemaal in het 
moerasgebied zelf. Voor de Tungelroyse beek en de Oude Graaf 
geldt dit wel, maar de Abeek en de Itterbeek hebben hun oorsprong 
op het Kempisch plateau [figuur 1]. Vanaf het hoge plateau stromen 

FIGUUR 2
Gelijkvloerse kruising Itterbeek en Lossing bij Kinrooi. De 
Itterbeek wordt de Lossing ingedrukt, de benedenloop 
van de Itterbeek ontvangt water uit de Lossing (foto: Jos 
Hoogveld).

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ecologische gilde Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Abeek bo ven-

loop 2010 
(n=20)

Abeek 
Stramprooier-
broek-Groot-

broek 2010 (n=1)

Los sing Molen-
beer sel 2011 

(n=1)

(Oude) Lossing 
Stramprooier-

Groot broek 
2010 (n=7)

Grote Ren ne 
2009 (n=7)

Soer beek 2008 
(n=15)

Itter beek 
bo ven loop 

2009 (n=20)

Itter beek Brand 
2009 (n=3)

Itter beek be ne-
denloop (n=2)

Raam (n=1) Tun gel roy se-
beek Raam-
Kanaal (n=2)

Uf fel se beek 
(n=1)

Rheofielen Beekforel Salmo trutta fario 3,4 0,1
Kopvoorn Squalius cephalus 6,6 1,7 2,8 0,4 35,2 3,6
Beekprik Lampetra planeri 21,6 1,7 2,8
Serpeling Leuciscus leuciscus 22,4 0,3 0,1 0,5 27,5 0,2 0,7 0,2
Bermpje Barbatula barbatula 27,2 1,1 11,4 17,3 0,1 3 42 73,7 2,6 17,1 2,1 2

Eurytopen Blankvoorn Rutilus rutilus 0,1 0,6 56,5 1,5 0,5 2,1 2,1 5,5 18,4 51,5
Baars Perca fluviatilis 3,3 0,2 0,5 0,4 0,6 2,1 0,1
Kwabaal Lota lota 3,4 0,1
Riviergrondel Gobio gobio 1,6 82,8 22,7 45,9 0,3 29,5 3,1 3 32,5 15,6 26,7 23,8
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 8,6 1,1 0,1 38,8 32,5 7,8 19,5 1,7 43,4 0,4
Kolblei Blicca bjoerkna 0,2 0,3 8,4 9,4
Paling Anguilla anguilla 0,4 3,3 0,1 9 0,2 0,1 0,1
Karper Cyprinus carpio 0,1 0,1
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 2,4 19,4
Alver Alburnus alburnus 0,2
Brasem Abramis brama 0,1 5,4 0,5

Limnofielen Snoek Esox lucius 1,7 0,6 0,5 0,1 1,3 1,2 0,2 6,3 0,3
Zeelt Tinca tinca 0,6 5 0,6 0,1 0,6 0,3 1,7 0,1
Bittervoorn Rhodeus amarus 0,6 0,6 2,9 0,1 0,2 1,8 2,5
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis 0,1
Vetje Leucaspius delineatus 0,2 12,9
Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus 0,3 0,6 5,7 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 7,2 5,2
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 0,2 0,6 1,4 58,2 27,3 0,4 0,3 18,5 0,1

Niet-inheemse Zonnebaars Lepomis gibbosus 2 0,8 5,8 0,2 1,6 0,8 0,4 18,6 1
soorten Bruine amerikaanse 

dwergmeerval
Ameiurus nebulosus 0,1 0,6 2,3 0,1 0,1

Giebel Carassius gibelio 0,7 0,6 0,1 0,1 0,3
Blauwbandgrondel Pseudorasbora parva 0,5 0,2
Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea 1 4,3 1 2,2 0,3 2,8 0,1

Soortenrijkdom 18 14 11 15 12 16 16 10 16 7 15 15
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onmogelijk. België was hierdoor genoodzaakt om langs de grens, 
geheel over eigen grondgebied, de Lossing te graven.

Emissaire en Lossing
Deze Belgische Lossing watert in zuidoostelijke richting af, dwars op 
de natuurlijke afwatering. Bij Ophoven mondt de Lossing uit in de 
Maas. Door zijn onnatuurlijke ‘dwarse’ loop kruist de Lossing meer-
dere malen de Abeek en later ook de Itterbeek. 
In het noordwestelijke deel heet deze lossing de Emissaire. Dit deel 
is later (1930) alsnog aangesloten op de Tungelroysebeek via de 
Raam. De Emissaire wordt gevoed door enkele beekjes ten noorden 
van Bocholt en zorgt voor de ontwatering van het Bocholterbroek 
(westelijk deel Wijffelterbroek).
Vanaf het Stramprooierbroek heet deze kunstmatige waterloop 
nu de Lossing. Deze ontwatert het Stramprooierbroek. De Lossing 
heeft hier een lager peil dan de Abeek die aan de rand van dit moe-
rasgebied ligt (Capals et al., 2012). Het peilverschil is een overblijf-
sel uit de tijd van de watermolens. Voor de watermolens was een 
tak met een hoog waterpeil nodig om het molenrad aan te drijven. 
Daarom werd de Abeek hoog gehouden aan de rand van het moe-
ras en opgestuwd. De Lossing had een lager peil, noodzakelijk voor 
de ontwatering van het moerasgebied. Aan de noordrand van het 
Stramprooierbroek ligt aan de Abeek nog steeds een watermolen, 
de Broekmolen.

Knelpunten voor vissen
Behalve de gebruikelijke migratieknelpunten in de vorm van stu-
wen, veroorzaakt de Lossing knelpunten voor de vissen van zowel 
de Abeek als de Itterbeek. In moerasgebied De Zig, aan de zuidkant 
van het Stramprooierbroek, kruist deze watergang voor de derde 
en laatste keer de Abeek. Op deze kruising gaat het water van de 
Lossing naar de Abeek (in Nederland: Uffelsebeek) en water van 
de Abeek gaat in de Lossing. De Uffelsebeek is hierdoor niet meer 
verbonden met haar bovenstroomse loop, de Abeek. Ze ontvangt 
minder water en de uitwisseling van vissoorten wordt sterk belem-
merd.
De kruising van de Lossing met de Itterbeek bij Kinrooi is ook pro-
blematisch. Hier is sprake van een ‘gelijkvloerse kruising’ van water-
lopen [figuur 2]. Het water van het bovenstroomse deel van de It-
terbeek wordt de Lossing ‘ingedrukt’, terwijl de benedenloop van 
de Itterbeek gevoed wordt met water van de Lossing. Ook bij de 
Itterbeek  zijn hierdoor boven- en benedenloop niet meer met el-
kaar verbonden. Bovendien is de verdeling van het water niet goed. 
Er gaat te weinig water naar de Itterbeek. Vooral in het zomerhalf-
jaar is er weinig water door de grote weerstand van de begroeiing 
in de Itterbeekbeek stroomafwaarts van de kruising. De stroming 
kan dan zelfs vrijwel wegvallen, zoals in 2010 gebeurde. Door droog-
val of zuurstofgebrek kan dan vissterfte optreden. Voor de visop-
trek is met name verhoogde afvoer in het voorjaar juist belangrijk. 
Die treedt door de beekkruising nauwelijks meer op (de mars et al., 
2012).

geleid [figuur 1]. Een belangrijk voorbeeld in het Kem pen~Broek is 
de gegraven aftakking van de Abeek bij Bocholt naar Weert (Bochol-
ter- of Weer ter beek). Nu heeft deze tak geen functie meer en is in 
verval geraakt. Een ander voorbeeld is de Witbeek, die water aftapt 
van de Bosbeek om de Thornerbeek te voeden. De Thornerbeek is 
een afleiding van de Itterbeek; deze laatste liep oorspronkelijk via 
een nu bijna vervallen waterloop (het huidige Rietje) naar het oos-
ten. Een laatste voorbeeld is de Haelensebeek; ze onttrekt water aan 
de Abeek/Uffelsebeek om vervolgens de Tungelroysebeek/Neer-
beek te voeden. Over de verdeling van het water zijn in het verleden 
veel conflicten geweest. Dat geldt in het Kempen~Broek met name 
voor de aftakking van de Abeek naar Weert, die tot langdurige strijd 
tussen Weert en Bocholt leidde (Capals et al., 2012).

ontwatering

In de 19e eeuw kwam het accent van het waterbeheer geleidelijk op 
ontwatering ten behoeve van de landbouw te liggen. Door de indus-
triële revolutie verloren watermolens hun functie en door de uitvin-
ding van kunstmest raakte bevloeiing in onbruik.
Een probleem bij de ontwatering van het Kempen~Broek was dat 
in 1839 België en Nederland staatkundig gescheiden werden. Het 
moerasgebied kwam deels in Nederland, deels in België te liggen. 
Vanwege onmin tussen beide landen werd de afwatering van het 
Belgische moeras naar met name de Tungelroysebeek (Nederland) 

Tabel 1
Procentueel aandeel van de vissoorten ingedeeld per ecologische gilde in 
enkele beken in en rond het Kempen~Broek. n = aantal monsterpunten per 
beek.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ecologische gilde Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Abeek bo ven-

loop 2010 
(n=20)

Abeek 
Stramprooier-
broek-Groot-

broek 2010 (n=1)

Los sing Molen-
beer sel 2011 

(n=1)

(Oude) Lossing 
Stramprooier-

Groot broek 
2010 (n=7)

Grote Ren ne 
2009 (n=7)

Soer beek 2008 
(n=15)

Itter beek 
bo ven loop 

2009 (n=20)

Itter beek Brand 
2009 (n=3)

Itter beek be ne-
denloop (n=2)

Raam (n=1) Tun gel roy se-
beek Raam-
Kanaal (n=2)

Uf fel se beek 
(n=1)

Rheofielen Beekforel Salmo trutta fario 3,4 0,1
Kopvoorn Squalius cephalus 6,6 1,7 2,8 0,4 35,2 3,6
Beekprik Lampetra planeri 21,6 1,7 2,8
Serpeling Leuciscus leuciscus 22,4 0,3 0,1 0,5 27,5 0,2 0,7 0,2
Bermpje Barbatula barbatula 27,2 1,1 11,4 17,3 0,1 3 42 73,7 2,6 17,1 2,1 2

Eurytopen Blankvoorn Rutilus rutilus 0,1 0,6 56,5 1,5 0,5 2,1 2,1 5,5 18,4 51,5
Baars Perca fluviatilis 3,3 0,2 0,5 0,4 0,6 2,1 0,1
Kwabaal Lota lota 3,4 0,1
Riviergrondel Gobio gobio 1,6 82,8 22,7 45,9 0,3 29,5 3,1 3 32,5 15,6 26,7 23,8
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 8,6 1,1 0,1 38,8 32,5 7,8 19,5 1,7 43,4 0,4
Kolblei Blicca bjoerkna 0,2 0,3 8,4 9,4
Paling Anguilla anguilla 0,4 3,3 0,1 9 0,2 0,1 0,1
Karper Cyprinus carpio 0,1 0,1
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 2,4 19,4
Alver Alburnus alburnus 0,2
Brasem Abramis brama 0,1 5,4 0,5

Limnofielen Snoek Esox lucius 1,7 0,6 0,5 0,1 1,3 1,2 0,2 6,3 0,3
Zeelt Tinca tinca 0,6 5 0,6 0,1 0,6 0,3 1,7 0,1
Bittervoorn Rhodeus amarus 0,6 0,6 2,9 0,1 0,2 1,8 2,5
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis 0,1
Vetje Leucaspius delineatus 0,2 12,9
Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus 0,3 0,6 5,7 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 7,2 5,2
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 0,2 0,6 1,4 58,2 27,3 0,4 0,3 18,5 0,1

Niet-inheemse Zonnebaars Lepomis gibbosus 2 0,8 5,8 0,2 1,6 0,8 0,4 18,6 1
soorten Bruine amerikaanse 

dwergmeerval
Ameiurus nebulosus 0,1 0,6 2,3 0,1 0,1

Giebel Carassius gibelio 0,7 0,6 0,1 0,1 0,3
Blauwbandgrondel Pseudorasbora parva 0,5 0,2
Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea 1 4,3 1 2,2 0,3 2,8 0,1

Soortenrijkdom 18 14 11 15 12 16 16 10 16 7 15 15
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en Maasvallei uit 2009. De Vlaamse visstandgegevens van de gro-
tere beken (Abeek en Lossing) zijn afkomstig van inventarisaties uit-
gevoerd door het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO) in het kader van het meetnet zoetwatervis (Van tHuyne & 
breine, 2011). De Vlaamse verspreidingsgegevens van de kleinere wa-
terlopen werden door de tweede auteur samen met de vissenwerk-
groep van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) verza-
meld in de periode 2008-2010 in het kader van het lopende provin-
ciaal project “Visonderzoek in kleine beken in Limburg met speciale 
aandacht voor natte natuurverbindingen”.

Vissen van stromend water
Rheofiele vissen, kenmerkend voor stromend water, komen in het 
Kempen~Broek maar mondjesmaat voor. Dat ligt voor de hand, om-
dat de beken hier traag stromen. Dit beperkte voorkomen is met na-
me in de Abeek en de Lossing het geval. Hier domineert de Rivier-
grondel (Gobio gobio) de visstand. Dit is een eurytope vis, dat wil 
zeggen een vis die weinig strikte eisen stelt aan zijn leefomgeving, 
ook niet aan de stroomsnelheid van het water.
Echte rheofiele vissoorten komen vooral in de trajecten buiten het 
Kempen~Broek voor, zoals Kopvoorn (Squalius cephalus) in het Ne-
derlandse (benedenstroomse) deel van de Itterbeek en in minde-
re mate in het Nederlandse (benedenstroomse) deel van de Abeek 
(Uffelsebeek). Het voorkomen van de Serpeling (Leuciscus leuciscus) 
sluit hierbij aan. Interessant is het voorkomen van de Beekprik (Lam-
petra planeri) in de Abeek in het Stramprooierbroek-Grootbroek 
(middenloop).
De Abeek herbergt in haar bovenloopstelsel stroomopwaarts van 
Ellikom (buiten het Kempen~Broek) een vrij gediversifieerd visbe-
stand (18 soorten) met een groot aanbod rheofiele beekvissen die 
kenmerkend zijn voor kleine zandbeken, zoals Bermpje (Barbatula 
barbatula) en Beekprik. Deze vertegenwoordigen samen bijna 50% 
van het totale aantal individuele vissen (gaetHofs, 2011). Ook Serpe-
ling en Kopvoorn, twee stroomminnende soorten die zich vooral in 

de woelkom van de vele opeenvolgende wa-
termolens ophouden, zijn behoorlijk goed 
vertegenwoordigd. Een min of meer gelijk 
beeld laat de bovenloop van de Itterbeek 
zien. Deze herbergt 16 soorten waarbij voor-
al Bermpje en in mindere mate Serpeling de 
meest abundante soorten zijn (gaetHofs, 
2011).

Vissen van stilstaand water
De overige vissoorten die bij de monitoring 
zijn waargenomen kunnen in verschillende 
watertypen voorkomen (eurytoop) of hebben 

inventarisaties van beekvissen

Beken hebben een kenmerkende visfauna. Door de stroming en de 
verbinding met rivieren komen er andere soorten voor dan in stil-
staande wateren. Mede door monitoringsverplichtingen in de Euro-
pese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn de laatste jaren veel gegevens 
over vissen beschikbaar gekomen [tabel 1]. Voor het Nederlandse 
deel betreffen dit bemonsteringen in opdracht van Waterschap Peel 

FIGUUR 3
Grote modderkruipers (Misgurnus fossilis) uit de Grote Renne (foto: Guido 
Jansen).

FIGUUR 4
De herstelde loop van de Oude Lossing in het 
Grootbroek (foto: Provincie Limburg – Robin 
Reynders).
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beekontwikkeling en kansen voor vissen

Beekontwikkeling is maatwerk
De EU-Kaderrichtlijn Water is een belangrijke stimulans voor de ver-
sterking van de ecologische functie van de beken. De richtlijn bevor-
dert tevens de afstemming en samenwerking tussen Nederland en 
België. Deze samenwerking is erg belangrijk omdat de waterstel-
sels een complex, grensoverschrijdend geheel vormen. Zeker bij in-
gewikkelde waterhuishoudkundige situaties als bij de Lossing gaat 
het anders mis.
Er moet bovendien rekening mee gehouden worden dat de beken 
van het Kempen~Broek niet alleen een functie hebben voor de eco-
logie, maar ook voor de afwatering/drooglegging van landbouw-
gronden, woongebieden en voor de cultuurhistorie. Oude beeklo-
pen met watermolens vertegenwoordigen een belangrijke histori-
sche waarde die door de bevolking vaak hoog wordt gewaardeerd. 
Essentieel bij het opstellen van plannen voor beekontwikkeling is 
de vraag in welk type landschap de beek ligt én welke functie(s) het 
landschap en de beek moeten vervullen. Beekontwikkeling is dus 
maatwerk.

Het belang van waterkwaliteit
De waterkwaliteit is van groot belang voor de ecologische kwali-
teit. Beken worden gevoed door het hele afwateringsgebied. Dat 
betekent dat met name bij grotere beken altijd sprake is van min-
stens een gedeeltelijke voeding vanuit landbouw- en/of stedelijk 
gebied. Een natuurlijke waterkwaliteit is dus moeilijk te verwe-
zenlijken. Waar dat wel kan, moet daar groot belang aan worden 
gehecht. Dan is het zaak schoon natuurwater zo lang mogelijk ge-
scheiden te houden van menselijk beïnvloed water. Bij zowel het 
Weerterbos als bij de Peelvennen langs de Leukerbeek wordt ge-
werkt aan een dergelijke scheiding. Bij het Bocholter-Wijffelter-
broek wordt hiervoor nu een concreet plan uitgewerkt. Overigens 
is voor vissen de huidige waterkwaliteit in de meeste beken vol-
doende. Voor macrofauna en vooral waterplanten is dat nog niet 
het geval.

Herstel van verbindingen
Voor rheofiele vissen is de optrekbaarheid van monding tot bron 
van betekenis. Herstel van de koppeling tussen de bovenloop en be-
nedenloop bij zowel de Abeek als de Itterbeek is dan ook een belang-
rijk streven. Voldoende watertoevoer naar de benedenloop van deze 
beken is een aspect van dit herstel. Hiervoor zijn in Vlaanderen al 
verschillende varianten doorgerekend (lambreCHts et al., 2007). Mo-

zelfs een voorkeur voor stilstaand plantenrijk water (limnofiel). Dit 
zijn dus geen karakteristieke beekvissen. De kleinere zijbeken in het 
Kempen~Broek worden vooral bevolkt door stekelbaarzen (voor-
al Driedoornige (Gasterosteus aculeatus), maar ook Tiendoornige 
(Pungitius pungitius)). Een grote bijzonderheid is het voorkomen 
van Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) in de Grote Renne. 
Deze soort is kenmerkend voor voedselrijke, geïsoleerde, stilstaan-
de wateren met een dikke sliblaag op de bodem en een uitbundige 
verlandingsvegetatie. Aan de uitstroom van de Grote Renne onder 
de huidige Abeek werd in 2009 een tweetal Grote modderkruipers 
gevangen [figuur 3]. In de droogvallende mondingszone van de 
Goortsloot in de Grote Renne net opwaarts van de duiker werd één 
exemplaar van deze voor beide Limburgen uiterst zeldzame vis-
soort opgevist (gaetHofs, 2010). De soort is van deze beken reeds be-
kend sinds de jaren 1980 (bruylants et al., 1989; HabraKen, 2000) en 
heeft zich al die tijd weten te handhaven met een kleine relictpo-
pulatie. In 2013 zijn in het Nederlandse deel van het Kempen~Broek 
enkele Grote modderkruipers waargenomen met behulp van de  
e-DNA methode (de Bruin & Helger, 2013). Het betreft de Moesel-
peel, het Weerterbos en de Uffelsebeek in Grathem. 
In de Lossing in het Stramprooierbroek-Grootbroek komen ook 
Snoek (Esox lucius) en Bittervoorn (Rhodeus amarus) voor. In de pas 
heringerichte Oude Lossing werd in 2010 één juveniele Kwabaal 
(Lota lota) gevangen. De herkomst van dit exemplaar is nog steeds 
niet opgehelderd. In de bovenloop van de Abeek loopt sinds een 
aantal jaren een soortherstelprogramma voor onder andere Kwab-
aal, Kopvoorn en Serpeling.

Vissen in het verleden
In recente historische tijden (periode 1925-1965) was de Kwabaal 
nog een geliefde vissoort bij beekvissers en was volgens monde-
linge getuigenissen toen nog alom tegenwoordig in de holle oe-
vers van de Abeek, Itterbeek en de Witbeek in Molenbeersel en 
omstreken (gaetHofs & de voCHt, 2002; de voCHt, 2005). Ook Snoek, 
Serpeling, Paling (Anguilla anguilla), Blankvoorn (Rutilus rutilus), 
Riviergrondel, Baars (Perca fluviatilis) en in mindere mate Bermpje 
en Beekprik waren in die tijd courante soorten in deze drie beken. 
De woelkom van de Broekmolen (Stramprooierbroek) was de plek 
bij uitstek waar Kopvoorn en Alver (Alburnus alburnus) zich ophiel-
den. Stekelbaarzen zaten ter hoogte van de vele zijgreppels die in 
de Abeek uitmondden. Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea) 
[figuuur 5], Zeelt (Tinca tinca) en Snoek waren de bewoners van de 
omliggende vennen en veedrinkpoelen (gaetHofs & de voCHt, 2002; 
lenders & CrombagHs, 2000).

FIGUUR 5
Amerikaanse 
hondsvis 
(Umbra 
pygmaea) 
(foto: Thierry 
Gaethofs).
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Abeek (Stramprooierbroek, Grootbroek, Urloboek, Hasselterbroek, 
Zig en Goort). De beoogde moerasontwikkeling leidt tot het opvan-
gen van hogere waterafvoeren in de winter (méér overstromingsdy-
namiek) en het opbouwen van meer buffer voor zomerse droogte 
(voorkómen van droogvallen). Dit is niet alleen voor de overlevings-
kansen van de Grote modderkruiper van groot belang, maar ook 
voor Kwabaal en Snoek.
Om het Stramprooierbroek te vernatten zijn reeds binnen een land-
inrichtingsproject twee stuwen in de Lossing gebouwd. Een nadeel 
is dat deze stuwen voor vissen juist een migratiebarrière vormen. 
Om die te overbruggen is bij de Luysen een meanderende neven-
geul aangelegd. Ook is in het Grootbroek de vier kilometer lange ou-
de loop van de Oude Lossing opnieuw uitgegraven volgens het oor-
spronkelijk tracé [figuur 4]. Binnen de bedding van de Lossing zijn 
driehoekskribben (afkomstig van het geruimde slib uit de Oude Los-
sing) ingebracht om micromeandering te stimuleren die zorgt voor 
meer variatie in stroomsnelheid en beekmorfologie.
Een meer natuurlijke oplossing voor peilverhoging is bodemverho-
ging van waterlopen, zodat er geen migratiebarrière ontstaat en de 
stroming in stand blijft. Het eerder genoemde herstel van de koppe-
ling van de Abeek (bovenloop) met de Uffelsebeek (benedenloop) 
kan aanleiding zijn voor grootschalig, meer fundamenteel herstel 
van het doorstroommoeras. Daarvoor is het wel nodig dat het bin-
nen het Stramprooierbroek nog aanwezige landbouwgebied naar 
elders wordt verplaatst. Een voorbeeld binnen het Kempen~Broek 
waar grootschalig herstel van de natuurlijke waterhuishouding al 
volop plaatsvindt, is het Weerterbos.

Beekherstel elders in het Kempen~Broek
Behalve de doorstroommoerassen kunnen ook de beekdalen een 
belangrijke functie vervullen als klimaatbuffer bij de opvang van 
schommelingen in de hoeveelheid water. Aan de Nederlandse kant 
streeft het Waterschap Peel en Maasvallei naar een beekdalbrede 
benadering van beekherstel. Hierbij dienen de lage gronden in het 
beekdal voor buffering van de beek en opvang van hogere afvoeren. 
De beek zelf kan zich hierbinnen in grote mate natuurlijk ontwik-
kelen. Vooralsnog wordt vaak heringericht volgens het tweefasen-
profiel. Hierbij wordt langs de beek een strook ondiep afgegraven 

menteel wordt een nieuwe modelstudie uitgevoerd.
Ook het passeerbaar maken van stuwen is noodzakelijk. Bij voor-
keur gebeurt dit door hermeandering zonder vistrap. Bij met name 
watermolens is dat niet altijd mogelijk. Op een aantal plekken in de 
Abeek, Itterbeek en Tungelroysebeek is vispasseerbaarheid reeds 
gerealiseerd, op andere plekken zit dat nog in de planning. Bij de 
Schouwsmolen in de benedenloop van de Itterbeek (Ittervoort) is 
in 2011 een experimentele ‘temporele vismigratiezone’ aangelegd. 
Hierbij is een ondiepe nevengeul aangelegd waar alleen bij hogere 
afvoeren vismigratie optimaal kan plaatsvinden. Aan de Vlaamse 
kant zijn meerdere vispassages aangelegd, met name in het boven-
stroomse deel van de Itterbeek en in de Abeek bij de Voorste Luismo-
len. Aan het Schurchthof waar de Itterbeek het Kempen~Broek (de 
Brand) binnenstroomt zijn in 2011 twee vispassages aangelegd in 
de bedding van de waterloop. Verdere aanleg van vispassages moet 
nog gebeuren.

Herstel moerasgebied 
In het Kempen~Broek is de ontwikkeling van grote moerasgebie-
den een belangrijke ecologische doelstelling. De berging van water 
(klimaatbuffer) is een waterhuishoudkundige doelstelling die hier 
goed mee samen gaat. De sponswerking van de moerassen helpt 
wateroverlast in natte tijden te voorkomen en draagt in droge tij-
den bij aan een grotere beschikbaarheid van water. Vanwege de kli-
maatverandering is de ontwikkeling van zulke natuurlijke water-
buffers zeer urgent. Dit gebeurt momenteel in het Weerterbos en in 
het uitgestrekte complex Kettingdijk- Wijffelterbroek - Stramprooi-
erbroek/Grootbroek. Vooral de limnofiele vissen zullen baat hebben 
bij vernatting en/of moerasherstel.
In het Wijffelterbroek-Stramprooierbroek-Grootbroek is de ecologi-
sche ontwikkeling van beken sterk verbonden met de ontwikkeling 
van dit uitgestrekt moerasgebied. Tot de ontginning van het Wijffel-
terbroek-Stramprooierbroek-Grootbroek was er nauwelijks sprake 
van een echte beek in dit moeras. Het was in de winter tijdens natte 
perioden eerder een breed uitgesmeerd doorstroommoeras. In zul-
ke overstromingsgebieden kon de Grote modderkruiper zich ruim 
verspreiden en ontstond tijdelijk een uitwisseling van individuen 
tussen de deelpopulaties in de verschillende moerassen rond de 

FIGUUR 6
Tweefasenprofiel
Bij een tweefasenprofiel wordt rond een waterloop een verlaagde zone aangelegd. Deze dient om hoge afvoeren op te vangen. Hierdoor kan het gemiddelde 
waterpeil hoger ingesteld worden.  Tevens kan de laagte (het winterbed) zich ontwikkelen tot een meer of minder natuurlijke natte zone. Een praktische vorm is 
die waarbij aan de zonkant bosopslag wordt toegestaan en aan de schaduwkant het werkpad ligt. Zo kan onderhoud efficiënt gebeuren en kunnen beekproces-
sen zich in hoge mate natuurlijk ontwikkelen zonder overlast van omliggend grondgebruik (landbouw of bebouwing). Dit profiel past dus vooral bij beektrajecten 
buiten natuurgebied. Bij Waterschap Peel en Maasvallei is dit profiel al over ongeveer 100 km toegepast sinds 1995 (bron: Waterschap Peel en Maasvallei).



natuurhistorisch maandblad 	 april		2014   jaargang 103 | 4 79natuurhistorisch maandblad

nu gewerkt aan herstel van optrekbaarheid en herstel van natuurlij-
ke habitats van beken en moerassen. De werkwijze aan weerszijden 
van de grens is deels verschillend. Dat kan lastig zijn, maar ook ver-
rijkend door van elkaar te leren. In ieder geval is er voor herstel van 
natte natuur in het Kempen~Broek nu veel aandacht. 

om hoge afvoeren op te vangen [figuur 6]. 
De beek heeft dan ‘twee fasen’, met een 
smalle permanente beek bij lage afvoer en 
een bredere geul bij hoge afvoer. De Tun-
gelroysebeek en Uffelsebeek zijn al groten-
deels volgens dit model heringericht [fi-
guur 7]. Bij de Itterbeek/Thornerbeek moet 
nog het één en ander gebeuren. Met name 
moeten nog enkele stuwen bij watermolens 
passeerbaar worden gemaakt. Mogelijk is 
het tweefasenprofiel ook toepasbaar bij de 
Abeek en Itterbeek in het Vlaamse deel van 
het Kempen~Broek.

besluit

Net als elders in Nederland en Vlaanderen is de visstand in de twee-
de helft van de vorige eeuw sterk in diversiteit afgenomen. Er wordt 

FIGUUR 7
Heringerichte Uffelsebeek (Abeek in Nederland) 
met tweefasenprofiel en knaagsporen Bever 
(Castor fiber) (foto: Jos Hoogveld).

Summary

BROOKS AND BROOK FISHES IN THE 
KEMPEN~BROEK PARKLAND AREA – WHAT 
DO WE CALL NATURAL?

Four brooks drain the Kempen~Broek Parkland 
area: Abeek, Itterbeek, Tungelroyse Beek 
and Oude Graaf. These brooks flow slowly in 
Kempen~Broek Parkland area, since this is a 
flat marshy area. Outside the area, the streams 
have a higher velocity. The local water sys-
tems have been strongly influenced by man 
ever since the Middle Ages: brooks were dug, 
moved, dammed and straightened. All these 
changes have influenced the composition and 
migration opportunities of the fish popula-
tion. In the twentieth century, water pollution 
became a major problem for the aquatic life in 
the brooks. This article describes the past and 
present fish populations of the four brooks.
Nowadays both Dutch and Belgian agencies 
are working on the ecological restoration of 
the water bodies and wetlands. The EU’s Water 
Framework Directive stimulates cooperation 
between the two countries, and the article 
describes the efforts for ecological brook res-
toration in the Dutch and Belgian parts of the 
Kempen~Broek area. Brook restoration must 
be done in such as way that the surrounding 
environment and other local issues are taken 

into account. Work is also continuing on the 
restoration of large marshland sites in the 
Kempen~Broek. This should benefit not only 
nature conservation, but also water retention, 
which is important in view of the current cli-
mate change.
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In het voorjaar van 2012 heeft 
een Belgische onderzoeker tot 
driemaal toe een Otter (Lutra 
lutra) op een cameraval vast-
gelegd in het Kempen~Broek 
(swinnen et al., 2012) [figuur 1]. 
De Otter werd waargenomen 
in het herstelde doorstroom-
moeras Smeetshof van Na-
tuurpunt. Dit is de eerste goed 
gedocumenteerde waarne-
ming van een Otter na bijna 
40-50 jaar afwezigheid in 
de beide provincies Limburg 
(Kurstjens & jansman, 2010): 
spectaculair nieuws voor deze 
regio.

Historie
Kerngebieden van de Otter 
in Limburg lagen tot de jaren 
zestig van de vorige eeuw in 
het Zuidelijk Peelgebied en in het Kempen~Broek. Concentraties 
van oude waarnemingen in deze regio’s duiden hierop. De Otters 
leefden hier in beekdalen, kanalen, peelvenen, visvijvers en moe-
rassen. Door een combinatie van factoren stierf de soort na 1963 uit 
in Limburg. Genadeloze vervolging 
en voedselgebrek door extreme wa-
tervervuiling (vooral gebrek aan vis, 
de belangrijkste voedselbron) waren 
de belangrijkste oorzaken. Populatie-
herstel werd later bemoeilijkt door de 
sterke toename van het verkeer: veel 
dieren stierven als verkeersslachtof-
fer. Uiteindelijk verdween de Otter in 
1988 uit heel Nederland (Kurstjens et 
al., 2009). 

Come-back
Dankzij herintroducties vanaf 2002 
in de laagveenmoerassen in de Kop 
van Overijssel en Zuidoost-Friesland 
kwam de Otter terug in Nederland [fi-
guur 2]. Momenteel is er sprake van 
een kleine, maar groeiende popula-
tie van circa 60 dieren. Dit leefgebied 
raakt inmiddels vol en de dieren gaan 
vanuit de drie uitzetgebieden, te we-
ten Wieden, Weerribben en Rottige 
Meenthe, op zoek naar nieuwe terri-

toria (Kuiters et al., 2012). Mogelijk is het waargenomen dier in het 
Kempen~Broek afkomstig van deze herintroductie. 
In het najaar van 2012 is ook een Otter gesignaleerd bij Antwer-
pen. Genetisch onderzoek van Alterra heeft aangetoond dat deze 

Een nieuwe toekomst voor de Otter

FIGUUR 1
Op de oever markeert de Otter (Lutra lutra) zijn territorium met spraints (mest) (foto: Stephen Dalton).

FIGUUR 2
Verspreidingskaart Otter (Lutra lutra) (illu-
stratie: Franka van Loon).
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verwant was aan de geïntrodu-
ceerde Nederlandse Otters. 
In dezelfde periode is ook in 
het Noord-Brabantse Peelge-
bied bij Asten een Otter aan-
getroffen. Deze vertoonde 
verwantschap met de Otters 
van de dichtstbijzijnde 
Duitse populatie in 
de deelstaat Neder-
saksen.
Otters zijn echte wa-
terdieren die voor-
al leven langs oe-
verzones [figuur 1]. 
Ofschoon ze een repu-
tatie hebben als water-
bewoner zijn ze gewend 
’s nachts grote afstanden lo-
pend langs de oevers af te leggen. Dek-
king in de vorm van riet, ruigte of struweel hebben ze 
nodig om te rusten en zich te verbergen, maar ook om zich door te 
verplaatsen. Voor de comeback van de Otter is herstel van de beek- 
en rivieroevers dan ook net zo belangrijk als het herstel van de wa-
terbiotopen. 

Een nieuwe toekomst
In de provincie Limburg wordt momenteel hard gewerkt om het 
leefgebied van de Otter te verbeteren. Het Waterschap Peel en 
Maasvallei herstelt tal van beken in Midden-Limburg, waaron-
der de 34 km lange Tungelroyse beek die in het Kempen~Broek 
ontspringt. Ook dankzij de natuurontwikkelingsprojecten langs 
de Maas en bij de Maasplassen ontstaat in Midden-Limburg uit-
gestrekte natuur met moerassen, poelen, oevers met ruigtes en 
struwelen, waar de Otter zich thuis zal voelen. Bovendien is de wa-
terkwaliteit de afgelopen decennia sterk verbeterd. Al deze maat-
regelen hebben gezorgd voor een gevarieerde visstand in de Lim-
burgse wateren. Er is daarmee weer voldoende voedsel voor de Ot-
ter [figuur 3].
ARK Natuurontwikkeling zorgt samen met de beide Limburgse 
waterschappen en andere partners voor het aanleggen van veilige 
otterpassages onder tientallen bruggen en duikers onder andere 
bij de Tungelroyse beek, Leubeek, Uffelse beek, Haelense beek en 
Roer. Vanaf eind 2013 is een groot deel van de Midden-Limburgse 
beken ‘Otterproof’, waardoor naar verwachting het risico op sterf-
te in het verkeer verkleind is. 
Naast investeringen voor het oplossen van migratieknelpunten 
en het faciliteren van de natuurlijke uitbreiding wordt ook toe-
gewerkt naar bijplaatsing in Limburg van niet-verwante Otters. 
Dit is belangrijk voor de genetische diversiteit (Kuiters et al., 2012) 
en dus voor de overlevingskansen van de soort in Nederland. Een 

grensoverschrijdende otterpopulatie in Limburg, waaronder het 
Kempen~Broek, krijgt hiermee een nieuwe kans.

Meer informatie over het otterproject is te lezen op de site van 
ARK: www.ottersinrivierenland.nl

Bram Houben, e-mail: bram.houben@ark.eu
Gijs Kurstjens, e-mail: g.kurstjens@planet.nl
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FIGUUR 3
Voedselketen. Als toppredator doet de Otter (Lutra lutra) het alleen 
goed als het hele systeem in orde is (tekening: Jeroen Helmer / Ark 
Natuurontwikkeling).

verwant was aan de geïntrodu-
ceerde Nederlandse Otters. 
In dezelfde periode is ook in 
het Noord-Brabantse Peelge-
bied bij Asten een Otter aan-
getroffen. Deze vertoonde 
verwantschap met de Otters 
van de dichtstbijzijnde 
Duitse populatie in 
de deelstaat Neder-

Otters zijn echte wa-
terdieren die voor-
al leven langs oe-
verzones [figuur 1]. 
Ofschoon ze een repu-
tatie hebben als water-
bewoner zijn ze gewend 
’s nachts grote afstanden lo-
pend langs de oevers af te leggen. Dek-
king in de vorm van riet, ruigte of struweel hebben ze 
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De Boomkikker (Hyla arborea) maakt in het Belgische deel 

van het Kempen~Broek een positieve ontwikkeling door. 

Zijn verspreidingsgebied dijt uit en de eerste exemplaren 

naderen de grens met Nederlands Limburg. De vraag is of 

het landschap in Nederland (al) geschikt is voor de vesti-

ging van een duurzame populatie. Zowel aan land- als aan 

waterbiotoop stelt de Boomkikker hoge eisen. Dit artikel 

bespreekt de succesfactoren van de populatieontwikkeling 

aan Belgische zijde en gaat in op de kansen voor de terug-

keer van de Boomkikker in twee Nederlandse deelgebie-

den: het Wijffelterbroek en het Weerterbos.

historische ontwikkeling 

In het Nederlandse deel van het Kempen~Broek kwam de Boomkik-
ker [figuur 1] tot halverwege de 20e eeuw lokaal voor, onder ande-
re in het Weerterbos, het dal van de Vlietbeek rondom Stramproy 
(stals,1953) en de Itterbeek tussen Neeritter en Thorn. Het kleinscha-
lige, afwisselende en plaatselijk natte landschap vormde een groot 
aaneengesloten leefgebied (vergoossen, 1991; Kurstjens, 2010). Door 
de steeds intensievere landbouw, droogleggingen en ruilverkave-
lingen verdween de Boomkikker rond 1960. Mogelijk speelde ook de 
kolonisatie van poelen door de Amerikaanse hondsvis (Umbra pyg-
maea) hierbij een negatieve rol. Deze vis predeert op larven van de 
Boomkikker. In Nederland is deze exoot qua verspreiding vrijwel be-
perkt tot de Peelregio, waaronder het stroomgebied van de Tungel-
royse beek (lenders & CrombagHs, 2000). 
Van het aangrenzende Belgische deel zijn geregistreerde histo-
rische waarnemingen zeldzaam. Uit 1951 zijn waarnemingen be-
kend van het Bosven en de Brandbeek ten noorden van Molenbeer-
sel (stals,1953). Daarnaast zijn tot in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw Boomkikkers waargenomen op verschillende plaatsen rond 
de Itterbeek in Batven, Deunsven en een vijver bij Kluisheuvel. In die-
zelfde periode zouden ook nog Boomkikkers zijn opgemerkt in een 
ondergelopen weiland in De Brand (mondelinge mededeling Leo 
Corstjens). De laatste geregistreerde waarneming dateert uit 1984. 

Het betrof acht roepende mannetjes in de omgeving van Jagers-
borg. De locatie was waarschijnlijk een grote vijver, die door de toen-
malige beheerder Bos en Groen tot aan de vijverrand werd beplant 
met bomen. Hierdoor verloor dit water zijn zonbeschenen karakter 
en werd het als boomkikkerleefgebied ongeschikt.

de herontdekking in belgisch-limburg

Na een registratiestilte van 21 jaar werd in 2006 op twee kilometer 
van de laatste vindplaats in de vallei van de Itterbeek de Boomkikker 
herontdekt [figuur 2]. De locatie bevindt zich in de middenloop van 
de vallei in het gebied De Brand, ongeveer zes kilometer ten zuiden 
van de grens bij Stramproy. Het gebied is dun bevolkt en er komen 
weinig mensen. Voor een boomkikkermonitoring bestond geen en-
kele aanleiding, totdat hier in 2006 tijdens het inventariseren van 
salamanders bij toeval in enkele poelen boomkikkerlarven werden 
geschept. Nog diezelfde avond en nacht werden in De Brand ,ver-
deeld over drie poelen, vijftien roepende mannetjes geteld. Omdat 
het laat in het koorseizoen was (halverwege juni), is het werkelijk 
aantal roepende mannetjes in dat jaar ongetwijfeld hoger geweest.
De herontdekking leidde tot het uitvoeren van enkele belangrijke 
inrichtings- en beheermaatregelen (engelen, 2009). De belangrijk-
ste hiervan waren het opschonen van vijf poelen, de aanleg van der-
tien nieuwe poelen en het aanplanten van ongeveer 15.000 strui-
ken voor nieuwe houtsingels en doorn- en braamstruwelen over 
een lengte van ongeveer vijf kilometer. 

De terugkeer van de Boomkikker in het Kempen~Broek 
Kansen voor een Belgisch-neDerlanDse populatie

P. Engelen, 1 Meilaan 13, 3650 Dilsen-Stokkem (B), e-mail: peter.engelen@euphonynet.be 
G. Kurstjens, Kurstjens ecologisch adviesbureau, Rijksstraatweg 213, 6573 CS Beek-Ubbergen, e-mail: g.kurstjens@planet.nl
H.J.M. van Buggenum, Rijdtstraat 118, 6114 AM Susteren, e-mail: hvanbuggenum@gmail.com

FIGUUR 1
De Boomkikker (Hyla arborea) kwam tot ongeveer 1960 nog in het 
Nederlandse deel van Kempen~Broek voor (foto: P. Engelen).
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ken. Sinds 2006 is deze restpopulatie sterk gegroeid. Welke factoren 
hebben bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling? 

Voortplantingswateren
De aanleg van vijf grotere weilandpoelen in 2002 heeft waar-
schijnlijk al een rol gespeeld bij het behoud en de eerste positieve 
ontwikkeling van de kleine populatie. In drie van de vijf poelen wer-
den in 2006 larven gevonden. Sindsdien zijn er jaarlijks amfibiepoe-
len bij gekomen. De nieuwe poelen werden doorgaans gegraven in 
een straal van slechts enkele honderden meters van een bekende 
voortplantingspoel. Hierdoor was een snelle kolonisatie mogelijk. 
In 2011 werden in 30 van de 50 wateren met kooractiviteit ook daad-
werkelijk larven gevonden. Dit betekent dat deze locaties een bij-
drage kunnen leveren aan de populatiegroei. Poelen die te snel ver-
landen worden lichtjes uitgediept en regelmatig worden poelen 
visvrij gemaakt.
De twee voornaamste oorzaken voor het mislukken van geslaagde 
voortplanting blijken het vroegtijdig droogvallen van de wateren 
en de kolonisatie door vis, voornamelijk Tiendoornige stekelbaars 
(Pungitius pungitius) en Amerikaanse zonnebaars (Lepomis gibbo-
sus), te zijn.

Landbiotoop
In het landbiotoop van de Boomkikker wordt een faunavriendelijk 
beheer gevoerd. Behalve voor de herpetofauna is er ook aandacht 
voor vogelsoorten die graag een iets ruigere vegetatie hebben, zoals 
Rood borsttapuit (Saxicola rubicola), Geelgors (Emberiza citrinella) 
en Sprinkhaanzanger (Locustella naevia). Daarnaast wordt aan be-

groei naar actuele verspreiding 

Sinds de herontdekking is de kolonisatie van de 
Boomkikker in Noordoost-Limburg (B) nauwkeurig 
in kaart gebracht. Jaarlijks zijn op poelniveau koor-
tellingen van roepende mannetjes uitgevoerd. Te-
vens is in elk water met kooractiviteit gecheckt of er 
voortplanting plaatsvond.
In 2007 werden elf poelen met kooractiviteit geteld; in 
2008 groeide dit aantal tot negentien wateren. Terwijl 
in 2007 en 2008 de kooractiviteit zich nog beperkte 
tot De Brand, ontstonden vanaf 2009 ook in omliggende gebieden 
koorplaatsen. De Boomkikkers bleken zelfs drukke verkeerswegen 
over te steken. Er doken weer exemplaren op in de vroegere boomkik-
kerwateren Batven en Deunsven en ook in het gebied Kluisheuvel liet 
een mannetje van zich horen. Ten noorden van de N73 manifesteer-
den zich vier roepende mannetjes bij het Stramprooierbroek. Deze lo-
catie ligt bijna vier kilometer van het kerngebied De Brand. 
Met het groeiend aantal koorplaatsen nam ook de populatie flink 
toe. In 2012 waren er ongeveer 485 roepende mannetjes en in 2013 
maar liefst 600. In het laatste onderzoeksjaar bleken in 50 wateren 
roepende mannetjes aanwezig te zijn. 
In het Belgische deel van het Kempen~Broek kunnen zes tot zeven 
jaar na de herontdekking vier deellocaties worden onderscheiden 
met grotere groepen Boomkikkers (engelen, 2010; 2011) [figuur 3]. Het 
betreft als eerste De Brand van Natuurpunt, die nog altijd het kern-
gebied van de populatie vormt. Hierop sluit aan het gebied Jagers-
borg, waar de beheerder ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) ver-
schillende nieuwe poelen heeft aangelegd. Deze doen momenteel 
allemaal dienst als voort plantingswater. Op ruim zes kilometer van 
De Brand zit een kleine populatie van een tiental dieren in de Tösch-
Langeren, een gebied van Stichting Limburgs Landschap VZW, en in 
het noorden van Belgisch-Lim burg, tussen de Nederlandse grens en 
de N73 zit een vijftigtal roepende mannetjes verdeeld over elf wate-
ren. Momenteel dienen twee hiervan daadwerkelijk als voortplan-
tingswater. In een straal van drie kilometer rond het kerngebied zijn 
ook andere wateren zoals opvangbekkens bij nieuwe verkavelingen, 
industrieterreinen en zelfs particuliere tuinvijvers gekoloniseerd. De 
recente verspreiding in het Kempen~Broek, op basis van de roepen-
de mannetjes, is weergegeven in figuur 4.

succesfactoren

Het is aannemelijk dat sinds 1984 een klein groepje Boom-
kikkers in en rond De Brand onopgemerkt heeft rondgetrok-
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FIGUUR 2
Het gebied De Brand (B) in de Itterbeekvallei herbergt sinds 
2006 weer een groeiende populatie Boomkikkers (Hyla arbo-
rea) (foto: P. Engelen).

FIGUUR 3
Ontwikkeling van het aantal roepende mannetjes van de Boomkikker 
(Hyla arborea) in de middenloop van de vallei van de Itterbeek in 
Belgisch-Limburg, verdeeld over de vier onderscheiden deelgebieden.
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rijke fauna herbergen. Nog vaak worden deze begroeiingen 
door beheerders als ongewenst beschouwd, terwijl in De 
Brand is gebleken dat mosrijke, oude en overjarige pitrusve-
getaties voor de Boomkikker een waardevol habitat vormen. 
In deze begroeiingen heerst een broeierig microklimaat: 
warm, vochtig en voedselrijk. Het ontstaat doordat de smal-
le en naar boven wijduitstaande pitrusbladeren de wind 
breken. De opgewarmde vochtige lucht uit de moslaag blijft 
hier hangen (van uCHelen & van delft, 2007). Door naar bo-
ven of beneden te klimmen is voor de Boomkikkers een goe-
de thermoregulatie mogelijk. De vegetatiestructuur biedt 
tevens een goede bescherming tegen predatoren. Tellingen 
in 2010 leverden maar liefst één (sub)adulte Boomkikker op 
per 2 m2 pitrusvegetatie. Behalve voor de Boomkikker zijn de 
ruige pitrusvegetaties in De Brand ook een ideaal leefgebied 
voor onder andere Levendbarende hagedis (Zootoca vivipa-
ra), Kamsalamander (Triturus cristatus), Heikikker (Rana ar-
valis) en Poelkikker (Rana lessonae). Deze vindplaatsen zijn 
no-go-zones voor maaimachines. Het beheer volstaat door 
nu en dan een deel van de houtige opslag te verwijderen en 
verder vooral niets te doen.
In hooilandpercelen met poelen wordt eveneens rekening 
gehouden met de aanwezigheid van amfibieën. Dat ge-
beurt door graslandstroken rond de poelen én plekken ver-
spreid in het grasland niet te maaien. Intensief maaibeheer 
zou in de periode waarin juvenielen aan land komen de aan-
talsontwikkeling schaden.
Niet alleen voor de Boomkikker in het Kempen~Broek, maar 
ook in zijn algemeenheid geldt dat meer waardering voor 

ruigtevegetaties een belangrijke bijdrage levert aan het behoud en 
herstel van de (herpeto)fauna in natuurgebieden (van uCHelen & 
van delft, 2007).

parallelle ontwikkeling in de doort

Aanleg en beheer van poelen als voortplantingsbiotoop blijken ook 
voor de boomkikkerpopulatie in de Doort in Nederlands-Limburg 
(ten zuidoosten van het Kempen~Broek) de meest verklarende fac-
tor te zijn voor de groei van het aantal roepende mannetjes. Jaar-
lijkse fluctuaties blijken echter ook afhankelijk te zijn van factoren 
als gemiddelde temperatuur in de voortplantingsperiode (belang-
rijk voor de ontwikkeling en groei van kikkervisjes) en de hoeveel-
heid neerslag (belangrijk voor de waterhoeveelheid in de poelen). 
Voor een uitgebreide beschrijving van de relatie tussen populatie-
ontwikkeling en klimaatfactoren wordt verwezen naar van bug-
genum & vergoossen (2012). Gezien de geringe afstand tussen De 
Brand en de Doort (ongeveer twaalf km) zullen beide gebieden 
waarschijnlijk overeenkomstige klimatologische schommelingen 
kennen. De beschikbare tijdreeks van het aantal roepende manne-
tjes in De Brand is echter nog te kort om statistische modellen tus-
sen de populatieontwikkeling en externe (klimaat-) factoren te on-
derzoeken.

paalde vlinders (met name soorten van graslanden, de brandnetel-
vlinders en de soorten die foerageren op langdurige nectar bronnen 
zoals distels), sprinkhanen (met name soorten van ruigten zoals 
Greppelsprinkhaan (Metrioptera roeselii), Bramensprinkhaan (Pho-
lidoptera griseoaptera), Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia 
viridissima) en Zuidelijk spitskopje (Conocephalus fuscus)) en libel-
len veel belang gehecht. 
Het merendeel van de graslanden wordt jaarrond extensief be-
graasd. Ook wordt lokaal kleinschalig gehooid. Dit gebeurt niet al-
leen uit oogpunt van verschraling, maar om de aanwezige Konik-
paarden en Limousin-runderen met het geoogste hooi bij te kun-
nen voederen tijdens gure winteromstandigheden. Dankzij de 
begra zing ontstaat er een structuurvariatie van kort begraasde 
delen, die door veepaadjes met elkaar zijn verbonden, afgewisseld 
met hogere, ruige plekken en struweel. Dit heeft een gunstige uit-
werking op veel diersoorten die gedurende hun levenscyclus vaak 
meerdere milieus op korte afstand van elkaar nodig hebben voor 
groei, voedsel, beschutting, voortplanting en overwintering [figuur 
6].

Het belang van (pitrus)ruigtes
Uit onderzoek door vrijwilligers van Natuurpunt Maasland-Noord 
is naar voren gekomen dat de ruigtes met Pitrus (Juncus effusus), dis-
tels (Cirsium en Carduus) en Grote brandnetels (Urtica dioica) een 

FIGUUR  4 
Verspreiding van de Boomkikker (Hyla arborea) in het Belgisch-
Limburgse deel van het Kempen~Broek in 2012 (bron: Oolder Advies, 
Ool-Herten 2014).

N73



natuurhistorisch maandblad 	 april		2014   jaargang 103 | 4 85natuurhistorisch maandblad

ker (arntzen & smit, 2009; vergoossen & van buggenum, 2009) is dit 
een gunstig voorteken.

herintroductie in het weerterbos 

Grootschalig moerasherstel in het Weerterbos en het vroegere 
voorkomen van de Boomkikker in dit gebied vormden de aanleiding 
voor een onderzoek naar de kansen voor zijn terugkeer in het Weer-
terbos (Kurstjens, 2010). In het onderzoek werd gekeken naar de ge-
schiktheid van voortplantingswateren en de hoeveelheid landbio-
toop. Geconcludeerd is dat het deelgebied Maarheezerveld (25 ha) 
[figuur 5] het meest geschikt is voor een populatie Boomkikkers. In 
2010 lagen daar zes kansrijke wateren. In 2012 zijn er diverse wate-
ren in het naburige deelgebied de Grashut bij gekomen. Het belang-
rijkste aandachtspunt is het landbiotoop. Verspreid over het gebied 
(Grashut en Maarheezerveld) komt nu ongeveer twee kilometer 
aan braamstruwelen, rietruigten en wilgenstruwelen voor maar 
de kwaliteit ervan is nog niet optimaal. Aanbevolen wordt om rond 
de Grashut en het Maarhezerveld ruim 3,5 km extra landbiotoop te 
ontwikkelen, zodat er circa 30.000 m2 boszoom en struweel aan-
wezig is per km2. Deze hoeveelheid wordt beschouwd als minimum 
voor een duurzame populatie Boomkikkers (CrombagHs & lenders, 
2001). Stichting het Limburgs Landschap heeft in de afgelopen jaren 
al een eerste aanzet gegeven.
Spontane herkolonisatie van Boomkikkers in het Weerterbos vanuit 
het zuidelijk deel van het Kempen~Broek is vanwege de afstand en 

kansen voor een grensoverschrijdende 
populatie

Aangenomen wordt dat de warme zuidzijde van het 
voormalige doorstroommoeras Smeetshof/ Wijffel-
terbroek potentieel leef gebied vormt voor de Boom-
kikker. Vanuit de sterk groeiende Belgische populatie 
kan dit gebied spontaan gekoloniseerd worden. De 
eerste zwerver heeft zich in september 2010 al aan-
gediend; aan de rand van het Wijffelterbroek is een 
roepend mannetje gehoord (mondelinge medede-
ling Wou ter Helmer).
Grondverwerving, gevolgd door hydrologische her-
inrichting, én samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse 
natuurorganisaties maken het mogelijk dat in deze omgeving losse 
moerasfragmenten aan elkaar groeien tot één uitgestrekt grens-
moeras. Land- en waterbiotoop komen op grote schaal tot ontwik-
keling.
Voor de voortplantingswateren ligt de focus op de ontwikkeling van 
relatief grote, tijdelijk waterhoudende laagten, waarvan het peil na-
tuurlijk met de seizoenen meebeweegt. Eind 2011 zijn enkele laag-
ten in de omgeving van de Abeek gegraven. Daarbij is tevens de bo-
venloop van de Heidelossing op de Stramproyse Heide gedempt om 
langer water vast te houden. Begin 2013 heeft ARK Natuurontwik-
keling ook aan de zuidzijde van het Wijffelterbroek in de Graus een 
moeraslaagte hersteld. De in voorbereiding zijnde herinrichting van 
de Raam (verondieping en verbreding) zal het grondwaterpeil struc-
tureel verhogen, waardoor droogval in het voorjaar minder zal op-
treden.
Extensieve begrazing op grote oppervlakten zal leiden tot geschikt 
landbiotoop voor Boomkikkers. Door de begrazing ontstaan op de 
overgang van grasland naar bos zoom-mantelvegetaties met bra-
men en struiken. Ook de vochtige ruigten met Pitrus en Veldrus (Jun-
cus acutiflorus) zullen tot ontwikkeling komen.
Onder meer in het nabijgelegen Areven heeft Natuurmonumenten 
in de afgelopen jaren wateren hersteld en poelen aangelegd. Am-
fibieën, waaronder de zeldzame Kamsalamander hebben hiervan 
sterk geprofiteerd (van buggenum, 2000). Gezien het feit dat deze 
salamandersoort vaak eenzelfde biotoop bewoont als de Boomkik-

FIGUUR 5
Moeras op het Maarheezerveld in het Weerterbos: potentieel 
leefgebied voor de Boomkikker (Hyla arborea) (foto: Gijs 
Kurstjens).

FIGUUR 6
Boomkikker 
(Hyla arborea) In 
dezelfde populatie 
komen schijnbaar 
bruine exemplaren 
voor die enkel in de 
pootafdrukken zit-
ten en groene ver-
kleuren bruin als ze 
in een pootafdruk 
worden gezet 
(foto’s: P. Engelen).
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dat er goede mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een 
grensoverschrijdende Belgisch-Nederlandse metapopulatie in het 
Kempen~Broek. Dankzij grondverwerving, vernatting en exten-
sieve begrazing wordt momenteel een geschikt leefgebied voor 
Boomkikkers ontwikkeld aan de zuidzijde van het Wijffelterbroek 
en in Smeetshof. De verwachting is dat de soort hier de komende ja-
ren spontaan gaat verschijnen vanuit de uitbreidende populatie in 
België. Ook in het Weerterbos liggen kansen voor de terugkeer van 
de Boomkikker. Belangrijk aandachtspunt is hier nog de uitbreiding 
van het areaal aan geschikt landbiotoop in de vorm van braamstru-
welen en rietruigten. Omdat de soort in het Weerterbos niet spon-
taan kan terugkeren, wordt aanbevolen om de soort hier in de ko-
mende jaren actief te introduceren, zoals dat ook is gedaan in het 
natuurgebied Vreewater in de zuidelijke Maasduinen.

dankwoord

De auteurs danken Denis Frissen en Arjan Ovaa voor hun commen-
taar op dit artikel.  

de grote barrières in de vorm van kanalen en snelwegen uit te slui-
ten. In het onderzoek van 2010 is vastgesteld dat een eventuele lo-
kale herintroductie in het Weerterbos voldoet aan (inter)nationale 
criteria. Mede op basis van de ervaringen die worden opgedaan met 
een uitzetting van Boomkikkers in het Vreewater (CrombagHs et al., 
2012) zal dit project de komende jaren met Stichting het Limburgs 
Landschap mogelijk worden opgepakt. 
 

conclusies

Dankzij de aanleg van nieuwe voortplantingswateren, nieuw land-
biotoop en een faunavriendelijk beheer, is er sinds 2006 een grote 
populatie Boomkikkers ontstaan in het Belgische natuurgebied De 
Brand in de vallei van de Itterbeek. Een van de succesfactoren van 
het beheer rondom de wateren blijkt extensieve begrazing, waar-
bij vooral de waarde van pitrusruigten opvallend is. Daarin blijken 
zich hoge dichtheden aan Boomkikkers en andere amfibieën op te 
houden.
Op basis van landschapsecologisch onderzoek is geconcludeerd 

Summary

THE RETURN OF THE EUROPEAN TREE FROG  
AT THE KEMPEN~BROEK PARKLAND AREA
New opportunities for the development of 
a cross-border metapopulation

Until about 30–40 years ago, the European 
Tree frog (Hyla arborea) had a wide distri-
bution at Kempen~Broek Parkland area, an 
area straddling the Belgian-Dutch border. 
Since then, however, land consolidation, 
water table drawdown and the introduction 
of fish in amphibian ponds have resulted in 
the meta-population becoming extinct in 
all parts of the area except one. The last few 
calling males were heard in a Belgian part of 
the area in 1984. However, the species was 
not monitored at this site until 2006.
After 21 years without observations, the Tree 
frog was rediscovered in 2006 in an area 
called “De Brand” at a distance of two kilo-
metres from the latest known calling site. 
A few years before 2006, five new ponds 
were constructed for amphibians, and it is 
likely that the small but surviving Tree frog 
population took advantage of this meas-
ure. Between 2007 and 2012, dozens of new 
ponds were constructed, and many new 
suitable land habitats (bramble bushes, 
hedges, etc.) were created. The surrounding 
pastures are low-density grazed by Konik 
horses and Limousin cattle, maintaining a 
rich variety of vegetation.
The Tree frog population is now being moni-
tored annually and has increased rapidly, 

from 66 calling males in 2007 to 600 in 2013. 
In 2013, the males were heard at 50 differ-
ent sites. They had colonised several areas 
around De Brand, at distances of up to six km. 
A single male was found in the Dutch part of 
the Kempen~Broek area in 2010. We discuss 
the opportunities for the Tree frog to form 
a cross-border metapopulation in Belgium 
and the Netherlands. Areas which cannot be 
colonised in a natural way should be consid-
ered for re-introduction programmes.
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Sinds eind 2003 leven er weer Bevers (Castor fiber)[figuur 1] in het 
Kempen~Broek. Dit gebeurde kort nadat in het Maasplassenge-
bied bij Thorn en Stevensweert drie families met in totaal elf die-
ren waren uitgezet. Minimaal vier dieren uit deze groep verlie-
ten het uitzetgebied en vestigden zich in het Mariahof en de Zig. 
Dit zijn voormalige visvijvers in het 
stroomgebied van de Abeek op Bel-
gisch grondgebied, die al meer dan 
tien jaar een natuurbestemming 
hebben. Naar alle waarschijnlijk-
heid hebben de zich in deze gebie-
den gevestigde dieren vanaf 2006 
de Nederlandse trajecten van de Uf-
felse Beek, de Leukerbeek en het bo-
venstroomse deel van de Tungelroy-
se beek vanuit België gekoloniseerd 
(dijKstra, 2009). In het beneden-
stroomse deel van de Tungelroyse 
beek (Leudal) leefden ook al Bevers, 
maar deze konden vanwege de bar-
rièrewerking van het kanaal Wes-
sem-Nederweert het stroomop-
waarts gelegen deel niet bereiken. 
Inmiddels heeft Rijkswaterstaat 
langs dit kanaal zogenaamde FUP’s 
(Fauna Uitstap Plaatsen) aange-
legd op plekken waar de beken met 
sifons het kanaal kruisen [figuur 2]. 
Hierdoor zijn migratieknelpunten 
opgelost, niet alleen voor de Bever 
maar ook voor de Otter (Lutra lutra) 
(Houben & Kurstjens, 2014) en tal van 
andere dieren. 

Anno 2014
Anno 2014 zijn veel beken en moerasgebieden in de Belgisch-
Nederlandse grensstreek door Bevers bezet. Naar schatting le-
ven er ongeveer 25 tot 30 dieren in het Kempen~Broek, verdeeld 
over circa acht locaties. Families zijn onder meer aanwezig in de 
Kootspeel/Roeventerpeel, de Moeselpeel, de Roukespeel en het 
Heijkersbroek op Nederlands grondgebied en het Smeetshof, het 
Mariahof en de Zig aan Belgische zijde. Daarnaast leven er op en-
kele locaties ook solitaire dieren. Lokaal bouwen de Bevers dam-
metjes in beeklopen. Onder andere in de Emissaire tussen het 
Smeetshof en de Kettingdijk, in de Leukerbeek en in de Tungelroy-
se beek. 

Toekomst
Uitbreidingskansen voor de Bever in het Kempen~Broek zijn er 
zowel aan de Belgische als de Nederlandse kant. De recent her-
ingerichte trajecten van de Tungelroyse beek zijn zeer geschikt. 
Ook het Ringselven bij Budel-Dorplein is een aantrekkelijk ge-
bied. Twee Bevers hebben dit gebied weten te bereiken, maar zijn 
uiteindelijk op de toegangsweg naar de zinkfabriek gesneuveld. 
Aan weerskanten van deze weg liggen geschikte moerasgebie-
den. Door de recente aanleg van tunnels en rasters is het probleem 
van verkeerssterfte naar verwachting opgelost. Andere potenti-
ele leefgebieden zijn het Weerterbos, het Brabantse deel van het 
Kempen~Broek en de Beverbeekloop in België. Deze gebieden 
behoren alle tot het stroomgebied van de Dommel. De beneden-

loop van de Dommel is in 2013 vanuit 
de Maasuiterwaarden rond ’s-Her-
togenbosch gekoloniseerd. Er zijn 
plannen om in de bovenlopen van de 
Dommel Bevers bij te plaatsen van-
wege de barrièrewerking van het 
Wilhelminakanaal, dat de beneden-
lopen van de bovenlopen afscheidt 
(Kurstjens, 2012). 

Gijs Kurstjens, 
e-mail: g.kurstjens@planet.nl
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Tien jaar Bevers in het Kempen~Broek 

FIGUUR 2
Fauna Uitstap Plaats (FUP) bij de kruising Tungelroyse beek met 
het kanaal Wessem-Nederweert. Rijkswaterstaat heeft diverse 
FUP’s aangelegd in het kanaal Wessem-Nederweert ten behoeve 
van Otter (Lutra lutra), Bever (Castor fiber), Ree (Capreolus 
capreolus) en Wild zwijn (Sus scrofa) (foto: Gijs Kurstjens).

FIGUUR 1
De Bever (Castor fiber) vindt zijn plek terug in het Kempen~Broek (foto: Olaf 
Op den Kamp).
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bied kunnen vestigen zoals Keizersmantel (Argynnis paphia), Gro-
te vos (Nymphalis polychloros) en Rouwmantel (Nymphalis anti-
opa). 
Om de kansen goed in te schatten kruipen we in de huid van enkele 
vlinders. Waar in het Kempen~Broek komen ze nu voor? Welke eisen 
stellen ze aan hun omgeving en in hoeverre kan in het toekomstige 
Kempen~Broek aan hun voorwaarden worden voldaan?

spiegeldikkopje

Het Spiegeldikkopje is het vlaggenschip van het Weerterbos. De 
populatie hier is redelijk groot en stabiel. In België komt de vlinder 
niet meer voor; de laatste bekende vliegplaats was het Stramprooi-
erbroek. Op de andere vliegplaatsen in Nederland gaat het ook niet 
goed met deze bedreigde Rode Lijstsoort (van swaay, 2006; maes et 
al., 2011).

Rupsen en hun waardplant
De waardplanten van het Spiegeldikkopje [figuur 1], Hennegras (Ca-
lamagrostis canescens) en Pijpenstrootje (Molinea caerulaea), zijn 
zeker niet zeldzaam in het Kempen~Broek. Hennegras is doorgaans 
de eerste keus, maar als deze ontbreekt neemt de vlinder ook ge-
noegen met Pijpenstrootje.
De jonge rups eet eerst de eischaal op en kruipt vervolgens naar een 
jong blad. Daarvan wordt de top tot een kokertje samen gesponnen 
waar de rups zich overdag in verschuilt. Als het blad op is, verhuist de 
rups naar een ander mals blad en bouwt opnieuw een kokertje. De 
rups blijft in het najaar lang actief. Voor zijn overwintering bouwt 
hij een ‘hibernaculum’ (overwinteringsnest) door diverse bladeren 

Het Kempen~Broek is een kansrijk gebied voor dagvlinders. 

Nu al is het belangrijk voor onder andere Spiegeldikkopje 

(Heteropterus morpheus). Dit is een zeldzame en bedreigde 

dagvlinder in Nederland; in Vlaanderen is hij verdwenen. 

Een gevarieerd gebied als het Kempen~Broek is, zeker na 

verdere ontwikkeling, potentieel voor veel meer soorten 

dagvlinders van belang. 

inleiding

Vanaf het jaar 2000 zijn in het Kempen~Broek meer dan 40 soor-
ten dagvlinders gezien, waarvan 13 Nederlandse en 16 Vlaamse 
Rode Lijstsoorten. Dit is een groot aantal. Er is zelfs een waarne-
ming van Koningspage (Iphiclides podalirius), een zwerver, die niet 
inheems is. Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon) en Klei-
ne ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) komen verspreid door het 
Kempen~Broek voor, Heivlinder (Hipparchia semele) is in groot 
aantal aanwezig en ook Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) lijkt 
er vaste voet aan de grond te hebben, hoewel dat bij deze verbor-
gen levende vlinder moeilijk te bewijzen is. Daarnaast liggen er 
volop kansen voor uitbreiding van Groot dikkopje (Ochlodes syl-
vanus), Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia) en mogelijk ook 
hervestiging van Bruine eikenpage (Satyrium ilicis), die na 2000 
niet meer is waargenomen. Ook andere inmiddels verdwenen 
vlinders zouden zich, als het Kempen~Broek zich ontwikkelt tot 
een natuurlijk moeras- en bosgebied, de komende jaren in het ge-

Kansen voor dagvlinders in het Kempen~Broek
Kars Veling, De Vlinderstichting, Postbus 506 6700AM Wageningen, e-mail: kars.veling@vlinderstichting.nl
Harrie Vossen, Houtmolen 9, 6031CP Nederweert, e-mail: h.vossen62@upcmail.nl

FIGUUR 1
Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus): vlaggenschip van het Weerterbos a) onderkant b) bovenkant (foto’s: Kars Veling). 

a b
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afstand moeten hebben afgelegd, want nabijgelegen populaties 
zijn niet bekend (bos et al., 2006). In de Groote Peel is waargeno-
men hoe Spiegeldikkopjes binnen enkele minuten honderden me-
ters over uitgestrekte velden Pijpenstrootje vlogen, zelfs bij harde 
wind. In de buurt van vliegplaatsen met veel individuen worden 
dieren tot op ruim vijf kilometer afstand gevonden in ogenschijn-
lijk ongeschikt leefgebied (raemaKers, 1990). 

Bedreigingen
Oorzaken van het verdwijnen van het Spiegeldikkopje in het verle-
den zijn ontginning en ontwatering. Verdroging is nog steeds een 
serieuze bedreiging voor het voortbestaan. Ook eutrofiëring van 
het water vormt een knelpunt. Een belangrijke oorzaak van het ver-
dwijnen in en rond vochtige bossen in het Kempen~Broek is het 
dichtgroeien van het leefgebied met opslag van bomen en strui-
ken. De kleine omvang en isolatie van sommige populaties vormen 
een verdere bedreiging voor duurzaam behoud (maes & van dyCK, 
1999; aKKermans et al., 2001; Ketelaar et al., 2001). Door de levenswij-
ze van de rups is overbegrazing in kleinere afgesloten leefgebieden 
ook een probleem voor de soort. 

Verbinding van leefgebieden
Voor het Spiegeldikkopje kan een duurzame populatie in het Kem-
pen~Broek worden gerealiseerd door verdere natuurontwikkeling 
in het Weerterbos en door de aansluiting te verbeteren met het Bel-
gische Stramprooierbroek, de laatst bekende vliegplaats in Vlaan-
deren. Het ingezette natuurherstel van de tussengelegen vochtige 
en natte (halfopen) bosgebieden zoals Wijffelterbroek, Smeetshof 
en Kettingdijk is dan ook van groot belang.

bont dikkopje

Het Bont dikkopje [figuur 3] is een vrij zeldzame standvlinder in Ne-
derland; de soort komt voor in de categorie ‘kwetsbaar’ op de Ro-
de Lijst dagvlinders (van swaay, 2006). Op de nieuwe Rode Lijst van 
Vlaanderen staat het Bont dikkopje te boek als ‘bijna in gevaar’; hij 

op 20 tot 50 cm hoogte samen te spinnen. 
De binnenzijde wordt met een spinsellaagje 
bekleed (wallis de vries, 2013). 
In tegenstelling tot het Bont dikkopje, die 
als volwassen rups overwintert, moet de 
rups van het Spiegeldikkopje in het volgen-
de voorjaar nog flink eten en een behoorlij-
ke ontwikkeling doormaken. Pas eind april, 
begin mei verlaat de rups zijn overwinte-
ringsnest. Dan spint hij wederom een koker-
tje aan de top van een grasspriet en verhuist 
als er geen eetbare delen meer aan de be-
treffende spriet zitten. Vanaf eind mei wor-
den geen nieuwe kokertjes meer gemaakt 
en leeft de rups vrij op de plant tot de ver-
popping (raemaKers, 1990).

Vlinders en hun nectarplanten
Vanaf half juni verschijnen de vlinders. Belangrijke nectarplanten 
zijn Gewone dophei (Erica tetralix), Wilgenroosje (Epilobium angus-
tifolium), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Kale jonker (Cirsi-
um palustre) en braam (Rubus spec.). In het Kempen~Broek worden 
vooral de laatste drie soorten benut en hier zijn ook meldingen van 
drinkende vlinders op Grote wederik (Lysimachia vulgaris). Vooral 
vrouwtjes hebben een grote nectarbehoefte. Mannetjes patrouil-
leren veel en vliegen daarbij met een kenmerkende ‘huppelende’ 
vlucht op en neer langs bospaden of maken vluchten langs ruig-
ten of boven meer open gebieden. Vrijwel alle passerende vlinders 
en veel andere soorten insecten worden achtervolgd. De dichtheid 
op goede vliegplaatsen is doorgaans hoog tot zeer hoog, zo’n 16 tot 
260 individuen per ha (binK, 1992). 

Leefgebied
Het leefgebied [figuur 2] van het Spiegeldikkopje bestaat vooral 
uit vochtige tot natte grazige ruigten in en bij beekbegeleidende 
broekbossen of hakhoutbosjes. Geschikte ruigten zijn vooral te 
vinden langs bosranden, bredere bospaden of in de luwte van stru-
weel. Spiegeldikkopjes leven vooral in vegetaties waar de waard-
planten en de nectarplanten dicht bij elkaar groeien. In het Weer-
terbos is het Spiegeldikkopje vooral in het noordelijke deel, in het 
Hugterbroek en in het gebied In den Vloed aanwezig. De grootste 
deelpopulatie bevindt zich in een zeer open, aftakelend populie-
renbos (wallis de vries, 2010).
Het waterpeil in het leefgebied is wisselend, maar staat ́ s winters 
op of boven het maaiveld. Doordat de rups pas eind oktober gaat 
overwinteren, is het belangrijk dat de waardplant vanaf het voor-
jaar tot in de herfst groen blijft; met name op vochtige plaatsen is 
dit het geval, maar ook wel op verstoorde plekken (weidemann, 1995). 

Mobiliteit
Volgens veel literatuur is het Spiegeldikkopje honkvast. Toch is hij 
wel degelijk in staat om flinke afstanden te zwerven. In het Barger-
veen (1997) en in Twente (2000) zijn individuen gezien die een grote 

FIGUUR 2
Leefgebied Spiegeldikkopje (Heteropterus 
morpheus) met de waardplant Hennegras 
(Calamagrostis canescens) (foto: Kars Veling).
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ritorium. In het Kempen~Broek komt het Bont dikkop-
je nog lokaal voor, zowel in het Nederlandse als in het 
Vlaamse deel (bos et al., 2006; maes et al., 2013). Uit 2013 
zijn er uit het Nederlandse deel waarnemingen bekend 
uit het Weerterbos, Budel-Dorplein en de Laurabossen.

Bedreigingen
Een grote bedreiging voor het Bont dikkopje is ook weer 
verdroging van bosgebieden. Dit leidt onder meer tot 
een te vroege verdorring van de waardplanten (binK, 
1992; aKKermans et al., 2001; maes et al., 2013). Ook het 

dichtgroeien van bospaden en open plekken is een sterke bedrei-
ging. Verder vormt eutrofiëring van het water een knelpunt. De klei-
ne omvang en isolatie van sommige populaties bedreigen eveneens 
een duurzaam behoud. Daar komt bij dat het Bont dikkopje niet 
erg mobiel is. Er zijn weinig waarnemingen bekend van zwervende 
exemplaren. Slechts incidenteel worden afstanden van 3 tot 5 km 
overbrugd. 

grote weerschijnvlinder

Voor veel vlinderliefhebbers is het zien van een Grote weerschijn-
vlinder [figuur 6] het summum. De soort is zeldzaam en leeft boven-
dien zeer verborgen. Hij heeft een prachtige kleur, die wisselt van 
bruinzwart tot zeer fel blauw, afhankelijk van de lichtinval. De vlin-
der is in het Kempen~Broek zowel aan de Vlaamse als aan de Ne-
derlandse kant aanwezig, maar waarnemingen zijn schaars. Vanaf 
2000 zijn aan Nederlandse zijde van het gebied 36 waarnemingen 
gemeld, verdeeld over een kleine tien plekken. Het jaar 2013 was ook 
landelijk goed voor de soort en in dit jaar is hij op twee plekken in 
het Weerterbos en op drie locaties in de omgeving van het Wijffel-
terbroek gezien. In het Vlaamse deel van het Kempen~Broek zijn er 
vanaf 1990 uit vijf atlasblokken Grote weerschijnvlinders gemeld 

(maes et al., 2013). Op de Rode Lijst is de status 
van de Grote weerschijnvlinder in Nederland 
en Vlaanderen respectievelijk ‘ernstig be-
dreigd’ en ‘bedreigd’ (van swaay, 2006; maes et 
al., 2011).

Rupsen en hun waardplant
De Grote weerschijnvlinder is sterk gebon-
den aan Boswilg (Salix caprea). Dit is een lage 
boom of hoge struik die voornamelijk voor-
komt op open plekken in bosgebieden op vrij 
droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, 

wordt hier als een typische soort voor de Kempen gezien (maes et al., 
2011; maes et al., 2013). 

Waard- en nectarplanten
De eitjes van het Bont dikkopje lijken, net als bij het Spiegeldikkop je, 
bij voorkeur te worden afgezet op Hennegras, maar ook wel op Pij-
penstrootje. Rupsen overwinteren in een stevig, kokervormig over-
winteringsnest van meerdere grasbladeren. In het algemeen wor-
den waardplanten gebruikt die tot één meter uit de bosrand staan 
of op een open en vrij vochtige, grazige en schaduwrijke plaats in 
het bos. Als Hennegras wordt benut, betreft dit planten die in een 
lage dichtheid groeien. Omdat de rups lang op de waardplant aan-
wezig is, moet een deel van de grazige vegetatie in de winter blijven 
overstaan. Ook mogen de planten niet te vroeg verdorren.

Leefgebied
Het Bont dikkopje leeft op de overgang van vochtige graslanden 
naar vochtige (elzenbroek)bossen [figuur 4]. Deze milieus zijn te 
vinden op open plekken in het bos [figuur 5], langs brede bospa-
den, langs sloten grenzend aan bos of houtwal en bij vennen aan 
de rand van struweelrijke heide. De vliegplaatsen zijn vrij zonnig 
maar beschut, meestal kleiner dan een hectare en er groeit wat 
struikgewas. De mannetjes verdedigen op zulke plekken hun ter-

FIGUUR 3
Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon) is wat kleiner dan 
Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus) en vliegt in het voor-
jaar (foto: Kars Veling) .

FIGUUR 4
Leefgebied van het Bont dikkopje (Carterocephalus 
palaemon). De soort gebruikt braam als nectarplant 
(foto: Kars Veling).
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soort staat als ‘bijna in gevaar’ op de Vlaamse Rode Lijst en als ‘be-
dreigd’ op de Nederlandse (van swaay, 2006; maes et al., 2011). De af-
gelopen jaren is de Kleine ijsvogelvlinder regelmatig gezien in het 
Weerterbos, het Wijffelterbroek en bij het Areven. Daarnaast zijn er 
verspreid losse waarnemingen van mogelijk zwervende vlinders. 
Ook in het Vlaamse deel van het Kempen~Broek zijn verspreid po-
pulaties van de soort aanwezig. 

Waard- en nectarplanten
De waardplant waarop de eitjes worden afgezet is vrijwel altijd Wil-
de kamperfoelie (Lonicera periclymenum). Het vrouwtje zet de eitjes 
afzonderlijk af op de bovenzijde van de top van een kamperfoelie-
blad en is hierbij zeer kieskeurig. Solitaire kamperfoelie planten die 
in de halfschaduw staan zijn favoriet. Vooral uitstekende kamper-
foelietakken die rond boomstammen slingeren en van lagere tak-
ken afhangen worden gebruikt. De eitjes worden meestal afgezet 
op een halve tot anderhalve meter hoogte. 
Drinkende Kleine ijsvogelvlinders worden aangetroffen op nec-
tarrijke planten, in het Kempen~Broek vooral braam (Rubus spec.), 
maar ook Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Kale jonker 
(Cirsium palustre) en Sporkehout (Rhamnus frangula).

redelijk goed doorlatende grond (zand, leem 
en löss). Boswilgen groeien aan de bosrand 
vaak tot bomen uit, maar in het bos kunnen 
ze zich hoogstens als verspreide exemplaren 
handhaven. Ook de Grauwe wilg (Salix cine-
rea) kan als waardplant voor de Grote weer-
schijnvlinder dienen. Deze soort vergezelt af 
en toe de Boswilg aan min of meer vochtige 
bosranden. Het is een soort van moerassige 
plaatsen op voedselrijke grond (weeda et al., 
1985). De rupsen leven van het wilgenblad 
en overwinteren in de vorken van twijgen en 
groeven van de schors.

Vlinders en hun voedsel
Vlinders van de Grote weerschijnvlinder voeden zich met de sappen 
van rottende planten en dieren, mest en bloedende bomen. Daarom 
is in het Kempen~Broek niet alleen het moerasbosherstel van be-
tekenis voor deze vlinder, maar ook het herstel van de kadaverge-
meenschap in het kader van het project Dood Doet Leven (beeKers & 
linnartz, 2014).
 
Standplaatseisen en bedreigingen
Natuurlijk is er meer nodig dan (Bos)wilg alleen, wil een gebied ge-
schikt zijn voor Grote weerschijnvlinders. Hantson (2006) heeft Ne-
derlandse vliegplaatsen van de Grote weerschijnvlinder onderzocht 
en een vergelijking gemaakt tussen plekken waar de soort nog 
voorkwam en plekken waar deze was verdwenen. Vooral verschillen 
in kroonsluiting en de ontwikkeling van de bosrand in samenhang 
met verdroging zijn opvallend. 
Uit analyse van de zogenaamde Ellenbergwaarden voor vocht van 
de aanwezige planten, bleek dat de gebieden waar de soort nog 
voorkomt vochtiger zijn dan de gebieden waar de Grote weerschijn-
vlinder recent is verdwenen. Dit resultaat laat indirect de negatieve 
invloed van verdroging op de Grote weerschijnvlinder zien. 
Ook verschillen in structuur waren opvallend. Een lagere kroonslui-
ting en beter ontwikkelde bosranden werden waarge-
nomen in gebieden waar de soort nog voorkomt. De la-
gere kroonsluiting had indirecte gevolgen voor andere 
structuurvariabelen zoals een dichtere struik- en kruid-
laag, wat ook blijkt uit de Ellenbergwaarden voor licht. 

kleine ijsvogelvlinder 

Een laatste typische soort uit het Kempen~Broek is 
de Kleine ijsvogelvlinder [figuur 7]. Deze vrij zeldzame 

FIGUUR 6
Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) breidt zich uit in Noord-
Nederland. Gaat hij ook in het Kempen~Broek vooruit? (foto: 
Kars Veling).

FIGUUR 5
Open bos is voor veel vlinders ideaal leefgebied 
(foto: Kars Veling).
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Bij meer dan 60% bedekking neemt het aantal kamperfoelieplan-
ten snel af en worden er bijna geen rupsen meer gevonden (veling 
et al., 2004).

Behaarde bladeren
Waarschijnlijk zorgen ook de halfschaduw en de hoge vochtigheids-
graad van geschikte bossen ervoor dat de juiste behaarde blaadjes 
tot ontwikkeling komen. Of het alleen met de behaarde blaadjes 
te maken heeft is niet bekend, maar bodemvocht is in ieder geval 
een belangrijke factor in het leefgebied van de Kleine ijsvogelvlin-
der. Uit onderzoek in Noord-Brabant is gebleken dat de soort een 
sterke voorkeur heeft voor bossen met grondwatertrappen IV en 
Vb, waarbij de gemiddelde hoogste grondwaterstand (wintersei-
zoen) respectievelijk 40 tot 120 cm en 25 tot 40 cm onder het maai-
veld ligt. Van grondwatertrap IV zijn waarschijnlijk vooral de nattere 
varianten geschikt en in de zomermaanden mag het water waar-

schijnlijk niet al te diep wegzakken. Het 
meest geschikt lijkt daarom een grondwa-
terstand die in de winter tussen 25 en 50 cm 
onder maaiveld ligt en in de zomer niet ver-
der wegzakt dan 120 cm onder maaiveld (de 
vries et al., 2004). 

Het beste van twee werelden
De levenswijze van de vlinders, met hun 
hoge nectarbehoefte, vereist open en zon-
nige plekken in het bos, want daar groeien 
vooral de nectarplanten als braam en Ko-

Leefgebied
De Kleine ijsvogelvlinder is kritisch in de keuze van het leefgebied 
[figuur 8]. De vlinders zijn vooral te vinden in afwisselend, vochtig 
gemengd bos of loofbos, bijvoorbeeld elzenbroekbos, waarin Wil-
de kamperfoelie voorkomt. Hier vliegt de soort op open plekken, 
langs grillige bosranden en andere open, maar beschutte plekjes. 
De vlieggebieden, ook in het Kempen~Broek, zijn meestal klein-
schalig van karakter met structuurrijke ruigten, struwelen, kleine 
graslanden en veel nectarplanten. Ook is er vaak open water aanwe-
zig. Een hoge dichtheid van Wilde kamperfoelie in het bos is belang-
rijk, maar lang niet alle planten worden door de Kleine ijsvogelvlin-
der gebruikt. De rupsen eten voornamelijk jonge, behaarde blaad-
jes, die het best tot ontwikkeling komen aan hangende takken van 
jonge kamperfoeliestruiken. Deze groeivorm van Wilde kamperfoe-
lie komt vooral voor bij een relatief lage bedekking van de gehele 
struiklaag. Een struikbedekking van 30-40% is het meest geschikt. 

FIGUUR 7
De Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) komt voor in vochtige bossen met Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) a) bovenkant (foto: Kars Veling), b) 
onderkant (foto: Nina de Vries). 

FIGUUR 8
Leefgebied van Kleine ijsvogelvlinder(Limenitis 
camilla) in het bolwerk Weerterbos (foto: Kars 
Veling).

a b
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Summary

OPPORTUNITIES FOR BUTTERFLIES AT THE 
KEMPEN~BROEK AREA

The Kempen~Broek area houses several 
characteristic and threatened butter-
fly species, like Heteropterus morpheus, 
Carterocephalus palaemon, Apatura iris 
and Limenitis camilla. At present, they 
are still living in isolated sites, especially 
the Weerterbos forest. New restoration 
measures at Kempen~Broek will result in 
larger areas of suitable habitat for these 
butterflies. Hydrology is very important 
for these species, all of which prefer moist 
woodlands. It is important to ensure that 
the current butterfly populations can sur-
vive until all the measures have had their 
effect. Until then, human interventions 
will remain necessary, including small-
scale coppicing to allow sufficient sunlight 
into the woods. 
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ninginnekruid. De rupsen zitten daarentegen voornamelijk in 
halfdonker bos, waar hun waardplant optimaal groeit. Een goed 
leefgebied heeft dus een variatie van open en gesloten delen. 
Een constante hierin is ook de goede vochtvoorziening van de bo-
dem, die zowel in het bos als op de open plekken voor goede leef-
omstandigheden zorgt. De Kleine ijsvogelvlinder kan zich in het 
Kempen~Broek verder uitbreiden. Een verbetering van de water-
huishouding schept voorwaarden voor een nog beter leefgebied.

conclusie 

De toekomst voor de typische vlindersoorten van het Kem pen~ 
Broek ziet er positief uit vanwege de grootschalige, natuurlijke 
moeras- en bosontwikkeling. De natuurlijke waterhuishouding 
wordt hersteld en natuurgebieden worden met elkaar verbonden. 
Extensief begrazingsbeheer kan leiden tot een natuurlijke, geva-
rieerde bosstructuur met struweelrijke, ruige bosranden en struc-
tuurrijke open plekken [figuur 9]. 

Een belangrijk aandachtspunt in deze fase van de landschapsont-
wikkeling is het veiligstellen van de huidige populaties. Voorko-
men moet worden dat de zeldzame en gevoelige vlinders van het 
Kempen~Broek verdwenen zijn tegen de tijd dat de vochthuishou-
ding en kleinschalige variatie in het bos op orde zijn. Daarom blij-
ven menselijke beheermaatregelen, zoals het regelmatig klein-
schalig kappen van bos, voorlopig nodig.

FIGUUR 9
Groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) zal zeker profiteren van de maatrege-
len die in het Kempen~ Broek zullen worden genomen (foto: Kars Veling).
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De Tauros is een nieuw rund 
in ontwikkeling. Het moet in 
alle opzichten een volwaardi-
ge vervanger worden van het 
Oerrund (Bos primigenius), de 
uitgestorven voorouder van 
onze hedendaagse runder-
rassen. Het Kempen~Broek is 
een van de plekken in Neder-
land waar de Tauros is uitge-
ze t [figuur 1]. Dit is gebeurd in 
het kader van het project ‘Oer-
os Limburg’, een initiatief van 
Stichting Taurus, ARK Natuur-
ontwikkeling en de Provin-
cie Limburg. Eind 2015 zal het 
Kempen~Broek honderd van 
deze Taurossen herbergen. Sa-
men met de andere grazers, 
zoals Reeën (Capreolus capre-
olus), Edelherten (Cervus elap-
hus), Exmoorpony’s en Bevers 
(Castor fiber), dragen ze bij aan het ontstaan van een gevarieerd en 
halfopen natuurgebied.

Oerrund in het prehistorische landschap
Het Oerrund ontstond ongeveer twee miljoen jaar geleden. Sinds-
dien breidde de soort zich uit over grote delen van Europa, Azië en 
Noord-Afrika. Oerrunderen en andere grote grazers hadden veel 
invloed op het prehistorische landschap. Naar alle waarschijnlijk-
heid varieerde dat van open steppes in het droge oos-
ten tot halfopen boslandschap in het regenrijkere 
westen. Rondtrekkende kuddes hielden het land-
schap (half)open. Naar het noorden toe ging het 
over in een toendralandschap. Deze toendra 
volgde de zuidgrens van het landijs in de ver-
schillende ijstijden (goderie et al., 2013).
Door de immer toenemende bevolking en 
steeds efficiëntere jachtmethoden 
werd het Oerrund langzaam 
maar zeker terugge-
drongen naar moei-
lijk toegankelijke 
moeras- en bosge-
bieden, totdat ko-
lonisatie en bijbe-
horende jachtdruk 
het Oerrund uitein-
delijk fataal werden, 
ondanks een poging 
tot bescherming door 
de Poolse adel. Nog niet 
eens zo lang geleden stierf de 
wilde soort uit: in 1627 in Po-
len.

Naast het Oerrund trof dit lot ook andere grote grazers zoals de Tar-
pan (Equus ferus ferus), de Europese waterbuffel (Babalus murren-
sis) en wellicht ook het Reuzenhert (Megaloceros giganteus). De Wi-
sent (Bison bonasus) overleefde tenauwernood. Het zeldzaam wor-
den en uiteindelijk verdwijnen van de Europese megafauna heeft 
de vorming van gesloten bossen in de hand gewerkt (vera, 1997).
De laatste fase in de geschiedenis van het Oerrund heeft het beeld

Tauros, oeros van het Kempen~Broek

FIGUUR 2
Voorstelling van Taurosstier, koe en kalf. (tekening: Jeroen Helmer)

invloed op het prehistorische landschap. Naar alle waarschijnlijk-
heid varieerde dat van open steppes in het droge oos-
ten tot halfopen boslandschap in het regenrijkere 
westen. Rondtrekkende kuddes hielden het land-
schap (half)open. Naar het noorden toe ging het 
over in een toendralandschap. Deze toendra 
volgde de zuidgrens van het landijs in de ver-

goderie et al., 2013).
Door de immer toenemende bevolking en 
steeds efficiëntere jachtmethoden 
werd het Oerrund langzaam 

tot bescherming door 
de Poolse adel. Nog niet 
eens zo lang geleden stierf de 
wilde soort uit: in 1627 in Po-

FIGUUR 1
Een toekomstbeeld: groepjes Taurossen doorkruisen het Kempen~Broek (foto: Denis Frissen).
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opgeleverd dat deze grote grazer 
slechts in lage dichtheden in bos-
sen en moerassen zou voorkomen. 
Dit is een vertekening van de werke-
lijkheid. Nadat de aantallen grazers 
door jacht onder een zekere grens 
terecht waren gekomen, was de 
graasdruk onvoldoende om de bos-
sen open te houden. Eenmaal geslo-
ten was er voor nog minder grazers 
ruimte en versterkte het proces zich-
zelf. Met het sluiten van de bossen 
verdween ook de bij de open bossen 
behorende hoge biodiversiteit.

Hedendaagse runderen
Gelukkig leeft het Oerrund heden 
ten dage nog voort in de vele hon-
derden runderrassen op de wereld. 
De soort is nog alom tegenwoordig 
en heeft grote economische waarde. 
De laatste 30 jaar is ook de rol van 
het rund als sleutelsoort voor natuurlijke begrazing herontdekt. 
Zelfredzame runderen als de Schotse Hooglander, de Galloway en 
het Heckrund worden ingezet in onze natuurgebieden om ze geva-
rieerd en open te houden. 
Stichting Taurus wil nu samen met ARK Natuurontwikkeling (en 
Rewilding Europe) een stap verder gaan en vanuit de nog bestaan-
de primitieve runderrassen de volwaardige vervanger van het Oer-
rund ontwikkelen.

Het Tauros Programma
Het streven is een runderras te ontwikkelen dat zich kan handha-
ven in de Europese wildernis, natuur waar ook grote predatoren le-
ven. Door het verdwijnen van de landbouw en boeren uit de margi-
nale gebieden waar landbouwintensivering niet mogelijk is, komt 
in Europa veel ruimte vrij voor wildernisnatuur. De Tauros zal als 
sleutelsoort een bijdrage leveren aan de instandhouding van de 
(half)open landschappen en daarmee aan de biodiversiteit van 
talloze soorten die daarvan afhankelijk zijn.
Het Tauros Programma is gestart in 2008. Het wil door gericht 
kruisen met primitieve runderrassen de weg terug bewandelen. 
Hiervoor komen vooral Zuid-Europese rassen als de Spaanse Paju-
na, Sayaguesa en Limia en de Italiaanse Maremmana primitiva en 
Podolica in aanmerking. Door de traditionele landbouw daar en de 
relatieve isolatie van de boerengemeenschappen zijn bij deze ras-
sen veel kenmerken van het Oerrund behouden gebleven (felius, 
1995; van vuure, 2003).
De Tauros moet niet alleen qua uiterlijk [figuur 2], zelfredzaam-
heid en (graas)gedrag zo nauw mogelijk aansluiten bij het Oer-
rund, maar ook op genetisch vlak. Een wetenschappelijke begelei-
dingscommissie zorgt ervoor dat het fokprogramma verantwoord 
wordt uitgevoerd. Er wordt state-of-the-art kennis toegepast, door 
samenwerking met gerenommeerde wetenschappelijke institu-
ten. Botrestanten van Oerrunderen worden geanalyseerd om in-

zicht te krijgen in de genetische samenstelling en om richting te 
geven aan het Tauros Programma.

Kempen~Broek als kraamkamer
Dankzij het project ‘Oeros Limburg’ van Stichting Taurus, ARK Na-
tuurontwikkeling en de Provincie Limburg is het Kempen~Broek 
een van de kraamkamers van het Tauros programma. Iets om trots 
op te zijn! In 2013 liepen in het Kempen~Broek zeven verschil-
lende groepen, met in totaal 50 dieren. De komende jaren wordt 
verder gewerkt aan het langetermijndoel: een optimale vervan-
ger voor het Oerrund. Het is echter nu al de moeite waard om in 
Kempen~Broek te zien waar het Tauros Programma toe leidt.

Ronald Goderie, e-mail: ronald.goderie@stichtingtaurus.nl
Leo Linnartz, e-mail: leo.linnartz@ark.eu
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FIGUUR 3
De Tauros moet de vervanger worden van het Oerrund (foto: Stefan Verhees).
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men, werd op de Tungelerwallen bos aangeplant, vooral aan de 
noordoostzijde. De kaart van 1963 [figuur 1c] toont dat het oppervlak 
heide daardoor sinds het begin van de 20e eeuw flink is geslonken. 
Naast de aanplant van naaldhout, verminderde schapenbegrazing 
en minder plaggen was ook spontane verbossing hieraan debet. Het 
landschap was hierdoor duidelijk veranderd; de Wel ligt nu stil [figuur 
2]. 

herstelbeheer tungelerwallen

Momenteel is het gebied in eigendom van Natuurmonumenten 
en vele particulieren. Natuurmomenten hanteert twee doelstel-
lingen voor het beheer van het gebied: enerzijds de omvorming 
van naaldbos naar gemengd bos, anderzijds het herstel van oude 
stuifzanden. Vóór 2009 waren bosomvorming en exotenverwij-
dering de belangrijkste aandachtspunten. Het herstelbeheer be-
stond uit het dunnen van dennenbossen en het kappen van open 
plekken, die ook weer dicht mochten groeien. Op de particuliere 
percelen vond amper nog kaalkap plaats, omdat dit nauwelijks 
winstgevend was.
Vanaf 2009 kwam er in de Tungelerwallen meer aandacht voor de 
stuifzanden, nadat aan de alarmbel was getrokken vanwege de 
dreigende verdwijning van de Veldkrekel (Gryllus campestre) door 
de verbossing van stuifzand en heide. Op initiatief van de eerste 
auteur ontstond in samenwerking met Stichting Instandhouding 
Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL), lokale vrijwilligers en 
Natuurmonumenten het plan om het gebied weer opener te maken 
en de open delen te verbinden. Een grote moeilijkheid hierbij was de 
versnipperde eigendomssituatie. 
Inmiddels heeft Natuurmonumenten in de Tungelerwallen diver-
se open plekken gecreëerd en met elkaar verbonden. In de grotere 
open plekken is geplagd en sommige locaties zijn bekalkt om de 
pH-waarde van de verzuurde bodem te verbeteren. Als corridor zijn 

De Tungelerwallen, in het dialect kortweg “Wel” genoemd, 

is een klein reliëfrijk natuurgebied van 130 ha. In het gebied 

ligt het hoogste natuurlijke punt van de gemeente Weert op 

43 m +NAP. Het bestaat uit jong soortenarm naaldhout afge-

wisseld met kleine percelen oud loof- en naaldbos, zandver-

stuivingen en droge heide. De heide is in hoge mate vergrast 

en met bomen begroeid. De zandverstuivingen worden 

vooral door recreatie opengehouden, maar stuiven niet 

meer. Toch herbergt de Tungelerwallen een bijzondere soor-

tenrijkdom en wordt het gebied beschouwd als een belang-

rijke stapsteen binnen het Kempen~Broek (Arts et al., 2007).

geschiedenis van de tungelerwallen

Het landschap van de Tungelerwallen heeft zich onder invloed van 
de mens ontwikkeld. Op kaarten van 1838-1857 bestaat het voor het 
grootste deel uit vlakke heide met hier een daar een bosperceel [fi-
guur 1a]. Door intensieve begrazing van de heide met schapen en 
door het plaggen van de ‘woeste gronden’ voor de verbetering van de 
landbouwgrond bij Tungelroy (KoenderiK, 2011) kwam de heidevege-
tatie onder druk te staan. Er ontstonden kale plekken waar de wind 
vrij spel kreeg. De dominante windrichting (zuidwest) bepaalde de 
weg van het zand. Het hoogste punt van de Wel ligt dan ook in het 
noordoosten, op 43 m +NAP. Als het flink waaide zeiden de lokale be-
woners “De Wel is op wèg”. Het zand kwam dan tot aan de rand van 
Weert. Op de kaart van 1902 [figuur 1b] zijn de opgestoven duinen 
goed zichtbaar.
Om de aangrenzende bouwlanden tegen het stuifzand te bescher-

De Wel is op wèg
herstel van stuifDuinen op De tungelerwallen

Wouter Jansen, Wilhelminalaan 85, 6042 EM Roermond, e-mail: wojansen62@gmail.com
Johan Leurs, Smeetsstraat 36, B-3640 Molenbeersel, e-mail: Johan.leurs@telenet.be
Arno van Stipdonk, Standaardmolen 16, 6003 CJ Weert, e-mail: vanstipdonk@online.nl
Gaby Bollen, Natuurmonumenten, Venboordstraat 6, 6005 PJ Weert, e-mail: g.bollen@natuurmonumenten.nl

a cb

FIGUUR 1
Landschap van de Tungelerwallen, a) in 1850 is de Tungelerwallen nog een open vlakte (Grote Historische Provincie Atlas Limburg, 1837-1844, Wolters-Noordhoff, 
Altasprodukties); b) de kaart van 1902 toont stuifduinen en de eerste dennenaanplant (Grote Historische Atlas Limburg 1894-1926, Uitgeverij Nieuwland) en c) de 
kaart van 1963 (Topografische kaart, Kadaster 1963) laat zien dat het aandeel bos is toegenomen ten koste van de stuifduinen.
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hoofdstuk de ontwikkelingen van de natuurwaarden in de Tunge-
lerwallen in beeld worden gebracht. Een ecotoop is een ruimtelijke 
landschapseenheid waarbinnen het organisme interacties onder-
gaat met haar omgeving, bestaande uit abiotische (niet-levende) 
elementen maar ook uit biotische elementen zoals andere organis-
men. Op de Tungelerwallen komen deze alle voort uit de verschillen-
de successiestadia op voormalige stuifduinen. Deze zijn: 
- kaal mineraal zand;
- vastgelegd zand met mossen, korstmossen, schimmels en heide;
- korstmossensteppe of open zand met jonge bosopslag;
- grove dennenbos op zandduinen;
- gemengd bos;
- akker- en weidegordel (niet op de stuifduinen maar aan rand van 

het gebied).

Van bovenstaande ecotopen worden  de meest karakteristieke 
soorten die voorkomen in de Tungelerwallen besproken. Indien een 
soortgroep niet besproken wordt is deze of niet relevant voor het 
ecotoop of er zijn geen gegevens bekend. De verzamelde gegevens 
zijn afkomstig van de auteurs, waarneming.nl (peildatum 20 au-
gustus 2013) of andere betrouwbare inventariseerders en zonodig 
geverifieerd. Indien geen bronvermelding wordt vermeld zijn de ge-
gevens afkomstig van de auteurs. Gegevens van broedvogels van 
voor 1992 zijn afkomstig uit het archief van de Vogelwacht Weert. 
De broedvogels zijn in 1994 tot en met 1999 gebiedsdekkend geïn-
ventariseerd door C. Caris en B. Hendriks, in 2002, 2003 en 2009 ge-
biedsdekkend door J. Leurs. Tevens zijn de broedvogelgegevens van 
de provincie Limburg (van noorden 1992 & 2006) gebruikt.
De gegevens over dagvlinders, flora, reptielen en zoogdieren zijn ge-
baseerd op losse waarnemingen. Sinds 2010 worden ook de nacht-
vlinders in de Tungelerwallen onderzocht door M. Arts. Deze waar-
nemingen betreffen zichtwaarnemingen en zijn zonder lichtvallen 
uitgevoerd, waardoor zij geen volledig beeld geven. De Veldkrekel 
en sprinkhanen zijn in 1993, 2004 en 2008 gebiedsdekkend geïn-

de bestaande wegen en paden gebruikt. Hierlangs is ruimte vrijge-
maakt voor een meer natuurlijke bosrandontwikkeling, waardoor 
het bos via struweel- en heidevegetatie geleidelijk overgaat naar 
open zand. Hier en daar zijn ook inhammen gemaakt om de totale 
lengte aan bosrand te vergroten. Op de open plekken en in de corri-
dors duiken jonge dennenopslag en braam (Rubus spec.) op. Braam-
rijke randen vormen een voedselrijke snelweg door het gebied. 
IKL heeft de particuliere eigenaren weten te overtuigen om de cru-
ciale plekjes open te houden. Het herstel van deze stukjes heide en 
stuifzand heeft IKL uitgevoerd met vrijwilligers van onder meer 
Scouting Tungelroy, Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-
Limburg en de Ecologische Werkgroep Weert Zuid. Vrijwilligers pro-
beren ook de hard groeiende bramen en de opslag van dennen (Pi-
nus spec.) onder controle te houden.
Het openhouden van zandige milieus is voor soorten die hieraan 
gebonden zijn van levensbelang. Echt stuiven zal de Wel niet meer, 
maar door uitgekiend, kleinschalig natuurbeheer en door recre-
atie kunnen de karakteristieke ecotopen in stand blijven. Voor een 
grootschalige aanpak zal een boscompensatiemogelijkheid bui-
ten de Tungelerwallen gezocht moeten worden.

ecotopen en hun natuurwaarden

De eerste resultaten van de beheermaatregelen worden nu zicht-
baar. Op de geplagde stukken komt Struikhei (Calluna vulgaris) te-
rug samen met Stekelbrem (Genista anglica) en Kruipbrem (Genista 
pilosa). De populatie Veldkrekels is sinds 2009 verdubbeld maar ver-
spreidt zich niet sterk. De Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus), 
verdwenen sinds 1977, heeft van het openmaken geprofiteerd met 
één broedgeval in 2012 en twee in 2013 (mondelinge mededeling 
C. Caris). Ook de Boomleeuwerik (Lullula arborea) doet het goed, zo 
blijkt uit de broedvogelinventarisaties die hier sinds 1994 met regel-
maat worden uitgevoerd. Aan de hand van de ecotopen zullen in dit 

FIGUUR 2
De Tungelerwallen nabij het Ambonezenkamp, a) omstreeks 1950 (Stadsarchief Weert, fotograaf onbekend) en b) in 2012 (foto: Johan Leurs).

a b

1992 1995 1996 1998 2002 2003 2006 2009 2010 2011 2012
Stuifzand 4 5 6 7 9 4 2 - 0 1 2
Akker - - - - - 7 3 5-6 4 5 3

Tabel 1
Broedgevallen Boomleeuwerik (Lullula arborea) in en rond de Tungelerwallen vanaf 1992 (gegevens broedvogelkartering Provincie Limburg), van 1995 tot 
1998 (gegevens Caris & Hendrikx, archief Vogelwacht Weert) en van 2002 tot 2012 (gegevens Caris & Leurs, archief Vogelwacht Weert ).
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Broedvogels
Tot het einde van de jaren ’70 was er nog open stuifzand in de Wel, 
waarin de Duinpieper (Anthus campestris) als broedvogel voor-
kwam. Door het dichtgroeien van de (open) zandverstuivingen met 
vliegdennen verdween het voorkeurshabitat van de Duinpieper. 
Het laatste zekere broedgeval dateert uit 1977 (teixeira, 1979). Tegen-
woordig is de Boomleeuwerik in de Tungelerwallen de meest karak-
teristieke vogelsoort van licht begroeid stuifzand met korstmos-
sen en heide. Hij komt voor in de randen van de zandverstuivingen 
die begroeid zijn met vliegdennen. Het is opvallend dat tijdens de 
excursie van de Club van Nederlandse Vogelkundigen in 1957 in de 
wijde omgeving van de Tungelerwallen geen enkele Boomleeuwe-
rik werd waargenomen (Hens, 1965). Ook in de Belgische oostelijke 
Kempen was deze soort destijds een zeer schaarse broedvogel (jans-
sen, 1958). J. de Haan zag in 1929 wel Boomleeuweriken in de onmid-
delijke omgeving van de Tungelerwallen (de Haan, 1929). De eerste 
bij de auteurs bekende waarneming van deze broedvogel betreft 
vier paren in 1992 (broedvogelgegevens Provincie Limburg). In 2003 
bereikte de populatie haar hoogtepunt met elf paren, waarvan er 
vier op stuifzand en zeven op akkers broedden [tabel 1]. Vanaf 2003 
loopt het aantal terug; er worden slechts incidenteel één à twee 
paar binnen de Tungelerwallen geteld. De oorzaak kan gezocht wor-
den in het dichtgroeien van het open zand. De huidige populatie telt 
drie paren op de aanliggende akkers (noordelijk) en één tot twee 
paar op de geplagde percelen of de open gekapte heide in het bos-
gebied van het natuurgebied zelf. 

Vastgelegd zand met mossen, korstmossen, schimmels en heide
In dit stadium is het minerale zand vastgelegd door achtereenvol-
gens algen, mossen, korstmossen, schimmels en ten slotte door 
Struikhei [figuur 3]. Het ene organisme maakt de ondergrond ge-
schikt voor het volgende. 

Korstmossen
Kaal mineraal zand is binnen de Tungelerwallen bijzonder rijk aan 
korstmossen. Voorbeelden zijn Ezelspootje (Cladonia zopfi), Hamer-
blaadje (Cladonia strepsitis), IJslands mos (Cetraria islandica), Open 
heidestaartje (Cladonia crispata), Slank stapelbekertje (Cladonia 
pulvinata), Stuifzandstapelbekertje (Cladonia verticillata) en Zo-
mersneeuw (Cladonia foliaceae) (aptroot, 2011). Stuifzandkorrelloof 
(Stereocaulon condensatum), een bedreigde soort van zowel heide 
als stuifzand, wordt sinds 2005 niet meer waargenomen. Opvallend 
is dat IJslands mos zich door het gebied verplaatst. Deze bijzondere 
soort, die maar in vijf gebieden in Nederland voorkomt, was vroeger 
algemener in de Tungelerwallen. Dertig jaar geleden kwam de soort 
massaal voor (westHoff et al., 1976); nu resteren nog slechts een vier-
tal (mogelijk vijf) vindplaatsen. Met tussenpozen van vijf jaar ver-
dwijnt de soort op bepaalde locaties en duikt op nieuwe locaties op 
(sparrius et al., 2011). 

Flora
Tussen de korstmossen en mossen kiemt Struikhei, Pijpenstrootje 
(Molinia caerulea) en Pilzegge (Carex pilulifera). De karakteristieke 
grasmatten van Borstelgras (Nardus stricta) komen zeer verspreid 
voor in de Tungelerwallen. Borstelgras is op het eigendom van Na-
tuurmonumenten lichtjes achteruit gegaan, van negen groeiplaat-
sen in 2003 naar zes in 2011. Kolonisatie van de nieuw ingerichte 
stukken is nog niet waargenomen. De evolutie van de soort op de 

ventariseerd door de eerste auteur. In 2012 en 2013 is het gebied ook 
onderzocht, maar niet gebiedsdekkend. De korstmossen en flora 
zijn op percelen van Natuurmonumenten in 2011 door A. Aptroot en 
cyclisch in het kader van het NEM (Landelijke Meetnet Korstmos-
sen) door de BLWG (Bryologische en Lichenologische werkgroep van 
de KNNV) geïnventariseerd. 

Kaal mineraal zand
In het eerste successiestadium op voormalige stuifduinen bestaat 
de bodem uit puur mineraal zand; het bevat nog geen algenafzet-
tingen, korstmossen of andere vormen van organisch materiaal. In 
de Tungelerwallen is dit ecotoop verspreid aanwezig, uiteraard ook 
met overgangsvormen naar het volgende stadium.

Flora
Eén van de weinig vaatplanten in dit ecotoop is het Dwergviltkruid 
(Filago minima) (aptroot, 2011). 

Insecten
Omdat zand snel opwarmt is dit ecotoop ideaal voor allerlei insec-
ten. Vooral op zonnige dagen in het voorjaar en de zomer wordt dit 
ecotoop druk bezocht. Solitaire bijen en wespen maken in het losse 
zand holletjes om eieren in af te zetten. Ook de parasieten van de-
ze bijen zijn voor hun voortplanting (indirect) afhankelijk van kaal 
zand: ze leggen hun eieren namelijk bij de eieren van de gastheer. 
Twee interessante zandbijsoorten zijn vertegenwoordigd in de Tun-
gelerwallen: de Zilveren zandbij (Andrena argentata) en de Donke-
re wilgenzandbij (Andrena apicata). De Zilveren zandbij vliegt met 
twee generaties per jaar, welke beide in het gebied waargenomen 
zijn. De Donkere wilgenzandbij kent slechts één (vroege) generatie 
in maart-april. De eerste generatie van de Zilveren zandbij is net als 
de Donkere wilgenzandbij en andere vroeg vliegende bijensoorten 
voor nectar en stuifmeel volledig aangewezen op de wilgen aan de 
buitenrand van het gebied (raemaKers et al., 2004). Ook de Basterd-
zandloopkever (Cicindela hybrida) komt net als de Mierenleeuw 
(Myrmeleon formicarius) algemeen voor in het gebied.

FIGUUR 3
Vastgelegd zand 
met mossen, 
korstmossen, 
schimmels 
en Struikhei 
(Calluna vulga-
ris) (foto: Johan 
Leurs).
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één van de partners een voordeel haalt uit de ander) van den en ves-
tigen zich alleen op zeer voedsel- en humusarme zandgrond met 
jonge tot volwassen dennen waarvan het strooisel nog geen kans 
heeft gehad om de bodem te verrijken. De Gele ridderzwam is zeld-
zaam en staat als bedreigd op de Rode lijst van 2008, de Witbruine 
ridderzwam is vrij zeldzaam en staat als kwetsbaar genoteerd (ar-
nolds & veerKamp, 2008). 

Insecten
Op plekken met boomopslag leven de Bruine sprinkhaan (Chorthip-
pus brunneus), de Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridis-
sima) maar ook de zeldzamere Sikkelsprinkhaan (Phaneroptera fal-
cata). De Geringde roofwants (Rhynocoris annulatus) vindt hier een 
geschikte locatie om te jagen.

Broedvogels
Door de toenemende successie van de open heide door vliegdennen 
daalde het aantal Geelgorzen (Emberiza citrinella) op de heide van 
vier in 1998 naar een laatste broedpaar in 2003.
Een typische en vrij veel voorkomende broedvogel in de jonge bo-
sopslag aan de randen van de open plekken is de Boompieper (An-
thus trivialus). Indien er tussen de vliegdennen berkenopslag staat 
vinden Matkop (Poecile montanus) en Kuifmees (Lophophanes 
cristatus) er ook geschikt habitat. 

andere delen van de Tungelerwallen is niet 
bekend. Op vergraste plekken is Fijn schapen-
gras (Festuca filifomis) aanwezig.

Insecten
De Heivlinder (Hipparchia semele) was van 
de Tungelerwallen bekend uit de periode 
1984-1987(NDFF) en 1990-1999 (aKKermans, 
2001). In 2003 is deze vlinder nog eenmaal 
waargenomen (NDFF).  Recent onderzoek 
heeft geen nieuwe waarnemingen opgele-
verd. Landelijk gaat de soort op veel plaatsen 
eveneens achteruit en ook elders in Limburg 
is de stand verslechterd. De achteruitgang is 
te wijten aan een afnemende variatie in de heide door vermesting 
en verandering in het heidebeheer (vlinderstiCHting, 2013). Het Hooi-
beestje (Coenonympha pampilus) en de Kleine vuurvlinder (Lycaena 
phlaeas) worden wel regelmatig waargenomen. De aanwezigheid 
van droge schrale grasvegetaties is een belangrijke voorwaarde 
voor hun aanwezigheid (aKKermans, 2001).
Op twee locaties komt op Struikhei de Bruine metaalvlinder (Rha-
gades pruni) voor. In het midden van de Tungelerwallen ligt een re-
delijke oppervlakte met oude struikheiplanten; hier waren in 2010 
minimaal vijftig exemplaren aanwezig. De Geelpurperen spanner 
(Idaea muricata) komt er ook voor.
De Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens) is in 1997 
waargenomen op een zeer jonge kapvlakte; daarna is deze soort 
een aantal jaren niet meer waargenomen (KleuKers & van Hoof, 
2003). Na de forse beheermaatregelen in 2009 werd in 2011 weer 
een eerste Blauwvleugelsprinkhaan gevonden (mondelinge mede-
deling Frans Smit). Daarna is de soort toegenomen en ook op andere 
locaties binnen het gebied opgedoken. Als begeleidende soorten op 
de Tungelerwallen kunnen Knopsprietje (Myrmeleotettix macula-
tus), Snortikker (Chorthippus mollis) en Ratelaar (Chorthippus bigut-
tulus) genoemd worden.
Mieren zijn met veel soorten aanwezig in het gebied. Onder meer 
Zwartrugbosmier (Formica pratensis) en Bloedrode roofmier (For-
mica sanguinea) hebben op diverse locaties nesten. 

Jonge bosopslag op korstmossteppe of open zand
In dit ecotoop [figuur 4] hebben vliegdennen het open zand of de 
korstmossteppe in snel tempo gekoloniseerd; ze vormen een gelei-
delijke overgang naar het naaldbos. 

Paddenstoelen
De Gele ridderzwam (Tricholoma equestre) en Witbruine ridder-
zwam (Tricholoma albobrunneum) komen beide in de Tungelerwal-
len voor. Ze zijn mycorrhizasymbiont (interactie waarbij tenminste 

FIGUUR 4
Jonge bosopslag op korstmossteppe of open zand 
(foto: Johan Leurs).

FIGUUR 5
De Phegeavlinder (Amata phegea) komt in grote aantallen voor op de 
Tungelerwallen (foto: Arno van Stipdonk).
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copos major) en Boomkruiper een toename zien. 
Sperwer, Havik, Gekraagde roodstaart, Kuifmees 
en Matkop vertonen de laatste vijftien jaar een 
stabiele populatie. Zwarte mezen mijden de 
naaldbestanden die omgevormd worden naar 
gemengd bos, Door het verdwijnen van geschikt 
broedhabitat dalen de aantallen Zwarte mezen 
de laatste jaren sterk. Ransuil (Asio otus), Wespen-
dief en Bonte vliegenvanger blijven schaarse, niet 
jaarlijkse broedvogels.

Gemengd bos
Dit ecotoop bestaat uit gemengd bos met loof- 
en naaldhout waarbij verschillende leeftijds-
klassen, dood hout en een rijke ondergroei aan-
wezig zijn. 

Paddenstoelen
De Zandpadgordijnzwam (Cortinarius fusisporus) en het Tweekleu-
rig elfenbankje (Gloeoporus dichrous) komen in de Tungelerwallen 
voor. De eerste soort is een mycorrhizasymbiont van eik en de twee-
de is saprotroof (leeft van dood organisch materiaal) op berk.

Flora
Naast Grove den zijn de dominante soorten Zomereik (Quercus ro-
bur) en Ruwe berk (Betula pendula). Andere soorten zijn Wilde lijs-
terbes (Sorbus aucuparia) en Sporkehout (Rhamnus frangula). De 
ondergroei bestaat vaak uit opslag van Amerikaanse vogelkers (Pru-
nus serotina) en Bochtige smele.
In de randen van de bospaden zijn Borstelgras en Pijpenstrootje 
aanwezig, beide als relict van heideachtige vegetaties. In de bosran-
den groeit Valse salie. 

Insecten
Bont zandoogje (Pararge aegeria) is een algemene soort langs bos-
paden en bosopeningen. Andere dagvlinders zijn Citroenvlinder 
(Gonepteryx rhamni), Boomblauwtje (Celastrina argiolus), Gehak-
kelde aurelia (Polygonia c-album) en Eikenpage (Favonius quercus). 
Af en toe wordt het Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon), ver-
moedelijk als zwerver, in het gebied waargenomen.
De inventarisaties van de nachtvlinders binnen dit ecotooptype 
hebben, naast de reeds genoemde Bruine metaalvlinder en Phegea-
vlinder, een groot aantal noemenswaardige soorten opgeleverd. Dit 
zijn onder meer Eikenwespvlinder (Synanthedon vespiformis), Ge-
vlamde vlinder (Endromis versicolora), Oranje berkenspanner (Ar-
chiearis partenias), Geelbruine bandspanner (Plagodis pulveraria), 
Zuidelijke tandvlinder (Drymonia velitaris), Lichtgrijze uil (Lithop-
hane ornitopus), Grijs weeskind (Minucia lunaris), Eikenvoorjaarsuil 
(Orthosia miniosa) en Viervlakvlinder (Lithosia quadra). Van enkele 
soorten zijn alleen eitjes en/of rupsen waargenomen. De meeste 
van deze nachtvlinders hebben loofbomen als waardplant (waring 
& townsend, 2009). De aanwezigheid van open plekken en (zandige) 
paden, maar vooral de aanwezigheid van oude eiken zou een verkla-
ring zijn voor de rijkdom aan zeldzame soorten.

Grove dennenbos op zandduinen
Dit ecotoop bestaat uit oude dennenbossen op stuifzandduinen, 
met een ondergroei van Bochtige smele (Deschampsia flexuosa). Tot 
dit type bos behoort eveneens het vrij stabiele tussenstadium in de 
ontwikkeling van de korstmossteppe met jonge opslag van den en 
het door Brede stekelvaren (Dyopteris dilatata) en Gewone braam 
(Rubus fruticosus) gedomineerde dennenbos. 

Paddenstoelen
Behalve de Grove den (Pinus sylvestris) komen ook andere naald-
bomen voor waaronder de Zeeden (Pinus pinaster). Op de dennen-
appels van Zeeden groeit de Zeedenmycena (Mycena seynii). Ook 
overige noemenswaardige paddenstoelensoorten van de Tunge-
lerwallen zijn op de een of andere manier gebonden aan naaldbo-
men, vaak Grove den. Dit zijn Naaldhouthertenzwam (Pluteus pou-
zaranus), Oliebolzwam (Rhizina undulata), Echte tolzwam (Coltricia 
perennis), Zilversteelsatijnzwam (Entoloma turbidum), Pagemantel 
(Cortinarius semisanguineus), Geelplaatgordijnzwam (Cortinarius 
croceus) en Roze spijkerzwam (Gomphidius roseus).

Insecten
Met name langs de paden en op de open stukken bos in de dennen-
bossen leeft de Phegeavlinder (Amata phegea) [figuur 5]. De soort 
heeft allerlei kruidachtige planten als waardplant. 
Op de Valse salie (Teucrium scorodonia) kunnen in het voorjaar ge-
makkelijk de nimfen van Struiksprinkhaan (Leptophyes punctatis-
sima) gevonden worden. 

Broedvogels
Typische broedvogels van deze (open) bossen zijn onder andere Kruis-
bek (Loxia curvirostra), Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicu-
rus), Kuifmees en Zwarte mees (Periparus ater). Ook Matkop, Buizerd 
(Buteo buteo), Sperwer (Accipiter nisus), Havik (Accipiter gentilis), Wes-
pendief (Pernis apivorus), Goudhaantje (Regulus regulus), Boomkrui-
per (Certhia brachydactyla), Bosuil (Strix aluco) en Bonte vliegenvan-
ger (Ficedula hypoleuca) vinden in dit bostype geschikt broedhabitat. 
Van de bosvogels laten Buizerd, Bosuil, Grote bonte specht (Dendro-

FIGUUR 6
Akker aan de rand van de Tungelerwallen (foto: Arno 
van Stipdonk).
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de zoomplant Bochtige klaver (Trifolium medium) waargenomen. 
Waar de akkers extensief worden beheerd groeien veel nectarrijke 
planten zoals Akkerdistel (Cirsium arvense), Echte kamille (Matrica-
ria recutita) en Canadese fijnstraal (Conyza canadensis). De planten 
dienen als belangrijke voedsel- en nectarbron en zorgen voor grote 
dichtheden aan insecten.  

Insecten
Het belang van de extensief beheerde gebieden rondom de Tunge-
lerwallen wordt duidelijk uit de vele insecten die hier worden aan-
getroffen. Zo waren in juli 2012 gelijktijdig twaalf soorten dagvlin-
ders aanwezig op een kleine akker aan de noordwestzijde van de 
Tungelerwallen, foeragerend op Akkerdistel. De Kleine parelmoer-
vlinder (Issoria lathonia) [figuur 7] wordt jaarlijks op diverse akkers 
waargenomen. In juli van 2009 werden op een akker in het westen 
van het gebied maar liefst minimaal 500 exemplaren van deze vlin-
der geteld. Deze soort profiteerde dat jaar van de uitbundige aan-
wezigheid van Akkerviooltje (Viola arvensis), de voedselplant van 
de rups. Op een andere akker zijn in 2011 rupsen waargenomen. De 
soort wordt ook gezien op de zandvlaktes in het natuurgebied zelf.
Vele soorten bijen en wespen komen in de akker- en weidegordel 
nectar verzamelen. Een opvallende soort is de Pluimvoetbij (Dasy-
poda hirtipes). De Bijenwolf (Philanthus triangulum) is veelvuldig 
aanwezig, evenals wantsen zoals Liorhyssus hyalinus, Eurygaster te-
studinaria en Stictopleurus abutilon. Op een braakliggend perceel 
met veel Late guldenroede (Solidago gigantea), Akkerdistel en een 
vervilte grasmat komen Krasser (Chorthippus parallelus) en Grote 
groene sabelsprinkhaan veelvuldig voor. In 2012 zijn het Zuidelijk 
spitskopje (Conocephalus discolor) en de Gouden sprinkhaan (Chry-
sochraon dispar) gevonden. 

Broedvogels
De voormalige (natte) beemden van de Tungelroyse beek vorm-
den in het verleden geschikt habitat voor het Paapje (Saxicola rube-
tra), een nu verdwenen soort. Nachtegaal (Luscinia megarhynchos), 
Scholekster (Haematopus ostralegus) en Braamsluiper (Sylvia curru-
ca) zijn nog waargenomen in de jaren negentig en de laatste waar-
neming van de Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) is afkomstig 
van 2006 (teixeira,1979; van noorden, 1992; 2006). In de huidige si-

Broedvogels
Een broedvogel van gemengde bossen is de Zwarte specht (Dryo-
copus martius). Deze naaldhoutspecialist hakt steevast zijn hol in 
loofhout uit. Al in 1977 werd een broedgeval van deze soort in de 
Tungelerwallen vastgesteld. Grote bonte spechten komen in dit 
bostype in hoge dichtheden voor. Recent verscheen ook de Kleine 
bonte specht (Dendrocopos minor). Tussen 1990 en 2000 was de 
Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) incidenteel broedvogel. Tegenwoor-
dig wordt hij enkel nog als doortrekker opgemerkt op percelen met 
Amerikaanse eik (Quercus rubra) met weinig ondergroei, of waar 
recentelijk de Amerkaanse vogelkers verwijderd werd. In deze ge-
mengde bossen laten vooral Grauwe vliegenvangers een sterke af-
name zien. Tegenwoordig vinden Houtsnippen (Scolopax rusticola) 
er geschikt broedhabitat. De Zomertortel (Streptopelia turtur) daar 
en tegen blijft een zeer zeldzame verschijning. Matkop, Buizerd en 
Boomklever (Sitta europaea) zijn algemeen. De Boomvalk (Falco sub-
buteo) kwam er voor tot 1991, maar is tijdens recente inventarisaties 
niet meer als broedvogel vastgesteld.

Zoogdieren
In de Tungelerwallen komen de Bosmuis (Apodemus sylvaticus), de 
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) en de Eekhoorn (Sciurius 
vulgaris) voor. Ook de exotische Pallas eekhoorn (Callosciurus ery-
thraeus) is hier waargenomen. Vanwege een grootschalige weg-
vangactie in deze regio behoort deze wellicht tot het verleden. Sinds 
kort verschuilt zich overdag ook een aantal Wilde zwijnen (Sus scro-
fa) in de bossen van de Tungelerwallen (mondelinge mededeling 
Hilde en John van Dael).

Herpetofauna
Langs de bospaden wordt regelmatig Levendbarende hagedis (Zoo-
toca vivipara) aangetroffen.

Akker- en weidegordel rondom het bosgebied
Rondom de relatief voedselarme Tungelerwallen liggen akkers en 
graslanden [figuur 6]. 

Flora
In de overgang van grasland naar struweel is in 2006 in de bosrand 

a b

FIGUUR 7
Zowel volwassen exemplaren (a) als rupsen (b)van de Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia) zijn in de Tungelerwallen te vinden (foto’s: Arno van Stipdonk).
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van vele insecten waaronder diverse zeldzame nachtvlinders. Het 
mag duidelijk zijn dat de aanwezigheid van het eerste successie-
stadium (kaal zand) van cruciaal belang is; de natuur brengt daarna 
zelf de hierboven besproken ontwikkelingsreeks op gang. De vraag 
is of windwerking (zandverstuiving, windworp) net als vroeger in 
de Tungelerwallen ooit nog een rol kan krijgen bij het opnieuw ont-
wikkelen van deze open zandige milieus. De huidige omgeving en 
grootte van het gebied laat het in ieder geval (nog) niet toe. Een be-
langrijk punt is dan ook of dit in de toekomst verbeterd kan worden 
door uitbreiding van stuifduinen en heide. Wanneer natuurlijke pro-
cessen zoals windwerking niet de kans krijgen om de successie zelf 
terug te zetten, blijft menselijk ingrijpen noodzakelijk voor behoud 
van de volledige successiereeks. 
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tuatie is de Patrijs (Perdix perdix) bijna als broedvogel verdwenen. 
In 1992 werden nog negen paren Patrijs geteld, waarvan er  in 2009 
maar één paar meer overblijft. Ook de Geelgors (Emberiza citrinella) 
laat in deze periode een stevige daling zien van 14 naar zes paar. De 
Kwartel (Coturnix coturnix) was en blijft een incidentele broedvo-
gel. Een status quo is te zien bij Groene specht (Picus viridis), Kievit 
(Vanellus vanellus), Grasmus (Sylvia communis) en Gele kwikstaart 
(Motacilla flava). De Boompieper heeft zich pas recentelijk geves-
tigd met drie broedgevallen in 2009.

conclusie

De in dit artikel beschreven rijkdom aan soorten, maakt duidelijk 
dat de Tungelerwallen een waardevol gebied is. In het bijzonder 
open zand vormt het leefgebied van tal van zeldzame soorten. Uit-
gerekend dit ecotype komt echter relatief weinig meer voor. Het bos 
is dominant geworden. Daarom moet bij herstelwerkzaamheden, 
inrichting en beheer van de Tungelerwallen het accent worden ge-
legd op het ontwikkelen van de open, zandige ecotopen. Het uitein-
delijke streven is dat alle ecotopen uit de successiereeks, inclusief de 
bijbehorende soorten, vertegenwoordigd zijn. Dan is de biodiver-
siteit maximaal. De aanwezige oude loofbomen (vooral Zomereik 
met name aan de rand van open zandplekken) zijn het leefgebied 

Summary

RESTORATION OF THE TUNGELERWALLEN 
AREA

Nineteenth-century maps depict the 
Tunge ler wallen nature area in the Dutch 
province of Limburg as a flat heathland. 
Intensive human use of the heath puts 
great pressure on the vegetation, and the 
soil began to move, creating a hilly, sandy 
landscape. In an attempt to control the sand 
drift, pine trees were planted. The combina-
tion of these afforestation campaigns and 
the natural forest succession put an end to 
the sand drifts. As a consequence, the spe-
cies depending on this specific habitat dis-
appeared or became endangered. Currently, 
measures are being taken to restore the 
sand-drift landscape by felling trees and 
removing the upper soil layers. Species like 
Blue-winged grasshopper (Oedipoda caer-
ulescens), Field cricket (Gryllus campestre), 
European nightjar (Caprimulgus europaeus) 
and Woodlark (Lullula arborea) are already 
benefiting from these measures, but there 
is still a long way to go.
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zijn beurt weer andere veranderingsprocessen op gang. De zuren 
uit het heidestrooisel versnelden de uitloging van de bodem en 
beïnvloedden de vegetatiesamenstelling. Bovendien verdampten 
heidevelden minder water dan het oorspronkelijke bos. Dit leidde 
tot een extra toestroom van grondwater naar de laagten, waardoor 
natte heide- en hoogveenbegroeiingen toenamen. Op de meest 
droge en schrale jonge dekzanden ontstonden zandverstuivingen 
(Hissel et al., 2012; mouriK et al., 2012). Ook dit gebeurde onder in-
vloed van ontbossing, ontginning en beweiding maar een tijdelijk 
droger klimaat kan hierbij ook een rol hebben gespeeld. 
Het Kempen~Broek kent een lange bewoningsgeschiedenis. Neoli-
thische vindplaatsen zijn talrijk en de Boshoverheide herbergt het 
grootste West-Europese urnenveld uit de Brons- en IJzertijd. Ook 
zijn er vele bewoningssporen uit de Romeinse tijd en Vroege Mid-
deleeuwen bekend (Hissel et al., 2012; mouriK et al., 2012). Het heide-
landschap deed hier dan ook relatief vroeg, grootschalig en stand-
vastig zijn intrede. 

achteruitgang van het heidelandschap

Halverwege de 19e eeuw verloor het heidelandschap zijn functie als 
graasgebied voor vee. Dankzij betere transportmiddelen kwam er 
veevoer uit andere werelddelen. En belangrijker nog: de vruchtbaar-
heid van de heidegronden viel te verbeteren door de aanvoer van 

Hoewel de naam Kempen~Broek specifiek verwijst naar 

een nat landschapstype, omvat het gebied ook uitgestrekte 

drogere gronden met volop bijzondere natuur. Zo liggen 

ten westen en ten zuiden van Weert nog enkele heide- en 

stuifzandgebieden van meer dan regionale betekenis. Dit 

artikel beschrijft een aantal bijzondere en karakteristieke 

insecten die thuishoren in het (droge) heidelandschap van 

het Kempen~broek. 

cultuurlandschap met een lange voorgeschiedenis

Stuifzand, heide en heischrale graslanden hebben een karakteris-
tieke flora en fauna. In onze streken is het voorkomen van dit type 
landschap nagenoeg volledig afhankelijk van menselijke activitei-
ten. Tegenwoordig zorgt natuurbeheer voor de instandhouding en 
(her)ontwikkeling ervan, maar in de eeuwen hiervoor deed de land-
bouw dat. De aanzet naar het heidelandschap ligt al ruim voor de 
jaartelling, toen de mens van een nomadische levenswijze als jager-
verzamelaar overstapte naar een honkvaste levenswijze als boer. 
Hierdoor nam de bevolking toe en groei-
de de voedselproductie. Rondom de oude 
nederzettingen werden landbouwperce-
len aangelegd, terwijl verderop beweiding 
plaatsvond, evenals oogst van hout, loof en 
andere materialen. Het beboste landschap 
veranderde in een opener landschap. Nu-
triënten verplaatsten zich naar de gronden 
rond de nederzetting, terwijl de zandgron-
den in de wijde omgeving verschraalden en 
begroeid raakten met heidevegetaties.
Het nieuw gevormde landschap bracht op 

Bijzondere insecten van heide en stuifzand in het 
Kempen~Broek

I. Raemakers, Rondven 22, 6026 PX, Maarheeze, e-mail: ivo.raemakers@ecologica.eu
B. Hendrikx, Rondven 22, 6026 PX Maarheeze, e-mail: bart.hendrikx@ecologica.eu
B. Beekers, Waiboerweg 5,  6566 CJ Millingen a/d Rijn, e-mail: bart.beekers@ark.eu

FIGUUR 1
Lokaal tonen de Weerter- en Budelerbergen een 
reliëfrijk landschap met een gevarieerde vegetatie-
structuur, zoals hier. Op de meeste plekken is echter 
sprake van scherpe overgangen tussen kaal, inten-
sief be(t)reden zand en opgaand dennenbos met 
een door militair gebruik ernstig verzwakt reliëf 
(foto: F. Raemakers). 
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kaal zand en buntgrasvegetaties

Kaal (stuif-)zand en haar initiële buntgras-
begroeiingen vormen het thuis van een 
zeer select groepje biotoopspecialisten. 
Voor flora en fauna zijn de milieuomstan-
digheden zo extreem, en de voedselbe-
schikbaarheid zo beperkt, dat de soorten-
rijkdom van nature laag is. Insecten en on-
gewervelden springen er in zekere zin nog 
positief uit. Zeker de wat mobielere onge-
wervelden weten hier juist de extra warm-

te en droogte te benutten, met name voor het laten opgroeien van 
hun nakomelingen, terwijl ze om te foerageren aangrenzende bio-
topen bezoeken. In het Kempen~Broek zijn kaal zand en buntgras-
vegetaties vooral te vinden in de Weerter- en Budelerbergen [fi-
guur 1], de Boshoverheide en de Tungelerwallen. Ook hier staat dit 
biotoop, net als in geheel West-Europa, ernstig onder druk. Hoewel 
er nauwelijks gericht onderzoek heeft plaats gevonden, is er een 
aantal bijzondere soorten uit het gebied bekend.

Vroege keverdoder
De Vroege keverdoder (Tiphia villosa) [figuur 2] is de vroegst vliegen-
de inheemse keverdoder met een activiteitspiek in maart-april. Ke-
verdoders zijn wespen die parasiteren op in de grond levende kever-
larven, de Vroege keverdoder specifiek op die van bladsprietkevers 
(Scarabaeidae). Bij ons komt vooral de Junikever (Amphimallon sol-
stitiale) in aanmerking, maar ook de zeldzame Rhizotrogus aestivus 
zou als gastheer kunnen dienen. De larven van beide kevers vreten 
aan wortels van allerlei kruiden en houtige gewassen, overwinteren 
minstens twee keer en zijn actief tot op enkele decimeters diep in de 
bodem. Laag boven de grond rondvliegend weten de keverdoders 
deze larven feilloos te detecteren om er vervolgens met de nodige 
inspanning naar toe te graven, ze met een steek te verlammen en er 
een ei in te leggen.
In geheel West- en Midden-Europa, feitelijk de noordrand van zijn 
areaal, is de Vroege keverdoder zeer zeldzaam (amiet, 2008). Zo staat 
de soort in Duitsland als ‘met uitsterven bedreigd’ op de Rode Lijst 
en is hier recent slechts uit twee deelstaten bekend (sCHmid-egger, 
2010). Vindplaatsen in Noordwest-Europa betreffen vrijwel steeds 
niet te dicht begroeide (stuif-)zandgebieden. Recente waarnemin-
gen in Nederland zijn beperkt tot de Veluwe en de Tungelerwallen. 
In de Tungelerwallen wordt de soort jaarlijks waargenomen maar 
sinds 2005 gaat het om enkelingen terwijl er in de jaren daarvoor 
soms tientallen dieren op een dag te zien waren.

Harkwesp
De Harkwesp (Bembix rostrata) [figuur 3] is een grote graafwesp die 
aan actieve broedzorg doet (bellmann, 1997; blösCH, 2000). Opgroei-

nutriënten van buitenaf; eerst vooral in de vorm van chilisalpeter 
(guano) en later met industrieel vervaardigde kunstmest. 
Halverwege de 20e eeuw was het grootste deel van het vochtige en 
iets voedselrijkere heidelandschap ontgonnen ten behoeve van ak-
ker- en weidegrond. Het gebied ten noorden van het Wijffelterbroek 
is een goed voorbeeld van zo’n  jonge ontginning. Ook elders in het 
Kempen~Broek zijn de vochtige en natte heiden verdwenen of res-
teren slechts snippers, die erg gevoelig zijn voor negatieve invloe-
den uit de omgeving. Alleen bij het Ringselven is een behoorlijk are-
aal natte heide niet ontgonnen. Hier ging de heide echter achteruit 
door vergrassing en verbossing als gevolg van ontbrekend beheer, 
ontwatering, bemesting (uit de omgeving) en vervuiling door de 
zinkfabriek van Budel. 
Van de heischrale graslanden is door ontginning eveneens wei-
nig overgebleven in het Kempen~Broek. Alleen de meest droge en 
schrale gebieden waren minder aantrekkelijk om in cultuur te bren-
gen. Zij bleven (langdurig) ongemoeid, kregen een functie als  mili-
tair oefenterrein of werden bebost om zandverstuivingen te beteu-
gelen en stuthout te leveren aan de steenkoolmijnen (zoals de Lau-
rabossen, vernoemd naar de mijn Laura in Kerkrade-Eygelshoven). 
Een deel van de stuifzanden van het Kempen~Broek is tot op de dag 
van vandaag open gebleven. Meer nog dan militair gebruik speel-
de de voormalige luchtvervuiling door de lokale zinkfabriek daar-
bij een hoofdrol. Lange tijd werd de plantengroei in de uitwaaizone 
van de fabriek dusdanig belemmerd (Hissel et al., 2012) dat er tot in 
de jaren ’80 van de vorige eeuw sprake was van behoorlijk groot-
schalige actieve verstuiving. Hierdoor zijn er nog steeds bijzondere 
(stuifzand-) biotopen aanwezig die in de meeste andere Zuid-Ne-
derlandse stuifzandgebieden al (decennia) eerder door natuurlijke 
successie zijn verdwenen.
Ondanks de achteruitgang van het heidelandschap herbergt het 
Kempen~Broek nog steeds een aantal karakteristieke insecten van 
dit landschapstype. In dit artikel worden de meest bijzondere repre-
sentanten uit het Kempen~Broek besproken. Het heidelandschap is  
hierbij breed opgevat: van stuifzanden, droge heide en (hei-) schrale 
graslanden tot en met vochtig heide. Het accent ligt hieronder op 
soorten van de drogere milieus.

FIGUUR 2
De Vroege keverdoder (Tiphia villosa) komt in 
West-Europa sporadisch voor in stuifzandgebieden 
met verspreide begroeiing en voldoende kaal zand. 
De Tungelerwallen is een van de weinige recente 
vindplaatsen. De dieren zijn vrij schuw en vliegen 
snel waardoor ze moeilijk zijn waar te nemen (foto: 
Tim Faasen).
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alle grotere open stuifzandkernen aanwezig (persoonlijke medede-
ling Arno Braam en Frank Raemakers).

droge heide

Droge heide valt grofweg in twee typen te verdelen: stuifzandhei-
de en droge heide in strikte zin. Stuifzandheide ontwikkelt zich op 
recent vastgelegd stuifzand. In dit type is nauwelijks bodemvor-
ming opgetreden, een gesloten strooisellaag ontbreekt en tussen 
de heidepollen is vaak nog veel ruimte voor kaal zand en pionierve-
getaties met Buntgras (Corynephorus canescens) en korstmossen. 
Droge heide in strikte zin groeit op zandige of iets lemige bodems 
met een podzolprofiel en de vegetatie en strooisellaag zijn juist veel 
meer gesloten. De warmere en drogere stuifzandheide is entomo-
logisch doorgaans het meest bijzonder. Stuifzandheide is binnen 
het Kempen~Broek vooral te vinden op de Boshoverheide en in de 
Weerter- en Budelerbergen. Droge heide in strikte zin is vooral te 
vinden op de Boshoverheide en bij de Laurabossen; in de Weerter- 
en Budelerbergen is dit type relatief schaars.

Heivlinder
De Heivlinder (Hipparchia semele) is in het binnenland afhankelijk 
van flinke oppervlakten stuifzandheide met daarin open plekken 
met Fijn schapengras (Festuca filiformis), de belangrijkste waard-
plant. Met de teloorgang van veel heidegebieden is ook de Hei-
vlinder in het binnenland sterk achteruitgegaan. In Nederlands 
Limburg is de soort inmiddels uitgesproken schaars. Met waarne-
mingsaantallen tot enkele tientallen vlinders per dag is wel duide-
lijk dat de Boshoverheide en de Weerter- en Budelerbergen een gro-
te, levensvatbare populatie herbergen. Samen met de populaties 
van nabijgelegen grote heideterreinen zoals de Strabrechtse Hei-
de en de Groote Heide bij Gastel vormt deze regio het belangrijkste 
bolwerk voor de Heivlinder in Zuid-Nederland. Incidenteel wordt de 
Heivlinder ook bij de Laurabossen en in de Tungelerwallen gezien. 
Mogelijk vindt in het eerstgenoemde gebied ook voortplanting 
plaats maar vooralsnog lijkt het vooral om bezoekers van de Bosh-

ende Harkwesplarven worden herhaaldelijk 
voorzien van verse proviand bestaande uit 
allerhande vliegen. Het vrouwtje verzorgt 
maar één nest met één larf tegelijkertijd. 
Voor één larf zijn gemiddeld 50 à 60 prooien 
nodig en de verzorging duurt ongeveer een 
week. De reproductie is daardoor laag. Zelfs 
onder goede condities zorgt een vrouwtje 
slechts voor zo’n 6 nakomelingen per jaar. De 
nesten worden vrijwel altijd in open bunt-
grasvegetaties gegraven, vaak in grote kolo-
nies. Deze worden doorgaans jaren achter-
een gebruikt. Vroeger was de Hark wesp al-
gemeen in de kustduinen en binnenlandse 
stuifzanden. Uit het binnenland is de soort tegenwoordig vrijwel 
verdwenen (peeters et al., 2004). Bijzonder was dan ook de vondst 
van een kleine nestplek in de Tungelerwallen in 1998 (raemaKers et 
al., 2004). Of de soort hier nog voorkomt is onzeker. Verstoring vormt 
vanwege de broedzorg een extra groot risico en mogelijk is dit de be-
langrijkste reden waarom de soort recent niet meer in de recreatief 
drukke Tungelerwallen is aangetroffen. Als de Harkwesp niet meer in 
het Kempen~Broek voorkomt, is hervestiging toch relatief eenvou-
dig vanwege de aanwezigheid van enkele kolonies op niet te grote 
afstand op de Groote Heide bij het Noord-Brabantse Gastel (per-
soonlijke mededeling Jap Smits en Lex Peeters).

Zandoorworm
Met een lengte tot 2,5 cm is de Zandoorworm (Labidura riparia) 
[figuur 4] onze grootste inheemse oorworm. Zijn voorkomen is be-
perkt tot grote, kale zandvlakten. Hier graven de dieren gangetjes in 
het zand, zowel in open zand als onder hout en steen. De Zandoor-
worm is vooral nachtactief en jaagt op allerlei ongewervelden. De 
soort is nagenoeg kosmopolitisch met een sterke voorkeur voor een 
min of meer mediterraan klimaat. De Zandoorworm is een goede 
(vooral nachtelijke) vlieger en lift langs zee en rivieren ook vaak mee 
met drijfhout. De soort is daardoor goed in staat nieuwe leefgebie-
den te koloniseren.
In Nederland is de soort zeldzaam hetgeen vooral veroorzaakt lijkt 
te worden door het suboptimale klimaat en de schaarste aan ge-
schikte biotopen. De Zandoorworm is hoofzakelijk aangetroffen op 
de Veluwe, maar er zijn ook recente waarnemingen uit het westen 
van het land. Uit de Loozerheide en de Weerter- en Budelerbergen is 
de soort sinds 2008 bekend (www. waarneming.nl). In 2012 en 2013 
is in dit gebied grootschalig gezocht naar Zandoorwormen om de 
effecten van een stuifzandherstelproject te monitoren. In 2012 ge-
beurde dit nog enigszins verkennend door de Inventarisatie- en Mo-
nitoringgroep van Defensie. In 2013 is het onderzoek verder uitge-
breid. Met hulp van de lokale vrijwilligers Frank Raemakers en Niek 
Louwers, die onder andere houtschijven en planken hebben uitge-
legd waaronder de dieren graag schuilen, konden in totaal enkele 
honderden dieren worden genoteerd. De soort blijkt op nagenoeg 

FIGUUR 3
Onder het toeziend oog van een mannetje graaft 
een vrouwtje Harkwesp (Bembix rostrata) een 
nieuw nest in het rulle stuifzand. Alleen warme 
zonbeschenen plekken met kaal ‘duinzand’ komen 
als nestplek in aanmerking (foto: Jap Smits).
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de Boszandloopkever zeldzaam, sterk ach-
teruit gegaan en beperkt tot grotere hei-
degebieden (turin, 2000). De soort wordt 
nog vooral aangetroffen op de Veluwe en, 
in mindere mate, in Noord-Brabant. In het 
Kempen~Broek wordt de soort al vele ja-
ren met enige regelmaat aangetroffen op 
de Boshoverheide, het deelgebied met de 
meeste droge podzolheide. Bij gerichte in-
ventarisaties in 2013 zijn in totaal enkele 
tientallen dieren waargenomen op de Bo-
shoverheide en het meest zuidelijke deel 
van de Weerter- en Budelerbergen (per-
soonlijke mededeling Frank Raemakers en 
Niek Louwers). Verreweg de meeste waar-

nemingen zijn daarbij gedaan op kleine plagplekken in oudere hei-
develden.

droog schraalgrasland

Kleine parelmoervlinder
Tot omstreeks 1960 was de Kleine parelmoervlinder (Issoria latho-
nia) in wisselende dichtheden in het binnenland aan te treffen. De 
soort leefde hier op extensief beheerde en braakliggende akkers 
met als waardplanten Akkerviooltje (Viola arvensis) en Driekleu-
rig viooltje (Viola tricolor). Na 1960 verdween de soort door de in-
tensieve landbouw uit het binnenland. Sindsdien waren alleen in 
de kustduinen nog min of meer stabiele populaties aanwezig met 
Duinviooltje (Viola curtisii) als waardplant (bos et al., 2006). Recent 
is de soort weer teruggekeerd in Limburg en Noord-Brabant waar-
bij voortplanting opnieuw plaats vindt op extensieve akkers en 
braakliggende terreinen die nu veelal tot natuurgebieden beho-
ren. Ook in het Kempen~Broek leeft de soort op zulke plekken, maar 
daarnaast is ook ei-afzetting geconstateerd op Driekleurig viooltje 
(verwilderde tuinexemplaren) op enkele voormalige stortplaatsen 
in de Weerter- en Budelerbergen. 
Verder heeft de soort zich gevestigd in begraasde graslanden waar 
Akkerviooltje de laatste jaren massaal aanwezig was op door run-
deren gecreëerde woelplekken (waarneming Bart Beekers). Het 
is de vraag of dit laatste een blijvend fenomeen betreft. Meer dan 
Driekleurig viooltje is Akkerviooltje zeer sterk gebonden aan rude-
rale milieus (weeda et al., 1997) en voor zover bekend zijn er binnen 
Europa geen voorbeelden van beweide graslanden met een voor 
parelmoervlinders relevante dichtheid Akkerviooltjes. Op langere 
termijn zou het heil daarom van Driekleurig viooltje moeten ko-
men. Die soort voelt zich wel thuis in schrale graslanden.

Lichtgroene sabelsprinkhaan 
De Lichtgroene sabelsprinkhaan (Metrioptera bicolor)[figuur 5] 
komt vooral voor in vrij dichte graslanden op droge, warme en 
zonnige plekken. De mannetjes gebruiken uitstekende zangpos-

overheide te gaan. De vlinders hebben van nature een zekere zwerf-
neiging en wanneer droogte of Heidehaantjes (Lochmaea suturalis) 
de bloei van heide sterk belemmeren zwermen de vlinders soms ver 
uit om te foerageren, soms tot op afstanden van meerdere kilome-
ters van de voortplantingsplek (bos et al., 2006).

Veldkrekel
De forse, zwarte Veldkrekel (Gryllus campestris) is een karakteristie-
ke bewoner van ietwat grazige, droge heiden en zeer schrale, droge 
graslanden (KleuKers et al., 1997). Tegenwoordig is de soort groten-
deels teruggedrongen tot grotere natuurgebieden. Zuidoost-Bra-
bant en aangrenzend Midden-Limburg vormen één van de belang-
rijkste kerngebieden. Binnen het Kempen~Broek is de soort te vin-
den op alle grote drogere heide- en stuifzandgebieden, vaak in hoge 
dichtheden. Onder klimatologisch gunstige condities, zoals de af-
gelopen jaren, koloniseert de soort ook extensieve (kruiden-) akkers 
en schrale agrarische graslanden. Momenteel is de Veldkrekel in het 
Kempen~Broek daarom ook aan de randen van de natuurkernen 
aan te treffen. Veldkrekels kunnen niet vliegen en het zijn vooral de 
juveniele dieren die lopend nieuwe gebieden koloniseren. Bij lokaal 
verdwijnen uit geïsoleerde heidegebieden is herkolonisatie vaak 
lastig. Dit risico was de laatste jaren zeer groot bij de dichtgroeiende 
Tungelerwallen. Door gerichte maatregelen lijkt de situatie hier in-
middels ten goede gekeerd.

Boszandloopkever
De Boszandloopkever (Cicindela sylvestris) lijkt veel op de algemene 
Bastaard zandloopkever (Cicindela  hybrida), maar is zwartbruin van 
kleur, wat slanker van postuur en gemiddeld genomen wat groter. 
Net als de bij de andere zandloopkevers zijn de vliegvlugge, volwas-
sen dieren vaak op kaal zand van bijvoorbeeld zandpaden te vinden. 
De voortplanting lijkt echter beperkt tot wat grotere, onbegroeide 
plekken in de droge podzolheide. Dat zijn de plekken waar de larven 
te vinden zijn (trautner & detzel, 1994). Deze larven leven in holen 
in de grond van waaruit ze hun prooien, vooral bosmieren, belagen. 
Voortplantingsbiotopen ontstaan vaak door het branden, inten-
siever begrazen of plaggen van droge podzolheide. In Nederland is 

FIGUUR 4
Zandoorworm (Labidura riparia) met sprinkhaan 
als prooi. Bij de jacht worden de achterlijfstangen 
soms gebruikt om de prooi in bedwang te houden 
(foto: J. Smits).
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in het landschap, maar ze zijn óf zelden over langere tijd in een-
zelfde gebied aanwezig óf de bodemdynamiek is te groot zoals 
bijvoorbeeld bij onze huidige akkers. Bij het Ringselven komen nu 
net twee factoren samen die er vermoedelijk voor zorgen dat hier 
wel al decennialang geschikte voortplantingsbiotopen aanwezig 
blijven op een relatief klein oppervlak. Door aan de industrie ge-
relateerde activiteit worden namelijk met enige regelmaat kale 
bodems gecreëerd en deze, en waarschijnlijk is dat de crux, groei-
en uitermate langzaam dicht vanwege zware bodemvervuiling. 
Het verschil in dichtgroeisnelheid met niet vervuilde bodems be-
draagt jaren en bovendien gebeurt dit door andere plantensoor-
ten. Rond het Ringselven treedt in de eerste jaren slechts een ver-
vuilingstolerante vorm van Gewoon struisgras (Agrostis capilla-
ris) op, terwijl elders bijvoorbeeld ook bomen en struiken al direct 
bij de kolonisatie van kale bodems betrokken zijn. De auteurs ver-
moeden dan ook dat de Duitse zandloopkever zijn voortbestaan 
hier dankt aan milieuverontreiniging.

van cultuurlandschap naar natuurlandschap

Met de vorming van het grenspark Kempen~Broek is momenteel 
een nieuwe, grote landschapsverandering in gang gezet. Door ge-
biedsontwikkeling wordt een groot aaneengesloten natuurgebied 
gecreëerd waarbij gebiedseigen landschapsecologische proces-
sen meer ruimte gaan krijgen. Naast hydrologisch herstel wordt 
natuurlijke begrazing de belangrijkste sleutelfactor voor de land-

ten (plantenstengels) om vrouwtjes te lokken. Kort gemaaide en 
intensief begraasde graslanden worden vermeden (felix, 2004). 
Het gesloten areaal van deze soort ligt net ten zuiden en zuidoos-
ten van Nederland. Het was dan ook verrassend dat Bart Beekers 
in 2012 vijf roepende mannetjes vond in een schraal grasland van 
de Stramp rooierheide. Het betrof kortvleugelige dieren waardoor 
het aannemelijk is dat de soort zich ter plekke heeft voortgeplant. 
Nabije populaties ontbreken namelijk en hoewel de soort als mo-
biel bekend staat zijn het uitsluitend langvleugelige exemplaren 
die grotere afstanden kunnen overbruggen. Kortvleugelige ima-
go’s kunnend lopend ruim honderd meter per dag afleggen (felix, 
2004). Voor een sprinkhaan is dit veel maar niet afdoende om nu al 
het Kempen~Broek te koloniseren. Helaas zijn er in 2013 geen die-
ren meer gezien zodat van definitieve vestiging vooralsnog geen 
sprake lijkt. Vanuit de Ardennen en de Eifel breidt de soort zijn leef-
gebied echter naar het noorden uit. In Zuid-Limburg was de soort 
de laatste jaren steeds vaker gesignaleerd en in het Gulpdal lijkt 
inmiddels een kleine populatie aanwezig. Het schrale grasland 
waarop de soort in het Kempen~Broek is waargenomen, wordt ex-
tensief begraasd door runderen en lijkt voor deze soort een ideale 
vegetatiestructuur te hebben. Vanwege dit geschikte biotoop en 
de recente areaalontwikkelingen gaat vestiging er in de toekomst 
mogelijk dus toch nog een keer van komen.

vochtig heidelandschap

Duitse zandloopkever
De Duitse zandloopkever (Cylindera germanica) [figuur 6] is in 
West- en Midden-Europa zeer sterk achteruitgegaan en zeer zeld-
zaam. In Nederland resteert slechts één, vrij grote populatie op de 
Loozerheide en bij het Ringselven. Rond de ecologie van deze kever 
heerst nog veel onduidelijkheid. Van oorsprong betreft het waar-
schijnlijk een steppesoort (guseCK, 2009) die in ons deel van Eu-
ropa is aangetroffen op heiden, schraalgraslanden, kalkgraslan-
den, akkers (stoppelvelden), stroombedden van rivieren, kliffen 
en kwelders (turin, 2000; fritze et al., 2004). Voor Noord-Brabant 
wordt de soort aangeduid als bedreigde soort van stuifzanden en 
droge heiden (bouwman et al., 2008). Dit stemt echter niet over-
een met de biotoop waarin de soort zich in het Kempen~Broek 
hoofdzakelijk ophoudt. Verreweg de meeste dieren worden na-
melijk aangetroffen op minstens periodiek vochtige tot natte, 
doorgaans verdichte, kale bodems (eigen waarneming Ivo Rae-
makers; felix, 2012). Kweekproeven van felix (2012) laten boven-
dien zien dat dit ook de biotoop vormt van de larven. Vochtige, 
kale bodems lijken eveneens een sleutelrol te spelen in twee an-
dere West-Europese relictpopulaties, te weten lemige kliffen bij 
riviermondingen in Groot-Brittannie en hoge kwelders nabij het 
Franse Mont St. Michel (texier, 1998; wHiteHouse, 2007). Deze strik-
te biotoopkeuze in combinatie met de slechte dispersiecapaci-
teit vormt waarschijnlijk de verklaring voor de grote zeldzaam-
heid. Kale, verdichte bodems zijn weliswaar geen zeldzaamheid 

FIGUUR 5
Mannetjes van de Lichtgroene sabelsprinkhaan (Metrioptera bicolor) zoe-
ken het graag hogerop. Uitstekende vegetatie gebruiken ze als zangpost, 
zoals hier een bloeistengel van Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) op de 
Stramprooierheide (foto: Kim Huskens).
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de beschikbaarheid van geschikte dro-
ge nestplekken met los, schraal zand. Dat 
milieu zal dankzij de woelplekken gaan-
deweg veel meer verspreid door het land-
schap te vinden zijn. Bovendien verbetert 
ook het voedselaanbod voor bloembezoe-
kende en herbivore insecten. Zo worden 
voormalige landbouwgronden grenzend 
aan de natuurkernen bloemrijker, maar 
ook in de schrale, voedselarme natuurker-
nen zelf verbetert de voedselsituatie, on-
der andere doordat de uitwerpselen van 

grote grazers bijdragen aan de vestiging van nutriënten- en nec-
tarrijkere planten.

Toekomst voor insecten van stuifzand en stuifzandheide?
Ten aanzien van de meer kritische, veelal aan stuifzand of stuif-
zandheide gebonden soorten lopen de huidige inzichten uiteen. 
Enerzijds is de verwachting dat onder invloed van begrazing open 
zandige milieus gecreëerd worden. Dit komt doordat natuurlijke 
kuddes én bewust zandige plekken opzoeken voor zandbaden én 
vanuit levenslust en onderlinge rivaliteit (stierenkuilen) voor veel 
dynamiek zorgen. Deze verwachting wordt ondersteund door re-
cente ervaringen met grote grazers in de Kennemerduinen (Kemp 
et al., 2012). Recht daartegenover staat de opvatting dat natuur-
lijke begrazing extreem schrale milieus niet voldoende schraal 
zal houden en dat kuddedynamiek (woelen en opentrappen) te 
kleinschalig en onvoorspelbaar is om soorten van de open, schrale 
milieus daadwerkelijk soelaas te bieden. Hierbij wordt veronder-
steld dat in een grootschalig landschap met laagten en dekzand-
ruggen, juist stuifzandheide en stuifzand minder interessante 
begrazingsplekken zijn. De voor (grootschaliger) biotoopinstand-
houding noodzakelijke afvoer van voedingstoffen, nodig om at-
mosferische depositie te compenseren, blijft dan achterwege en 
na verloop van tijd zullen deze biotopen door successie verdwij-
nen. Uit onderzoek naar de nutriëntenhuishouding bij heidebe-
grazing is ook daadwerkelijk gebleken dat extensieve begrazing 
nauwelijks voor verschraling zorgt (nijssen et al., 2011). 

advies

Ondanks of misschien wel dankzij deze laatste, deels uiteenlopen-
de inzichten, willen we voor het Kempen~Broek toch een eenslui-
dend, pragmatisch eindadvies meegeven: bewaak voorlopig het 
areaal en de kwaliteit van bijzondere leefgebieden door middel van 
monitoring en zorg daar zo nodig voor aanvullende beheermaatre-
gelen. Dit maximaliseert de kans dat kwetsbare relictpopulaties in 
elk geval op korte termijn de komende landschapstransitie overle-

schapsontwikkeling. Het belangrijkste werk moet hierbij worden 
verzet door grote grazers als runderen, paarden en Edelherten (Cer-
vus elaphus), maar ook door wroeters en knagers als Wilde zwijnen 
(Sus scrofa) en Bevers (Castor fiber). Als einddoel staat een afwisse-
lend en soortenrijk landschap met duurzame natuurwaarden voor 
ogen. Natuurlijke begrazing moet zorgen voor de ontwikkeling en 
instandhouding van grazige vegetaties, maar ook voor de omvor-
ming van de nu nog harde grenzen tussen bos en grasland naar 
structuurrijke bosranden die via struweel en ruigte overgaan in 
grazige vegetaties. Uiteindelijk ontstaan zo graduele mozaïekpa-
tronen in vegetatiestructuur en vegetatiesamenstelling die aan-
trekkelijk zijn voor een diverse (entomo)fauna.

Nieuwe kansen voor bijzondere insecten
De wildernisnatuur in wording gaat ongetwijfeld kansen en 
mogelijkheden bieden aan bijzondere insecten. Bij het Stram-
prooierbroek en de Stramprooierheide waar natuurlijke begra-
zing al een feit is, is het verschijnen van de Lichtgroene sabel-
sprinkhaan hiervan mogelijk een eerste exponent. Naarmate het 
Kempen~Broek de komende jaren meer vorm krijgt, zal het areaal 
schralere, soorten- en structuurrijkere graslanden op voormalige 
landbouwgrond verder toenemen en in bestaande bossen zullen 
nieuwe open plekken ontstaan. De wat minder kritische bijzon-
dere insecten zullen hier al snel van profiteren. Nieuwe schraal-
graslanden op voormalige landbouwgrond bieden kansen aan 
de Veldkrekel en mogelijk ook aan het Wekkertje (Omocestus vi-
ridulus), een in Zuid-Nederland zeldzaam voorkomende sprink-
haan. Het Wekkertje komt nu in zeer lage dichtheden voor in de 
Weerter- en Budelerbergen. Wanneer Akkerviooltje standhoudt 
of Driekleurig viooltje zich weet te vestigen liggen er ook kan-
sen voor een duurzame populatie Kleine parelmoervlinders. Al-
lerlei bijen en graafwespen hebben naar verwachting profijt van 
woelplekken of plekken waar grazers zandbaden nemen. Eén van 
de soorten die mogelijk zou kunnen profiteren is de bedreigde 
Zilveren zandbij (Andrena argentata) die lokaal voorkomt in de 
Tungelerwallen en Weerter- en Budelerbergen. Momenteel lijkt 
het voorkomen van deze bij in belangrijke mate gelimiteerd door 

FIGUUR 6
Duitse zandloopkever (Cylindera germanica), een 
karakteristieke bewoner van vochtige, nauwelijks 
begroeide pioniermilieus met ietwat dichtge-
slagen bodems. Hij lijkt het meest op Groene 
zandloopkever (Cicindela campestris), maar is wat 
kleiner en heeft een ander vlekkenpatroon (foto: 
Tim Faasen).
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ven. De overgang van een landschap met voornamelijk landbouw 
en patroonbeheer naar een landschap met procesbeheer vergt im-
mers de nodige tijd. Uiteindelijk zal het nieuwe natuurlandschap 
zelf laten zien of continuering van dit menselijk ingrijpen wenselijk 
blijft of niet.

Summary

NOTEWORTHY AND CHARACTERISTIC 
INSECTS OF HEATHLAND AND INLAND 
DUNE REMNANTS IN THE KEMPEN~BROEK 
AREA

Although the Kempen~Broek area largely 
consists of various types of wetland, it also 
includes several drier heathlands and inland 
dune remnants. After describing the origin 
and recent developments of these biotopes, 
the article discusses their most noteworthy 
and characteristic insect species in relation 
to their habitat. The inland dune remnants 
and their early successional stages appear to 
be of major importance for the tiphiid wasp 
Tiphia villosa, the Tawny earwig (Labidura 
riparia) and the Digger wasp (Bembix rostra-
ta), while the dry heathlands feature Heath 
tiger beetle (Cicindela sylvatica) and Field 
cricket (Gryllus campestris). The dry, nutrient-
poor grasslands feature Two-coloured bush-
cricket (Metrioptera bicolor) and Queen of 
Spain fritillary (Issoria lathonia), and moist 
heathlands feature the tiger beetle Cylindera 
germanica. All of these species are rare to 
very rare at national scale and have, with the 
exception of the Two-coloured bush-cricket 
(a newcomer as a result of warmer climate 
conditions), greatly declined in terms of dis-
tribution in recent decades.
In the context of the current project to 
transform the Kempen~Broek area into a 
more natural landscape with large herbi-
vores as the main ecosystem and landscape 
managers, we briefly discuss the conflicting 
views on the long-term effects of natural 
grazing on heathlands and inland dunes. 
Given the uncertainty of these effects we 
recommend monitoring the populations 
of the abovementioned insect species and 
active preservation of the habitats in order 
to maintain their populations. Eventually 
the developments in the grazed landscape 
will show whether continuation of this 
human intervention will remain necessary.
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De helft van alle soorten op 
aarde is betrokken bij de af-
braak van dode planten en 
dieren. Sinds er weer dood 
hout in de natuur blijft liggen, 
gaat het beter met de soorten 
die daarvan leven. Organis-
men die leven van grote do-
de dieren hebben het in onze 
contreien echter nog steeds 
moeilijk. Er zijn maar weinig 
natuurgebieden waar grote 
kadavers (mogen) blijven lig-
gen. Het project ‘Ruimte voor 
(grote) aaseters’ wil daar ver-
andering in brengen. Het 
Kempen~Broek is één van de 
voorbeeldgebieden. Het grote 
publiek heeft hier de mogelijk-
heid om de aasetergemeen-
schap te observeren.

Kadaverfauna
Aan ieder leven komt een ein-
de en in de natuur is dat einde 
het begin van nieuw leven. De zoekplaat kadaverfauna [figuur 1] 
geeft dit in één oogopslag weer. Vlees, botten, haren, hoeven, als-
mede darm- en maaginhoud zijn waardevol. Op de voorgrond be-
vinden zich kevers en vliegen, waarvan de larven (maden) afhan-
kelijk zijn van kadavers. Deze larven zijn op hun beurt het voedsel 
van vogels. Vogels gebruiken de kadavers niet alleen als voeding, 
maar ook de haren ervan als nestmateriaal. Hoornaars, vlinders en 
wespen nuttigen het mineraalrijke vocht en muizen knagen aan 
de botten.
Op de achtergrond van de plaat staan enkele spectaculaire soorten 
die profijt hebben van grote 
dode dieren in de natuur, zo-
als de Raaf (Corvus corax) en 
de Zwarte wouw (Milvus mi-
grans). Beide zijn in Nederland 
(zeer) zeldzame broedvogels. 
Vale gier (Gyps fulvus) en Mon-
niksgier (Aegypius monachus) 
laten zich af en toe zien in Ne-
derland, maar vinden hier nu 
moeizaam voedsel.
Roofdieren, waaronder de 
Wolf (Canis lupus), zijn niet al-
leen aaseters, maar zorgen 
ook voor een constante aan-
voer van dode dieren en zijn 
daarom van grote betekenis 
voor gespecialiseerde aas-
eters (linnartz, 2005).

Voorbeeldgebieden
Door het groeiende besef dat (grote) dode dieren in natuurlijke 
ecosystemen belangrijk zijn ontstaan initiatieven om kadavers van 
verkeersslachtoffers neer te leggen in de natuur en ecologisch on-
derzoek bij het kadaver uit te voeren. In België en Nederland ge-
beurt dit onder de naam “Dood doet Leven” (raes, 2012). In Duits-
land onder de noemer ‘Project Necros’ (gu & KrawCzynsKi, 2012).
In het GrensPark Kem pen~ Broek werken diverse organisaties sa-
men aan grootschalig herstel van de natuur. Ook de rol van dode 
dieren wordt daarbij niet vergeten. Aangereden Reeën (Capreolus 

Dood doet Leven in het Kempen~Broek
Ruimte voor (grote) aaseters

FIGUUR 2
Vale gier (Gyps fulvus) begint aan zijn maaltijd, een dode reebok. Plaats van handeling: Kalksteengroevegroeve in 
de Sint Pietersberg bij Haccourt ten zuiden van Maastricht (fotoval: Bart Beekers & René Janssen).

FIGUUR 1
Zoekplaat kadaverfauna met profiteurs van dode dieren (tekening: Jeroen Helmer).
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capreolus) en Wilde zwijnen (Sus scrofa) 
worden hier teruggebracht in de natuur. 
Fotovallen registreren de aaseters die erop 
af komen (vogels en zoogdieren). In de pe-
riode september 2011 tot begin september 
2013 werden in totaal 20 kadavers van Ree-
en, twee kadavers van Wilde zwijnen, een 
kadaver van Damhert (Dama dama), een 
kadaver van Edelhert (Cervus elaphus) en di-
verse kadavers van kleinere dieren zoals Das 
(Meles meles) en Steenmarter (Martes foina) 
in het Kempen ~Broek neergelegd. Uit de 
geanalyseerde beelden (tot eind mei 2012) 
komt naar voren dat de Buizerd (Buteo bu-
teo) en Vos (Vulpes vulpes) regelmatige be-
zoekers zijn met respectievelijk 75% en 20%, 
aangevuld met Bunzing (Mustela putorius), 
Steenmarter, Zwarte kraai (Corvus corone) 
en Ekster (Pica pica). Interessant is de waar-
neming van een Egel (Erinaceus europaeus) 
foeragerend op vliegenmaden bij een do-
de Steenmarter. De gemiddelde ligtijd (tijd 
waarin een vers kadaver werd afgebroken tot bot en huid) bedroeg 
45 dagen met uitschieters tot 108 dagen in het Wijffelterbroek. Ter 
vergelijking: in een gebied waar Wilde zwijnen voorkomen (Melic-
kerheide) was een reekadaver in tien dagen verdwenen. Zeldzame 
aaseters waaronder Raaf en Zwarte wouw zijn nog niet waarge-
nomen op deze voorbeeldlocaties (bos & leliveld, 2012; bos et al., 
2012; eigen waarnemingen). Wel werd er tot twee keer toe tijdens 
de voorjaarstrek op 30 april 2012 en op 22 februari 2013 een Rode 
wouw (Milvus milvus) gesignaleerd die opvloog van een kadaverlo-
catie in het aangrenzende Stramprooierbroek (mededeling J. Key-
ers).
Buiten het Kempen~Broek werden andere bijzondere waarne-
mingen gedaan. In de zomer van 2012 hield zich een Vale gier op 
in twee mergelgroeves in de Sint Pietersberg, zowel in Nederland 
als in België (zie waarneming.nl en waarnemingen.be). Tijdens zijn 
verblijf verorberde deze Vale gier een kadaver van een Ree en een 
kadaver van een Wild zwijn (Sus scrofa) die speciaal voor de vogel 
waren neergelegd, waarna hij weer vertrok (bos et al., 2012). In het 
grensgebied met de Voerstreek registreerde een cameraval van 
Natuurmonumenten in het voorjaar van 2013 een Wilde Kat (Felis 
silvestris), die meerdere malen een reekarkas bezocht. 

Gewenste verandering
Zelfs in onze grote natuurgebieden, zoals nationale parken, liggen 
amper grote kadavers. Deels is dit toe te schrijven aan de beperk-
te aanwezigheid van grote herbivoren (wild of half-wild). Boven-
dien worden deze (half)wilde grote grazers veelal door mensen ge-
oogst ( jacht en slacht). Anders dan grote roofdieren laten mensen 
niet of nauwelijks aasresten achter. Voorts worden halfwilde grote 
grazers die wel een natuurlijke dood sterven (verplicht) opgehaald 
voor destructie. Ook wilde grazers die ten prooi vallen aan het ver-
keer gaan meestal naar een destructiebedrijf. Deze verkeersslacht-
offers brengt het project ‘Ruimte voor (grote) aaseters’ nu terug 
in de Limburgse natuur. Dit is slechts een eerste stap naar veran-
dering. Uitbreiding van het aanbod aan aas is ook mogelijk door 

afspraken te maken met wildbeheerders dat een percentage van 
het afschot in de natuur blijft liggen. Punt van aandacht hierbij is 
het gebruik van loodvrije patronen om vergiftiging bij aaseters te 
voorkomen (bos et al., 2012; Colijn et al., 2013). Ook andere mogelijk-
heden voor meer aas (-eters) in de natuur worden thans verkend, 
met als uiteindelijk doel: het proces van natuurlijke afbraak van 
grote dode dieren verankeren in het hedendaagse natuurbeheer 
en natuurbeleid (pieK, 2005).

Bart Beekers, e-mail: bart.beekers@ark.eu
Leo Linnartz, e-mail: leo.linnartz@ark.eu
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FIGUUR 3
Buizerds (Buteo buteo) laten zich geregeld zien op kadavers in het Stramprooierbroek (foto: Erwin 
 Christis).
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hoverheide en de noordelijker gelegen Weerter-en Budelerbergen 
zijn grotendeels in eigendom en beheer bij Defensie [figuur 1].
De centraal gelegen zinkfabriek bepaalt met een indrukwekkende 
spaghetti van buizen, pijpen en een hoge schoorsteen het beeld 
aan de horizon [figuur 2]. Ook een kanaalhaventje, diverse goede-
rensporen en hoogspanningsleidingen houden met de zinkindus-
trie verband. De eerste zinkfabriek bij Budel werd onder de naam NV 
Kempensche Zinkmaatschappij in 1892 door de Waalse gebroeders 
Dor en Sepulchre opgericht. Die fabriek bestond uit smeltovens met 
circa vijftien hoge schoorstenen die in 1973  werden opgeblazen. De  
productie veranderde van smelterij naar zinkelectrolyse en de naam 
van de fabriek veranderde in Budelco, later Pasminco en thans heet 
het bedrijf Nyrstar.
In het noorden grenst de Loozerheide aan de kilometerslange hei-
de-, stuifzand- en dennenbosgebieden Boshoverheide en Weerter- 
en Budelerbergen. Daarnaast komen hier met Pijpenstrootje (Moli-
nia caerulea) vergraste heide en enkele populierenbosjes voor. Ook 
ligt er nog een landbouwenclave. De Boshoverheide en Weerter-en 
Budelerbergen zijn bijna geheel in beheer en gebruik als militair oe-
fenterrein. Aan de zuidoostkant wordt de Loozerheide tussen de 
Belgische grens en bedrijventerrein De Kempen onder Weert over 
een lengte van vijf kilometer begrensd door de Zuid-Willemsvaart. 
Ondanks de bedrijvigheid is de natuur in de Loozerheide veelzijdig 
en prominent aanwezig. Het gebied is zelfs aangewezen als Natu-
ra 2000-gebied voor zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn, met als 
habitattypen galigaanmoeras en zwakgebufferde vennen, en voor 
de habitatsoorten Kamsalamander (Triturus cristatus), Drijvende 
waterweegbree (Luronium natans), Nachtzwaluw (Caprimulgus 
europaeus), Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) en Boomleeuwerik 
(Lullula arborea). De aangrenzende Kruispeel, die ook binnen dit Na-
tura 2000-gebied valt, is als een van de weinige gebieden in Neder-
land aangewezen voor het habitattype hoogveenbos.

De Loozerheide ligt in het noorden van het Kempen~Broek, 

grotendeels op grondgebied van Noord-Brabant. Het is een 

uniek heidegebied met grote en kleine vennen, galigaan-

moerassen en bos en herbergt een bijzondere flora en fauna. 

Natuurlijke kwel vanaf onder meer het Kempisch Plateau, 

maar ook kalkhoudende kwel en aanvoer van Maas water 

vanuit de kanalen bepalen de waterkwaliteit en ecolo gie 

van het vennencomplex. Sporadisch achtergebleven oude 

zinkassen en de zinkaccumulatie in de bodem zorgen op 

de zandgronden lokaal voor een karakteristieke heischrale 

vegetatie. De uitgestrektheid van de Loozerheide en aan-

grenzende gebieden, de aanwezige waterpartijen, als-

mede de ZW-NO-georiënteerde ligging maken het gebied 

bovendien zeer aantrekkelijk voor (trek-)vogels. Dit artikel 

beschrijft de belangrijkste biotopen, invloeden en soorten 

en schetst de historie en ontwikkelingsmogelijkheden van 

het gebied.

ligging en eigendom

Aan de uiterste zuidoostrand van de provincie Noord-Brabant ligt 
in de gemeenten Cranendonck en Weert langs de grens met Lim-
burg een bijzonder en bizar heide- en vennengebied: De Loozerhei-
de (circa 780 ha) met daarin het Ringselven en De 
Hoort. Het Ringselven met omliggend riet- en gali-
gaanmoeras en heide is circa 175 ha groot en eigen-
dom van zinkfabriek Nyrstar.De Hoort (circa 110 ha 
ven, hei, moeras, bos en weiland) maakt deel uit van 
het landgoed van de Belgische familie De Lescaille. 
De Loozerheide en een deel van de aangrenzende 
Bos hoverheide zijn tijdelijk in beheer bij ARK Natuur-
ontwikkeling, en zullen op termijn worden overge-
dragen aan Natuurmonumenten. De rest van de Bos-

Ringselven en Loozerheide
hoe Maaswater en giftige Metalen tot hoge BioDiversiteit leiDen

P.J.J.J. Voorn, Zwartvenseweg 50, 5044 PC Tilburg, e-mail: p.voorn@natuurmonumenten.nl

FIGUUR 1
Luchtfoto van het gebied Loozerheide, De Hoort, Ringselven, 
Nyrstarfabrieken en  Boshoverheide Het gebied bestaat uit 
circa 250 ha water, riet en moeras, 350 heide en 200 ha overi-
ge begroeiing (bron: Satellietfoto met wegen, BingMaps 2011; 
oppervlaktenbepaling  GIS-systeem Natuurmonumenten). 
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delijk met laagveen en plaatselijk ontstond daar later hoogveen bo-
venop. Dit veenvormingsproces bereikte in ons land zijn piek tijdens 
de Romeinse tijd (vos et al., 2011). Er ontstonden langgerekte veen-
moerassen en daar waar de toevoer van oppervlaktewater, neerslag 
of kwelwater groter was dan de verliezen via verdamping of infiltra-
tie ontstonden doorstroommoerassen waar water traag en diffuus 
doorheen stroomde en soms als beginnende beekjes uitstroomde.  
Afhankelijk van de ecohydrologische ligging zullen deze ‘pelen’ met 
hoogveen, gagel-berkenbroek (hoogveenbos), wilgenbroek (voed-
selarm en zuur) of elzenbroekbos (voedsel- en basenrijker) begroeid 
zijn geweest. Waarschijnlijk waren ook het Ringselven,  De Hoort en 
omliggende vennen oorspronkelijk  met hoogveen en hoogveenbos 
gevuld en zijn de huidige vennen pas ontstaan door turfwinning 
door boeren. Elders in het Kempen~Broek zijn op vergelijkbare wijze 
de Kruispeel, Kalverpeel, Kootspeel, Roeventerpeel, Leukerpeel en 
het van oorsprong kilometerslange grensoverschrijdende Wijffel-
terbroek zo ontstaan (bell & van ’t Hullenaar, 2011). 

kempisch plateau: watertoren van het moeras

Aan de noordoostflank van het Kempisch Plateau ligt het 
Kempen~Broek als een brede gordel van moerassen, broekbossen 

geschiedenis van de vennen en de heide

De topografische kaart van 1837 (Caspers, 2005) laat zien 
dat er rond die tijd op de Loozerheide nog géén sprake 
was van industrie noch van verharde wegen, spoorlijn of 
kanalen en zelfs nauwelijks van agrarische ontginning in 
de wijde omtrek van het vennengebied. De Brabants-Lim-
burgse grens die van zuidwest naar noordoost het lang-
gerekte heidegebied door midden deelt, werd, zo staat 
op de kaart te lezen, met (plaggen)hoopjes gemarkeerd. 
Heide, vennen en stuifzanden waren in gebruik als ‘gemeine’ (ge-
meenschappelijke) gronden voor de schaapskudden. Naast begrazen 
vonden ook plaggen, maaien en turfsteken plaats. Bovendien was de 
heide een bron van honing, strooisel en bezemtakken. De heiboeren 
waren afkomstig uit de gehuchten Achterste Loo, Schoot (Budel), Loo-
zen en Altweert Hei. Plaatselijk was het gebruik zo intensief dat met 
name tegen de provinciegrens aan zandverstuivingen ontstonden 
die ook op de Ferrariskaart uit 1777 al gekarteerd waren [figuur 3].
Opvallend veel vennen en moerassen in deze regio hadden de 
vorm van langgerekte beekdalvormige laagten en ovale kommen. 
De vennen kennen gezien hun iets andere vorm vermoedelijk ook 
een wat afwijkende ontstaansgeschiedenis in vergelijking met de 
meeste heidevennen. Dat zijn meestal door de ijstijdwinden uitge-
blazen, ondiepe schotelvormen met een lemige ondoorlatende bo-
dem. Veelzeggend is ook de benaming ‘peel’ voor deze langgerekte 
vennen. Peel komt van het Latijnse palus dat ‘moeras’ betekent zoals 
in Epipactus palustris (Moeraswespenorchis). De hoogtekaart van 
het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN2) laat de geschets-
te ligging en vorm uitstekend zien.
De oer-beekdalvormen op het Kempisch Plateau zijn vermoedelijk 
al aan het eind van de (voor-)laatste ijstijd ontstaan doordat, naar-
mate de grote dooi doorzette  steeds grotere hoeveelheden dooiwa-
ter zowel  uit de permanent bevroren bodems (permafrost) als uit 
de  dikke sneeuwlaag, stroomgeulen in  de 
opgestoven dekzanden uitschuurden.In de 
warmere Atlantische periode (9.000 - 6.000 
jaar geleden) vulden de beekdalen zich gelei-

FIGUUR 2
Zinkfabriek Nyrstar Budel-Dorplein in 2013. De zinkfabriek 
bepaalt al meer dan een eeuw niet alleen het landschap, maar 
ook in belangrijke mate de biodiversiteit van de Loozerheide, de 
Boshoverheide en het Ringselven (foto: P. Voorn). 

FIGUUR 3
Ferrariskaart 1777 met daarop het hydrologisch 
systeem. De donkerblauwe pijlen geven de opper-
vlaktewaterstromen via de beekdalen en vennen 
weer. De kromme lichtblauwe pijlen zijn gesche-
matiseerde grondwaterstroombanen afkomstig 
van het Kempisch Plateau die opkwellen in de circa 
40 meter lager gelegen broekmoerassen. De licht-
blauwe brede pijlen geven de diffuse waterstroom 
door de broekmoerassen weer (Ferrariskaart 
via Koninklijke Bibliotheek België; hydrologisch 
systeem getekend door P. Voorn).
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ten [figuur 4].  Met name de grondwaterstroom die op het Kempisch 
Plateau is geïnfiltreerd bouwt een sterke kweldruk op doordat het 
plateau op ongeveer 75 m (in het zuiden zelfs 100 m) + NAP ligt. Op 
deze hoogte trekt het regenwater in de ter plaatse aanwezige goed 
doorlatende grindrijke grofzandige bodems met plaatselijk ijzer-
zandsteen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Kempens_Plateau). Het 
op het plateau geïnfiltreerde water zal vaak pas kilometers verder-
op, en afhankelijk van de diepte en lengte van de ondergrondse rou-
te tientallen, honderden tot vele duizenden jaren later, boven ko-
men in beekdalen en kwelgebieden op ongeveer 32-34 m +NAP. Dat 
is dus een hoogteverschil van 40 meter ofwel in potentie 4 atmo-
sfeer kweldruk! Dat verklaard ook waarom juist hier in de laagvlakte 
van de Roerdalslenk, ten oosten en noorden van het hoge Kempisch 
Plateau zoveel kwelgevoede doorstroommoerassen-, broek- en 
(hoog-) veengebieden konden ontstaan. 

kanaalinvloeden

Het gereedkomen van de Zuid-Willemsvaart in 1826 en het Kanaal 
Bocholt-Herentals in 1844 dwars door de heide betekende voor het 
vennencomplex Ringselven en De Hoort een belangrijke ingreep in 
het watersysteem. Kort na de aanleg  werden bij Lozen en Hamont, 
maar ook op Weerts grondgebied  ter hoogte van de Boshoverheide 
wateringen (vloeiweiden) aangelegd (mertens & simons, 1982). De-
ze vloeiweiden werden gevoed met het relatief basen- en slibrijke 
Maaswater vanuit beide kanalen [figuur 5]. Nog steeds wordt het 
afgewerkte kanaalwater van de nog functionerende vloeiweiden 
op de Hamonterbeek geloosd. Deze beek stroomt met voedings-

stoffen en kalk uit de Maas vervolgens door De 
Hoort en het Ringselven naar de Tungelroysche 
beek.
Het kalkhoudend bevloeiingswater heeft de 

en vochtige rijke bossen [figuur 3]. 
Het Ringselven en Wijffelterbroek zijn daar de meest noordelijke Ne-
derlandse exponenten van. Het plateau ligt met een hoogte van circa 
62-75 m +NAP enkele tientallen meters hoger dan deze moerasgor-
del. Het is een geohydrologische situatie die verrassend veel lijkt op 
die van de hoge Maasterrassen langs de Duitse grens tussen Mook en 
Schinveld waar eveneens aan de voet op tal van plaatsen uitgestrek-
te kwelmoerassen met diverse vormen van veenontwikkeling lagen 
(wolters-noordHoff atlasproduKties, 1992; brinKHof, 2006).
Vermoedelijk is in het Kempen~Broek een combinatie van factoren 
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de kwelmoerassen, zo-
als de aanwezigheid van lemige beek- en Maasafzettingen van voor 
de laatste ijstijden en de oprijzende Peelhorst die ervoor zorgt dat 
de beken en grondwaterstromen niet naar het noordoosten blijven 
stromen maar eerst sterk zuidwaarts afbuigen om pas kilometers 
verder hun loop naar het noordoosten, richting Maasdal, te hervat-

FIGUUR 4 
Het Kempisch Plateau en de Peelhorst zijn rijzende geologische blokken die van 
elkaar gescheiden worden door het dalende blok van de Centrale of Roerdal 
Slenk. De grondwaterstromen en beken die van het Belgisch-Limburgse 
Kempisch Plateau stromen zullen via de Roerdalslenk oostelijk naar de Maas 
afstromen omdat de oprijzende Peelhorst hun noordoostelijke afstroomrich-
ting blokkeert. Pas rond Budel en het Weerterbos  gaan de waterstromen via de 
Centrale Slenk richting ’s-Hertogenbosch stromen (bron: P. Voorn bewerkt naar 
Wikipedia trefwoord Peelhorst  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/4/42/Roerdal_graben_map_NL.svg).

FIGUUR 5 
Waterstaatskaart 57 Valkenswaard blad 3 uit 1877 met 
daarop hydrografische informatie. Te zien zijn de kana-
len (rood), vloeiweiden of weteringen (groen, blauw 
en oker), de doorvoer van kanaal- en vloeiweidewater 
via de Hamonterbeek door De Hoort en het Ringselven 
(zwart) om als Tungelrooijsche beek verder te stromen 
door de Kruispeel en de Kalverpeel (grijs ruitarcering) 
(thans ontgonnen). DepArtement vAn WAterstAAt, 1877. 
Waterstaatskaart, Valkenswaard kaartblad 57 sub-
blad 3.
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taalrijke zandgrond werd de vegetatie sterker dan elders tot haast 
‘steppeachtige’ vormen geremd [figuur 7]. Hier is naast stuifzand- 
en heidebegroeiing ook een open heischrale pionierbegroeiing aan-
wezig met soorten als Buntgras (Corynephorus canescens), Muizen-
oor (Hieracium pilosella), Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus), 
Zandblauwtje (Jasione montana), Schapenzuring (Rumex acetosel-
la), Brem (Cytisus scoparius), Struikhei (Calluna vulgaris), Fijn scha-
pengras (Festuca filiformis), Grote teunisbloem (Oenothera glaziovi-
ana) en Slangenkruid (Echium vulgare). De vegetatie is kort en open. 
De zandige kale plekken warmen snel op, temeer omdat het Kem-
pisch ‘continentaal’ microklimaat zich kenmerkt door geringe neer-
slag en een groot aantal zonuren (sluijter, 2011). Dergelijke begroei-
ingen komen plaatselijk ook bij de (voormalige) zinkfabrieken van 
Overpelt en op de Maatheide bij Mol voor.
Deze heischrale biotopen vormen een perfect habitat voor de Veld-
krekel (Gryllus campestris), Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda cae-
rulescens), Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia), Veldleeuwerik 
(Alauda arvensis) en Boomleeuwerik. De grootste bijzonderheden 
uit dit milieu zijn toch de Duitse zandloopkever (Cylindera germa-
nica) en de onooglijk kleine en specialistische korstmossen Grof 
korrelloof (Stereocaulon vesuvianum), Spoorkorrelloof (Stereocau-
lon nanodes) en Zinksteenschubje (Acarospora anomala). De laat-
ste twee hebben wel zeer treffend gekozen namen gezien de groei-
plaatsen respectievelijk op het goederenspoor en op zinkslakken.
In tegenstelling tot wat wel eens beweerd werd groeit hier geen 

oorspronkelijk zwakgebufferde en daarvoor mogelijk 
zelfs zure hoogveenvennen De Hoort en Ringselven 
sterk beïnvloed. De brede kragen met Galigaan (Cla-
dium mariscus) en het landelijk zeldzame maar hier al-
gemeen aanwezige Groot nimfkruid (Naja marina) zijn 
onder meer het gevolg van de aanvoer van basenrijk ka-
naal- en vloeiweidewater [figuur 6].
Vandaag de dag zijn het eerder de nadelen van het voed-
selrijke water die opvallen:  Gevlekte (Amerikaanse) ri-
vierkreeften (Orconectes limosus), Aziatische korfmos-
sels (Corbicula fluminea), Brasems (Abramis brama), 
blauwalgen (Cyanobacteria spec.) en bovenal teveel 
voedingsstoffen die het kanaalwater via viskweekvijvers en vloei-
weiden mee naar de vennen neemt. Het kanaal oefent echter op 
subtielere wijze toch ook nog een positieve invloed uit en wel via de 
zogenaamde kanaalkwel. Het gaat hier om kalkhoudend kanaalwa-
ter dat wegzakt in de bodem en/of via de damwanden als lekstroom 
de lager gelegen heide, venoevers en graslanden kan bereiken. Dit 
gebeurt alleen daar waar het kanaalpeil hoger ligt dan de omge-
ving. Op diverse plaatsen in Noord-Brabant ontstonden in het verle-
den bijzondere floristische standplaatsen onder invloed van basen-
rijke kanaalkwel. Bij Biest-Houtakker en Son ontstonden door deze 
kanaalkwel zelfs orchideeënrijke schraallandvegetaties. Langs het 
Ringselven beïnvloedt de kanaalkwel de vochtige heide en geïso-
leerde voedselarme vennetjes die vlak achter de riet- en galigaan-
kragen liggen. In de natte heide liggen hier daarom wateren met 
een gevarieerde voedselrijkdom.

zinkinvloeden

De zinksmelterij met zijn giftige rook maakte in de periode 1893-
1973 tot bijna twee kilometer benedenwinds van de fabriek nage-
noeg iedere vorm van begroeiing onmogelijk. Daardoor ontstond 
aan de zuidrand van de Budelerbergen en Boshoverheide een nieu-
we zandvlakte en zandverstuiving waarvan de randen nu nog aan-
wezig zijn. De met zware metalen belaste lucht en de overal gestor-
te zinkassen hebben bizar genoeg juist ook tot bijzon-
dere natuurwaarden geleid. Achter de fabriek ontstond 
een stabiele zandvlakte met uitgestoven plassen die 
stagneerden op leemlenzen. De meest vervuilde zink-
terreinen zijn in de jaren tachtig gesaneerd. Hier en 
daar bleven de zinkassen liggen, onder andere aan de 
randen van de zandverstuiving, langs de spoorbermen 
en op de oude bedrijventerreinen. Op deze schrale, me-

FIGUUR 6 
Het Ringselven met een kraag van Galigaan (Cladium mariscus)
(foto P. Voorn). 

FIGUUR 7 
Heischrale vegetaties zijn favoriet bij warmteminnende insecten 
en vogels zoals de Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerules-
cens), Veldkrekel (Gryllus campestris), Kleine parelmoervlinder 
(Issoria lathonia), Duitse zandloopkever (Cylindera germanica)  
en Tapuit (Oenanthe oenanthe) (foto: P. Voorn).
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FIGUUR 8 
De Woudaap (Ixobrychus minutus) is een zeldzame broedvogel op het 
Ringselven en De Hoort (foto: P. Voorn).

te karekiet (Acrocephalus arundinaceus), Baardmannetje (Panurus 
biarmicus), Korhoen (Lyrurus tetrix) en Kemphaan. 
Tot  midden jaren tachtig broedden op korte open natte heide rond 
het Ringselven en De Hoort en op de natte zandvlakten en natte 
weilanden ten noordoosten van de zinkfabriek tientallen Kieviten 
(Vanellus vanellus), Veldleeuweriken, Grutto’s (Limosa limosa), Wul-
pen (Numenius arquata), maar ook enkele Tureluurs, Tapuiten (Oe-
nanthe oenanthe) en  Watersnippen (Gallinago gallinago). In riet-
kragen broedden in die periode Woudaap (Ixobrychus minutus) 
[figuur 8], meerdere paartjes Bruine kiekendieven (Circus aerugi-
nosus) en zaten in de kokmeeuwenkolonie regelmatig wel enkele 
Zwartkopmeeuwen (Ichthyaetus melanocephalus) en Kleine man-
telmeeuwen (Larus fuscus) te broeden (van erve, 1967; teixeira, 1979; 
blom, 1992, SOVON, 1987; 2002;  Hustings et al., 2006; mondelinge 
mededeling T.Heijnen VWG De Kempen).
Maar net als in andere heide- en hoogveengebieden kreeg de na-
tuur in de jaren zestig een enorme klap door verdroging, verzuring 
en vergrassing. Voor Kemphanen, Visdiefjes en veel pleisterende 
strandlopers viel het doek toen de grote, natte zandvlakte vol plas-
jes vanaf 1984 grotendeels verdween onder de opslagbekkens van 
jarosiet (nat ijzerhoudend afvalerts na zinkelectrolyse). 
Inmiddels is er op veel fronten sprake van herstel, maar de vogelrijk-
dom van decennia terug zal niet gauw terugkeren. Wel broeden nog 
regelmatig Snorren (Locustella luscinioides), Blauwborsten (Luscinia 
svecica) en Roerdompen (Botaurus stellaris) in de riet- en galigaan-
kragen van de vennen en hoewel de Woudaap een stuk zeldzamer is 
geworden als broedvogel, komt ook deze nog sporadisch voor.
Net als elders in Nederland is ook hier een toename van de Aalschol-
ver (Phalacrocorax carbo), Knobbelzwaan (Cygnus olor), Grote zilver-
reiger (Ardea alba), Grauwe gans (Anser anser) en Grote Canadese 
gans (Branta canadensis) te zien. Ook passend in deze trend is het 
paartje Slechtvalken (Falco peregrinus) dat nagenoeg permanent op 
en rond de fabriek aanwezig is. 
Een blik in de toekomst kan tot aardige verrassingen leiden. ARK Na-
tuurontwikkeling heeft in 2012 een studie laten doen naar de kan-
sen voor vestiging en herintroductie van Kraanvogels (Grus grus) in 
Limburg en Zuidoost Brabant. De conclusie van Duitse kraanvogel-
deskundigen was dat de autonome areaaluitbreiding in westelijke 
richting snel gaat en dat binnen 10 - 20 jaar de eerste kraanvogels 
zich als broedvogel in de moerassen van Peel en Kempen~Broek zou-
den kunnen gaan vestigen. De Hoort en Ringselven worden even-
eens geduid als potentiële vestigingslocaties, vanwege hun omvang, 
rust en openheid. Ook soorten als Tapuit, Draaihals (Jynx torquilla), 
Grauwe klauwier (Lanius collurio) en Hop (Upupa epops) zouden in 
de toekomst best nog weer eens in deze relatief warme regio kunnen 
opduiken als broedvogels.
In de nabije zandverstuiving van Weerter- en Budelerbergen en Bos-
hoverheide waren Duinpieper (Anthus campestris) en Tapuit in de ja-
ren tachtig de grote verliezers. Het positieve nieuws is dat de Nacht-
zwaluw (Caprimulgus europacus) net als elders in ons land het afge-
lopen decennium een enorme comeback vierde met in 2012 maar 
liefst 45-50 broedparen in de Weerter-en Budelerbergen en Bosho-
verheide (mondelinge mededeling. A. Braam (Defensie, Dienst Ge-
bouwen, werken en terreinen)). 

echte zinkvegetatie zoals in het Geuldal, maar Schapenzuring, 
schapengras (Festuca ovina agg.), Fioringras (Agrostis alba) en Pij-
penstrootje hebben er door selectie en adaptatie een sterke zink- en 
cadmiumtolerantie ontwikkeld.

vogelparadijs 

De zandvlakte vol plassen en heide achter de zinkfabriek was tot 
begin jaren tachtig van de 20e eeuw vermaard om zijn broedende 
Kemphanen (Philomachus pugnax), Tureluurs (Tringa totanus), Klei-
ne plevieren (Charadrius dubius) en Visdieven (Sterna hirundo). Al-
le binnenlandse trekvogels worden op de trektelpost Loozerheide 
(www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=170) in buitengewone 
aantallen en diversiteit waargenomen. Ook het vogelringstation 
van Wil Beeren valt op vanwege de hoge  aantallen en soortenrijk-
dom onder zangvogels.
Sterk tot de verbeelding sprekende soorten als Vale gier (Gyps ful-
vus), Spaanse keizerarend (Aquila aldalberti), Slangenarend (Circae-
tus gallicus) en Dwergarend (Hieraaetus pennatus) zijn hier waarge-
nomen. 
Dat de Loozerheide een veelgebruikte trekroute is, heeft met een 
combinatie van factoren te maken. Het 15 km lange en 3 km brede 
bos- en natuurgebied Weerterbos en Weerter-en Budelerbergen 
liggen perfect gesitueerd in de ZW-NO-trekrichting terwijl ook de 
afwisseling van sterke thermiek boven zandverstuiving, heide en 
bossen en de dalende luchtkolom boven de grote wateroppervlakte 
vermoedelijk bijdragen aan gunstige  omstandigheden voor obser-
vaties. De schaal en diversiteit aan biotopen maken verder dat dit 
gebied vanaf grote hoogte en afstand als een magneet vogels aan-
trekt. 

vergane glorie…?

Ook de heide en vennen aan de zuidkant van de fabriek waren in de 
jaren zestig een befaamde hotspot voor vogelaars (van erve, 1967). 
In de uitgestrekte open, vochtige Loozerheide en vennen - toen nog 
echt heide want nauwelijks vergrast - broedden tot eind jaren ze-
ventig nu mythisch klinkende soorten  als Blauwe kiekendief (Circus 
cyaneus) (tot zeker 1964 en mogelijk tot circa 1970), Grauwe kieken-
dief (Circus pygargus) (tot 1977), Zwarte stern (Chlidonias niger), Gro-
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Sinds 1990 wordt ze zeer sporadisch gevangen in de Maas, Grens-
maas, Maasplassen of een der zijbeken van de Maas (CrombagHs et 
al., 2000). In de Brabantse Beerze (2009 en 2010) is de Kwabaal ge-
herintroduceerd (eigen waarneming).
De vennen zijn vooral sinds de toevoer van kanaalwater erg visrijk 
geworden.  Waarschijnlijk was dat ook de reden dat Otters (Lutra lu-
tra) zich hier in de 19e eeuw goed thuis voelden. De beken, vennen en 
Kempische viskwekerijen boden vis, rust en ruimte. Het kanalennet-
werk zorgde bovendien voor een perfecte dwarsverbinding tussen 
de beekdalen. Het Ringselven en De Hoort vormden tot midden ja-
ren zeventig het laatste otterbolwerk in het Kempen~Broek. Na die 
tijd werd het verkeer langs de kanalen steeds drukker en ook de ho-
ge gehalten aan DDT, PCB’s en kwik in de vis van beken, kanalen en 
rivieren zullen een flinke duit in het verdwijnzakje hebben gedaan. 
Een andere bijzondere viseter is de Visarend (Pandion haliaetus) die 
jaarlijks op doortrek, vaak zelfs met meerdere exemplaren aanwe-
zig is rond het Ringselven, de Zinkplas en De Hoort. In september is 
de trefkans het grootst. 
Een aspect van de grote vennen dat sterk bepalend is voor de rijk-
dom van de regenwatervennetjes in de buurt zijn de brede riet- 
en galigaankragen. Deze vormen een filter en barrière tussen het 
tamelijk voedsel- en kalkrijke venwater dat vooral kanaal- en dus 
Maaswater is, en de échte regenwatervennetjes en -plasjes die 
daar achter liggen. Op de randen van beide systemen kunnen die 
watertypen geleidelijk mengen. Zo’n gradiënt is in de ecologie vaak 
een garantie voor soortenrijkdom. Dat is ook hier goed te zien aan 
de flora en libellenfauna. In de zone van zwak gebufferde vochti-
ge heide en iets meer gebufferde venoevers kunnen bijzonderhe-

vennen, vissen en viseters

Het Ringselven en De Hoort, beide mesotroof, bevatten (buiten 
perioden met algenbloei) helder water en schijnen totdat er Gras-
karpers (Ctenopharyngodon idella) uitgezet werden veel rijker aan 
waterplanten (waaronder veel meer Duizendknoopfonteinkruid 
(Potamogeton polygonifolius) te zijn geweest (mondelinge mede-
deling W.Poelmans). Het Ringselven bevat nu veel Groot nimfkruid 
en slechts aan de randen Duizendknoopfonteinkruid (felix & eiCH-
Horn, 2009). 
De Zinkplas, zoals het noordelijke deel van het oorspronkelijke ven 
thans heet, bevat tenminste in de ondiepe oeverzones enkele bij-
zondere venplanten zoals Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis), 
Kleinste egelskop (Sparganium natans), Kruipende moerasweeg-
bree (Baldellia repens) [figuur 9] en Ongelijkbladig fonteinkruid 
(Potamogeton gramineus). Dit zijn overwegend soorten van zwak 
gebufferde tot gebufferde voedselarme tot matig voedselrijke ven-
nen en plassen. 
Mesotrofe wateren behoren in potentie tot de meest soortenrijke 
aquatische levensgemeenschappen. In de Pleistocene zandgebie-
den van Brabant en Limburg zijn deze altijd betrekkelijk zeldzaam 
geweest. De libellenfauna van de Loozerheide en vennen is met cir-
ca 40 soorten zeer rijk te noemen (felix & eiCHHorn, 2009). In tegen-
stelling tot de meeste andere heide-en vennengebieden leven hier, 
zeker voor een heide-vennengebied, veel vertegenwoordigers van 
juist mesotrofe wateren in grote aantallen, wat de bijzondere sta-
tus van het Ringselven eens temeer bevestigd. Het gaat om soorten 
als Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens), Vroege glazenmaker 
(Aeshna isoceles) en Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomacu-
lata). De Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) [figuur 
10] en Bandheidelibel (Sypetrum pedemontanum) komen in lage 
aantallen voor. De Kempense heidelibel verdween in 2006 uit het 
gebied als gevolg van de sanering van de zinkassen onder een ou-
de spoordijk. Sinds 2012 zijn er weer  enkele nieuwe waarnemingen, 
maar er is voor zover bekend thans geen stabiele populatie in het 
gebied aanwezig.
Ook de visfauna vertoont duidelijk een samenstelling die kenmer-
kend is voor heldere plantenrijke wateren met veel Ruisvoorn (Scar-
dinius erytrophthalmus), Bittervoorn (Rhodeus amarus) en Snoek 
(Esox lucius). Het meest bijzonder zijn echter de eenmalige waar-
nemingen van Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) en Kwab-
aal (Lota lota) (brouwer et al., 2010). Kwabaal is een koud water min-
nende vissoort uit de kabeljauwfamilie die leeft in diepe meren, 
veenplassen, rivier- en beekoverstromingsmoerassen. De Kwabaal 
is enkele decennia lang uitgestorven geweest in Zuid- Nederland. 

FIGUUR 9 
Kruipende moerasweegbree (Baldellia repens) groeit op oevers van vennen 
met zwak gebufferd water (foto: P. Voorn).

FIGUUR 10 
Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) is een zeldzame soort 
van pionierssituaties die zomers droogvallen. De enige populatie verdween 
bij de zware metalensanering van een oude goederenspoordijk met berm-
sloten Het milieu is weer hersteld dus hopelijk keert de soort terug (foto: P. 
Hoppenbrouwers).
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spelta), Rogge (Secale cereale) en Boekweit (Fagopyrum esculentum) 
brachten vroeger juist voedingstoffen op de heide die voor nectar, za-
den, wormen en insecten zorgden voor de (avi-)fauna, waarvoor in de 
thans vergraste uitgeputte bodems onder heide, stuifzand en naald-
bos weinig te vinden is. Zal het voormalig landbouwgebied zich uit-
sluitend onder invloed van extensieve begrazing kunnen ontwikke-
len tot een voor de fauna aantrekkelijk mozaïek van pionierbegroei-
ingen, heide, bloemrijk grasland, ruigte, struweel en bos?

Bosomvorming
In het verleden zijn sparren- en populierenbossen aangeplant, die 
ver afstaan van een natuurlijk bos. Rigoureus verwijderen van bo-
men of spontaan laten kwijnen is nu de vraag. De combinatie van 
het langzaam laten vervallen door vernatting, hier en daar een 
handje helpen via omvormingsbeheer, en bosjes die het volhouden 
laten staan, is een ‘milde’ manier van omvorming.

Omgaan met bodemvervuiling
Een aandachtspunt van de Loozerheide dat voor soorten die hoger 
in de voedselketen staan, zoals Das (Meles meles), Otter en Steenuil 
(Athene noctua), op termijn misschien ook een serieus risico kan vor-
men zijn de vervuilde bodems. Elke plag heide of Pijpenstrootje, elke 
hap zand of venbodem is vervuild met zink en cadmium. Afvoer van 
vervuilde grond is duur. Een goedkoper alternatief is om het materi-
aal in het terrein zelf te verwerken tot een wal of heuvel, mits dit de 
ondergrond niet verder vervuilt. Voor de Heikikker en de Kempische 
heidelibel zou het graven van enkele ondiepe, venachtige plassen in 
ieder geval gunstig zijn.
Overigens zijn (beperkte) zinkresten niet per definitie nadelig voor 
het gebied. Als hier en daar plekken overblijven met zinkassen in de 
toplaag, kunnen zich schrale, zinkresistente pionierbegroeiingen 
handhaven. Hier voelen Tapuit, Veldkrekel, Kleine parelmoervlin-
der, Duitse zandloopkever en Blauwvleugelsprinkhaan zich juist erg 
thuis. Op doortrek zijn het juist dit soort steppeachtige begroeiin-
gen die regelmatig Duinpiepers (Anthus campestris), Tapuiten, leeu-
weriken en Morinelplevieren (Charadrius morinellus) doen beslui-
ten tot een tussenstop.

Meer profijt van gradiënt
De gradiënt van kalkhoudende, voedselrijkere kanaalkwel en van 
zuurder, voedselarmer grondwater en regenwater uit tegengestel-
de richting moet in de vennen en de natte heide optimaal worden 
benut. Een diffuse scheiding tussen beide watertypen in de vorm 
van een brede riet- en galigaanzone kan hiervoor zorgen. Zo ont-
staat een grotere variatie in waterkwaliteit binnen Ringselven-Zuid.

Beheer
Als overheersende beheerstrategie is jaarrondbegrazing een ge-
schikt alternatief, of minimaal een goede basis voor traditioneel 
heidebeheer met plaggen, branden en verwijderen van opslag. Be-
langrijk is dat de dichtheid van grote grazers enerzijds hoog genoeg 
is om de vergrassing en de verbossing van heide en stuifzanden te 
vertragen en anderzijds niet te hoog is om ongewenste (massale) 
vertrapping van bodembroeders en reptielen te voorkomen. Tege-
lijk moet bij deze vorm van begrazing de kuddegrootte ook worden 

den zoals Moerassprinkhaan (Stethophyma grossum), Beenbreek 
(Narthecium ossifragum), Kleinste egelskop, Heikikker (Rana arva-
lis), Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) en Klokjesgentiaan 
(Gentiana pneumonanthe) worden aangetroffen (Haterd & wielaK-
Ker, 2009).

toekomstvisie ringselven en omgeving

Stel dat het Ringselven en zijn omliggende vergraste heide, enkele 
akkers en verdroogde rabatten met populieren en rietveldjes in han-
den komen van een natuurorganisatie. Welke kant moet het dan op-
gaan met dit gebied, dat unieke kwaliteiten bezit, en ook nog eens 
is ingebed in een 40 km lange keten van natuurgebieden tussen 
Maaseik en Mierlo. Echter ook een gebied dat belast is met een erfe-
nis van de oude zinkindustrie. Over die vraag hebben ARK Natuur-
ontwikkeling en Natuurmonumenten zich in 2011 gebogen. Daarbij 
zijn onderstaande kwesties aan de orde gesteld. Inmiddels is door 
Nyrstar al zo’n 130 hectare Loozerheide overgedragen aan ARK en 
sinds 2013 grazen hier Taurosrunderen en Exmoorponies [figuur 11].

Herstel vochtige heide 
De vraag is in hoeverre grootschalig herstel van de uitgestrekte voch-
tige heide nog mogelijk is. Wellicht is het grondwater al zo diep weg-
gezakt dat op veel plaatsen natte heide niet meer realiseerbaar is.

Herstel Ringselven-Noord
Een belangrijke aanvulling op bovengenoemd heideherstel is de 
omvorming van de grote, metersdiepe Zinkplas tot een meer na-
tuurlijk Ringselven-Noord. Dit kan worden gerealiseerd door de 
aanleg van eilandjes en ondiepe zand- en slikoevers.

Omvorming drooggelegde rabatsloten
Onderzocht zou kunnen worden of en zo ja hoe de voormalige natte 
laagten met nu diep verdroogde rabattenzones tot natte en voch-
tige laagten hersteld kunnen worden. Essentieel aandachtspunt 
hierbij is de ondoorlatende leemlaag: is deze nog intact of toch 
doorgraven?

Toekomst landbouwenclave 
Bij het oorspronkelijke heidelandschap horen akkertjes en zandpa-
den met heischrale bermvegetaties. Die akkertjes met Spelt (Triticum 

FIGUUR 11
Exmoorponies op de Maashorst Maashorst in Oss (foto: P. Voorn).
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inrichting en zonering. Dat betekent dat ook zwem- en viswater een 
plek zouden kunnen krijgen.

van droom naar werkelijkheid…

Het Ringselven als deel van het grensoverschrijdende Kem-
pen~Broek, dat op zijn beurt weer een schakel vormt in een lange 
keten natuurgebieden langs de grens van Belgisch en Nederlands 
Limburg tot aan de Strabrechtse heide in Noord-Brabant moet eco-
logisch, landschappelijk maar ook recreatief grensoverschrijdend 
beschermd worden en verder gestalte krijgen. De A2 bij Weert krijgt 
al een ecoduct. Dit verbindt het Weerterbos in het uiterste noorden 
met de Weerter- en Budelerbergen. Verder zuidwaarts is een hech-
tere verbinding tussen Weerter- en Budelerbergen en het Ringsel-
ven eveneens wenselijk. Vervolgens staat een overgang over het 
kanaal en de parallelle provinciale weg hoog op de verlanglijst: een 
eco-brug voor fauna én recreanten. Van groot belang is wel dat de 
zones aan beide zijden van het kanaal groen en landschappelijk en 
ecologisch verbonden blijven. Dat is minder vanzelfsprekend dan 
de harde werkelijkheid want hier dreigt de aanleg van een grotere 
haven met containeroverslagbedrijf en dat zou juist de noord-zuid-
verbinding van dit grote Natura2000-gebied danig frustreren en 
het gebied landschappelijk, ecologisch en recreatief ernstige scha-
de toebrengen. 
In het Kempen~Broek en zeker in en rond de Loozerheide is nog veel 
werk te doen. Gezien de potenties van het gebied is er alle reden om 
dat ook daadwerkelijk op te pakken. Natuurorganisaties, overheden, 
recreatie en bedrijfsleven hebben met dit gebied goud in handen.
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afgestemd op het beperkende voedselaanbod in de winter. Naast 
de uitgezette winterharde Exmoorponies  en runderen spelen op 
landschapsniveau ook andere structuurbepalende soorten een be-
langrijke rol bij de ontwikkeling van de vegetatie, de fauna en het 
landschapsbeeld. In dit gebied zijn dat Bevers (Castor fiber), Konij-
nen (Oryctolagus cuniculus), Dassen, ganzen (Anser spec.), Reeën 
(Capreolus capreolus), Wilde zwijnen (Sus scrofa) en wie weet  zelfs 
Edelherten (Cervus elaphus).
Naast begrazing hebben van nature branden en stormen even-
eens een bijdrage geleverd aan het lokaal openhouden van het 
landschap. Gecontroleerd branden is een oude beheersmaatregel 
die heiboeren vroeger óók om de paar jaar toepasten aan het eind 
van de winter als de fauna nog in de grond in winterslaap zat en de 
Boomleeuweriken nog niet begonnen waren met nestelen. Zeker 
op de Loozerheide, waar metalen in de bodem het composteerpro-
ces vertragen en organisch materiaal zich ophoopt, zou een korte 
voortrazende brand mogelijk veel goeds kunnen doen. Wat een hele 
kudde zelfs in vijf jaar niet tot stand brengt, doet een goed gecontro-
leerde februaribrand in een paar uur tijd. Zo’n brand over een natte 
of bevroren bodem zal veel onbegraasbaar geworden oud Pijpen-
strootje immers verwijderen zodat er daarna veel beter begraasba-
re jonge heide en Pijpenstrootje voor terugkomt.

Natuurbeleving
Ringselven-Loozerheide is nu een gebied waar mensen nog weinig 
kunnen beleven. De weg langs het kanaal biedt uitzicht op het ge-
bied vanaf auto of fiets. Verder zijn er twee vogelobservatiepunten. 
Dat moet en kan beter, voor de inwoners van Budel-Dorplein die het 
gebied als achtertuin hebben en voor recreanten uit de wijde omge-
ving. Voorbeelden van een passende inrichting zijn met een span-
nend slingerend pad door het gebied en een vogelkijktoren op de 
juiste plek. Het zou zo maar kunnen dat in de toekomst Edelherten, 
Otters, Wilde zwijnen of Kraanvogels zich hier laten zien. Das en Be-
ver zitten er al. Storingsgevoelige delen kunnen van het pad worden 
afgeschermd door een begroeiing van riet of wilgen. In de Biesbosch 
en de Flevopolders zijn voorbeelden genoeg van zo’n uitgekiende 

Summary

THE RINGSELVEN – LOOZERHEIDE AREA: 
HOW RIVER WATER AND POISONOUS 
METALS CREATED HIGH BIODIVERSITY 

The Loozerheide heathland (with a size of 
about 800 ha) is situated in the north of 
the Kempen~Broek area, and most of it is 
located within the Dutch province of Noord-
Brabant. This heathland area includes wet-
lands, heaths and forests with a rich flora 
and fauna. Natural seepage of water from 
the Kempisch Plateau, but also calciferous 
seepage from local canals fed by the river 
Meuse, determines the water quality of the 
wetlands. Zinc residues left in the sandy 
soils by the local zinc industry have resulted 
in a characteristic heathland vegetation. 
The considerable size of Loozerheide and 

its neighbouring nature areas, the numer-
ous pools, and the southwest-northeast 
orientation of the nature areas make the 
Loozerheide highly attractive to (migratory) 
birds. This article describes the most impor-
tant habitats and species, the history of 
the Loozerheide and the opportunities for 
future development.
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HET OERRUND, EEN LEVENDE 
LEGENDE

GODERIE, R., W. HELMER, H. KERKDIJK-
OTTEN & S. WIDSTRAND, 2014. Roodbont 
Publishers, Zutphen. Formaat: 24x30 
cm, genaaid, gebonden, full-colour, 
160 pagina’s.  ISBN 978-90-8740-
160-3. Prijs € 29,95, verkrijgbaar in 
de boekhandel.

In 1627 stierf in Oost-Polen het laat-
ste Oerrund, een imposant dier 
van 2,50 m hoog, 1000 kg zwaar 
en in het bezit van enorme hoorns. 
Dit boek gaat in zeven hoofdstuk-
ken in op dit indrukwekkende dier. 
Het eerste hoofdstuk bespreekt de 

sleutelrol die het Oerrund, en later 
andere wilde runderen en tenslotte 
ons huisvee via hun graasgedrag, 
voor andere organismen vervulde. 
Met de huidige leegloop van het 
platteland inclusief het grazende 
vee, en het vervolgens dichtgroeien 
met bos verdwijnen veel karak-
teristieke organismen van (half-) 
open landschappen.  Dit pleit voor 
herintroductie van wilde runderen 
in natuurgebieden. In hoofdstuk 
2 wordt de wereld voor, tijdens en 
na de IJstijden beschreven, toen 
grote graslanden begraasd werden 
door kuddes Oerrunderen, wilde 
paarden, herten en Wisenten. De 
jagende en veehoudende mens 
drong de wilde grazers steeds meer 
terug of roeide ze uit. Zo trokken 
de Oerrunderen zich terug in de 
dichte bossen in het huidige Polen. 
Hoofdstuk 3 gaat over het domes-
ticatie proces. Het Oerrund kwam 
oorspronkelijk in drie ondersoorten 
voor, het Indiase, het Euraziatische 
en het Noord-Afrikaanse. Uit DNA-
analyse komt naar voren dat de 
domesticatie op twee onafhanke-
lijke momenten startte. Rond 7.000 
jaar geleden kwamen de eerste 
tamme runderen naar Europa.  Door 
gebrekkige hekwerken vond zo nu 

en dan toch nog bevruchting van 
tamme koeien door Oerrundstie-
ren plaats en bleef een deel van het 
Oerrund-DNA behouden. Hoofdstuk 
4 beschrijft hoe het Oerrund door 
de betere onderzoekstechnieken 
in de 20e eeuw van een mythisch 
dier langzaam een realistisch wild 
dier wordt. Opgravingen, grotteke-
ningen en DNA-onderzoek geven 
een idee over het uiterlijk van het 
dier.  Er is zelfs een poging gedaan 
om het gedrag te beschrijven aan 
de hand van geschreven historische 
bronnen en kuddes hedendaagse 
wilde runderen. Isotopenonder-
zoek in kiezen van Oerrunderen 
laat zien dat de dieren tot de komst 
van gedomesticeerd vee vooral 
leefden van grassen en zich later 
terugtrokken in bossen, waar ze 
ook boombast en bladeren aten.
Het hoofdstuk ”Het verhaal van de 
stier” is er naar mijn mening een 
beetje bijgesleept. Het gaat over het 
belang van de stier in de loop van de 
geschiedenis, voor de Egyptenaren, 
de oude Grieken, maar ook voor de 
stierenvechters in de landen rondom 
de Middellandse Zee. Het v erhaal 
van het Oerrund is hierin vergezocht.
Spannend daarentegen is het hoofd-
stuk over het Oerrund 2.0, waarin de 

mogelijke terugkeer van het Oer-
rund door het ontrafelen van diens 
DNA aan bod komt. Dit dier, nu Tau-
ros genoemd, moet zoveel mogelijk 
kenmerken van het Oerrund in zich 
dragen. Doel hiervan is vrij levende 
populaties van een wilde runder-
soort te ontwikkelen die grote over-
eenkomst heeft met het Oerrund en 
dezelfde niche in de Europese natuur 
gaat vervullen. Informatie over twee 
Nederlandse proefgebieden, Keent 
tussen Ravenstein en Grave, en het 
Kempen~Broek, ontbreekt niet. Het 
boek sluit af met een hoofdstuk 
over meer wilde natuur in Europa.
Aan de vormgeving van het boek is 
niets te wensen over gelaten. Naast 
een interessant leesboek is het 
ook een prachtig kijkboek met veel 
hoogwaardige kleurenfoto’s, die 
vaak een dubbele pagina innemen 
en daardoor extra blikvangers zijn. 
Ook vele prachtige illustraties van 
Jeroen Helmer illustreren het boek; 
dit zijn vaak biotoopschetsen waarin 
de vele relaties worden weergege-
ven. Kortom, een prachtig boek voor 
iedereen met historische interesse 
in het Oerrund of nieuwsgierigheid 
naar het Oerrund 2.0.

olAF op Den KAmp

B o e k b e s p r e k i n g

r e c e n t  v e r s c h e n e n
Mulder, J. & J. Helmer, 2013. Roofdier-
gids. Herkenning van West-Europe-
se roofdieren en hun sporen
Ark Natuurontwikkeling, Hoog Kep-
pel (25 pp). Prijs € 7,50, exclusief ver-
zendkosten, te bestellen via info@
ark.eu

Klein pocketformaat waterbesten-
dig handboekje om de roofdieren 
van Noordwest-Europa te herken-
nen, waarbij de nadruk ligt op de 
kenmerken die hen onderscheiden 
van soorten waarmee ze gemak-

kelijk verward kunnen worden. 
Van acht soorten (Lynx, Wilde kat, 
Wolf, Wasbeer, Wasbeerhond, Otter, 

Boom- en Steenmarter) worden 
middels tekeningen van de winter-
vacht de verschillen tussen de soor-
ten aangegeven. Verder summiere 
informatie over de herkenning, 
aangevuld met pootafdrukken en 
uitwerpselen van deze en een aan-
tal andere zoogdieren. Het boekje 
wordt afgesloten met twee pagina’s 
over het gebruik van cameravallen.

Wie zijn rapport, boek, etc. opgeno-
men wil zien in deze rubriek, kan een 
literatuurverwijzing met een korte 

inhoudsbeschrijving en bestelwijze 
opsturen naar de redactie o.v.v. ‘recent 
verschenen’. De publicaties moeten 
betrekking hebben op voor Limburg 
relevante onderwerpen. 
De meeste in deze rubriek besproken 
rapporten kunnen worden ingezien 
bij het bureau van het Natuurhisto-
risch Genootschap in Limburg. Graag 
even van te voren bellen of iemand 
aanwezig is (tel. 0475 -386470).

GuIDo versCHoor

hydrologische quickscan natte natuurparel. Ven-
nen bij Budel. Bureau Waardenburg, Culemborg. 
� HUSTINGS, F., J. VAN DER COELEN, B. VAN NOORDEN, R. 
SCHOLS & P. VOSKAMP, 2006. Avifauna van Limburg. 
Stichting Natuurpublicaties Limburg, Roermond.
� MERTENS, A. &  L.SIMONS, 1982. De Vloeiweiden te 
Lommel-Kolonie. Vzw. Stichting Limburgs Land-
schap, Hoeselt.
� RUTING, J. 1958. Welke vis is dat? Zoetwatervis-
sen van Nederland, Centraal- en West Europa. Uit-

geverij Thieme & cie. Zutphen.
� SLUIJTER, R. (red.), 2011. Bosatlas van het Klimaat. 
KNMI/ Noordhoff Atlasproducties, De Bilt/Gro-
ningen.
� SOVON, 1987. Atlas van de Nederlandse vogels 
1978-1982. SOVON, Arnhem.
� SOVON, 2002. Atlas van de Nederlandse 
broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna deel 
5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, 
KNNV uitgeverij & European Invertebrate Survey 

– Nederland, Leiden.
� TEIXEIRA, R.M., 1979. Atlas van de Nederlandse 
broedvogels. SOVON, Nijmegen.
� VOS, P.C., J.BAZELMANS, H.J.T.WEERTS & M.J.VAN DER 
MEULEN (red.), 2011. Atlas van Nederland in het Ho-
loceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste 
IJstijd tot nu. Bert Bakker,  Amsterdam.
� WOLTERS NOORDHOFF ATLASPRODUKTIES, 1992. Grote 
Historische Provincie Atlas 1:25.000, Limburg 
1837-1844. Wolters-Noordhoff Groningen.



natuurhistorisch maandblad 	 april		2014   jaargang 103 | 4 121

O n d e r  d e  A a n d a c h t
UitnOdiging Algemene 
ledenvergAdering 11 April 2014

Het bestuur van het Natuurhistorisch Ge-
nootschap in Limburg nodigt al haar leden 
uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Alge-
mene Ledenvergadering. De vergadering 
wordt dit jaar gehouden op vrijdag 11 april 
2014 in het Natuurhistorisch Museum, de 
Bosquetplein 6 te Maastricht. Aanvang is 
om 20.00 uur. 
De agenda voor de vergadering is als volgt: 

 Opening en mededelingen

Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige Algemene Le-
denvergadering, op 15 april 2013, zijn hier-
naast opgenomen. 

Jaarverslag en Jaarrekening 2013
Het jaarverslag en de jaarrekening kun-
nen worden opgevraagd bij het bureau 
van het Genootschap (kantoor@nhgl.nl). 
Op verzoek worden de stukken dan per 
post of mail verzonden. Ter vergadering 
worden de Jaarrekening en het Jaarver-
slag toegelicht en ter goedkeuring voor-
gelegd. 

Benoeming bestuursleden
Binnen het bestuur zijn volgens rooster de 
leden Rob Geraeds en Wouter Janssen af-
tredend. Het bestuur draagt beide leden 
opnieuw voor en stelt voor om deze te her-
benoemen. Vanuit het Dagelijks Bestuur 
nemen Linda Horst en Denis Frissen af-
scheid. Als nieuwe leden in het Algemeen 
Bestuur worden voorgedragen Katrien de 
Vos-Reesink en Alfred Paarlberg. 

Rondvraag en sluiting

Namens het Dagelijks Bestuur,
Denis P.E.M. Frissen , Secretaris

nOtUlen Algemene 
ledenvergAdering 2013
gehouden op 15 april 2013 te Kerkrade. 

Opening en mededelingen 
De jaarlijkse ledenvergadering wordt ge-
houden in Kerkrade, waar zo’n 24 deelne-
mers zijn afgekomen op een lezing over 
Ringslang. Harry Tolkamp, als voorzitter 
van het Genootschap heet belangstellen-

den welkom. Enkele van de te herkiezen be-
stuursleden zijn helaas niet aanwezig. 

Notulen vorige bijeenkomst
De notulen van de vorige Algemene Le-
denvergadering werden gezamenlijk met 
de uitnodiging en agenda voor dit over-
leg gepubliceerd in het Natuurhistorisch 
Maandblad van april 2013. Een aantal af-
tredende en aantredende leden werd ge-
presenteerd. Van de zijde van het Dagelijks 
Bestuur werd een toelichting gegeven op 
het jaarverslag en de jaarrekening. De no-
tulen worden aangevuld met een correctie, 
eerder aftredende leden Jan Hermans, Joof 
Teeuwen en Hans de Mars waren niet ver-
meld, met deze aanvulling worden de no-
tulen vastgesteld. 

Toelichting Jaarverslag 2012
De secretaris geeft een toelichting op het 
jaarverslag. In 2012 stonden tal van activitei-
ten gepland op en rond de Meinweg waar in 
het kader van het project Natuurkwaliteit-
simpuls veel aandacht naar toe ging. Met 
een beginnende traditie was het Genoot-
schap present op goed bezochte Festa Na-
tura in Kempen~Broek. 

Naast diverse themanummers van het Na-
tuurhistorisch Maandblad werden ook de 
Limburgse Vogels en SOK Mededelingen 
mooier als ooit en groter qua omvang, uit-
gebracht. 

Toelichting Jaarrekening 2012
Op een totale exploitatie van € 222.337,-- 
werd een provinciale subsidie ontvangen 
van € 93.823,--. Aan het einde van het jaar 
werd met een beperkt negatief saldo van 
€ 1.518,-- afgesloten. 
De opbrengsten van contributies van Na-
tuurhistorisch Genootschap, Limburgse 
Vogels en SOK Mededelingen bedroegen 
€ 52.908,--.  
De personeelskosten 
bedroegen in 2012 in to-
taal € 90.066,--. Hier-
van werd een groot aan-
deel van de kosten weer 
doorberekend aan pro-
jecten waarvoor kan-
toorpersoneel werk-
zaam was. 
Zowel de jaarrekening 
als het jaarverslag wer-
den door het Algemeen 

Bestuur goedgekeurd. De Algemene Leden-
vergadering verleent decharge aan de pen-
ningmeester en de secretaris en stelt beide 
stukken vast. 

Aftredende bestuursleden
Op voorspraak van het Algemeen Bestuur 
worden Marian Baars, Wilfred Schoenma-
kers, Raymond Pahlplatz en Denis Frissen als 
herkiesbare bestuursleden voorgedragen. 
Alle bestuursleden worden met instem-
ming herbenoemd.

Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de 
rondvraag. De voorzitter dankt de aanwe-
zigen voor de bijdragen aan de vergadering 
en afsluiting van het verengingsjaar.

Namens het Dagelijks Bestuur,
Denis P.E.M. Frissen , Secretaris

metHOde  Kempen~BrOeK in 
prAKtiJK 
Losse natuurgebieden in het Kempen~ 
Broek aan elkaar smeden tot één robuust 
gebied is een hele klus. De ontbrekende 
schakels zijn niet eens zó groot, maar het 
gaat wel om heel veel percelen en eigena-
ren. De verwerving  was hier in het recente 
verleden omgeven door traagheid en bu-
reaucratie. De natuur, maar ook andere 
belanghebbenden, zoals agrariërs en wa-
terschap, zijn hier niet bij gebaat. ARK Na-
tuurontwikkeling ziet de uitdaging om het 
anders te doen. Hoe? Ten eerste door zelf ri-
sico te dragen in de uitvoering van een Pro-
vinciaal Meerjaren Plan. Het risico vervangt 
de bureaucratie. Ten tweede door met rent-
meester van Soest  in de haarvaten van het 
gebied te duiken voor snelle maatwerkop-
lossingen per grondeigenaar. De overeen-
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komst  van ARK met de Provincie Limburg 
omvat een harde resultaatverplichting, 
geen inspanningsverplichting. De opga-
ve is om vóór 1 januari 2016 in Limburg 500 
hectare EHS te realiseren. Bij aankoop van 
de grond vergoedt de overheid 85% van de 
waarde. Dit is de waardevermindering van 
grond na omzetting van landbouw in na-
tuur. Financiële risico’s dekt ARK af met in-
komsten uit compensatiegelden en andere 
fondsen.  Figuur 1 toont de tussenstand in 
2013: de verworven schakels (geel) koppelen  
natuurterreinen  aan elkaar. 
Het mag duidelijk zijn dat de 
ontwikkeling van het  Kempen~ 
Broek tot een robuust systeem 
binnen het Natura 2000-net-
werk  alleen mogelijk is dankzij 
de inzet en de grensoverschrij-
dende samenwerking van alle 
natuurorganisaties die in het 
Kempen~ Broek sinds jaar en 
dag werkzaam zijn: Agentschap 
voor Natuur en Bos, Limburgs 
Landschap vzw, Natuurpunt, 
Stichting het Limburgs Land-
schap en Natuurmonumenten.  
Ook het Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland, de pro-
vincies en gemeenten dragen 
in hoge mate  bij  aan deze suc-
cesvolle gebiedsontwikkeling.  
Gemeente Weert werd nota be-
ne verkozen als groenste stad 
van Europa. Zou dat denkbaar 
zijn geweest zonder  Kempen~ 
Broek?

JUBileUmBOeK 25 JAAr 
Kempen~BrOeK
2014 is een jubileumjaar voor 
het Kempen~ Broek. Reeds vijf-
entwintig jaar werken vele or-
ganisaties en administraties 
samen om de kwaliteiten van 
dit gebied te behouden voor 
toekomstige generaties. Daar-
om hebben het Regionaal Land-
schap Kempen en Maasland en 
ARK Natuurontwikkeling de 
handen in elkaar geslagen. Zij 
lanceren een boek over dit gren-
zeloze gebied. Erwin Christis 
is de auteur van de teksten, de 
redactie is handen van Jan van 
der Straaten. Het boek wordt 
in oktober 2014 uitgegeven bij 
Pictures Publishers in Woudri-
chem. Meer informatie en mo-

gelijkheid tot voorintekening volgen in de 
loop van 2014 op www.Kempen~Broek. eu.

BeleeF Het Kemp en~BrOeK
In het Kempen~Broek  ligt een uitgebreid 
wandel- en fietsroutenetwerk. Bovendien 
bieden de natuurorganisaties gedurende 
het hele jaar excursies rond verschillende 
thema’s aan, met als een van de hoogtepun-
ten de edelhertenbronst in het Weerterbos.  
De site www.Kempen~Broek.eu  geeft een 

overzicht van de mogelijkheden. Daarnaast  
kunnen de websites van de afzonderlijke na-
tuurorganisaties worden geraadpleegd of 
de digitale nieuwsbrieven.  Via ellen.luijks@
ark.eu kun je je bijvoorbeeld aanmelden voor 
de nieuwsbrief Kempen~Broek  van ARK. Via 
www.natuurmonumenten.nl/nieuwsbrief  
ontvang je alle Natuurmonumentennieuws 
uit Limburg; daarnaast is er de pagina www.
facebook.com/BeleefKempen~Broek.  Daar-
op vind je o.a. info over een route-app die 
door natuurgebied de Krang leidt. 

FIGUUR 1
Natuurgebieden in het Kempen~Broek groeien aan elkaar door samenwerking (bron: Oolder Advies, Ool-Herten 2014). 
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Dwars door het Moeras: onder die noemer 
wandelt Denis Frissen van ARK Natuuront-
wikkeling op Paasmaandag 21 april door 
het moeras van het Stramprooierbroek. Het 
moerasgebied van Limburgs Landschap 
vzw is dan op zijn mooist, met bloeiende 
Dotterbloemen en de eerste zingende Tuin-
fluiters. Startplek is de Broekmolen aan de 
Grensweg bij Stramproy. Vertrek om 14.00 
uur. Kom niet op uw Paasbeste schoenen 
maar trek laarzen aan! 

de nAtUUr BetrApt in 
Kempen~BrOeK
Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 juni 
2014 organiseert Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland in het GrensPark 
Kempen~Broek een biodiversiteitsweek-
end. Doel van het project ‘De natuur betrapt 
in Kempen~Broek’ is het werven van nieu-

we vrijwilligers die meehelpen bij het mo-
nitoren van de flora en fauna. Voorafgaand 
aan dit biodiversiteitsweekend kunnen de 
deelnemers in de maanden april en mei 
een laagdrempelige cursus volgen, waarbij 
ze kennis maken met de verschillende bio-
topen, soorten en terreinbeheerders in het 
Kempen~Broek. Tijdens het biodiversiteits-
weekend ligt de nadruk op het grensgebied 
Smeetshof- Wijffelterbroek-Kettingdijk- be-
grazingsblokken van ARK ‘Stramprooierhei-
de’-Areven. Het is de bedoeling om in één 
weekend zoveel mogelijk soortgroepen te 
inventariseren. Daarvoor zijn zowel specia-
listen als nieuwe vrijwilligers nodig. Naar de 
volgende soortgroepen gaat de aandacht 
uit: muizen, vleermuizen, dagvlinders, libel-
len, planten, insecten (bijen en wespen). Op 
vrijdag 13 juni komen  Frederik Thoelen van 
het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek en 
Ignace Schops, directeur van het Regionaal 

Landschap Kempen en Maasland, een pre-
sentatie geven voor de deelnemers van het 
Biodiversiteitsweekend. Frederik bespreekt 
de resultaten van de wildcamera’s die in 
Kempen~Broek ophangen. Ignace geeft 
antwoorden op veelgestelde vragen rond 
biodiversiteit. 
Na de presentaties gaan we naar buiten om 
nachtvlinders, vleermuizen en nachtzwalu-
wen te spotten. Het programma start zater-
dag en zondag rond 9.00 uur, op zaterdag 
eindigen de excursies rond 17.00 uur, daarna 
is er een barbecue (deelname: € 10,00). Op 
zondag sluit het programma rond 15.00 uur 
met koffie en vlaai. Je kunt zowel deelnemen 
als dagbezoeker, maar ook overnachten.
Wil je deelnemen aan de cursus en/of het 
biodiversiteitsweekend, neem dan contact 
op met Els Peusens, via e-mail: els@rlkm.be 
of tel. 0032-89655692 en kijk voor meer info 
op www.kempenbroek.eu 

van de Werkgroep Driestruik. Aan-
vang: 9.00 uur bij de verzinkte poort 
van de Driestruik.

� mAAndAg 7 April is er in een werk-
avond van de Molluskenstudie-
groep Limburg. Aanvang: 20.00 
uur in Hulsberg. Opgave verplicht 
bij Stef Keulen (tel. 045-4053602, 
biostekel@gmail.com).

� vriJdAg 11 April vindt de Algemene 
ledenvergadering van het Natuur-
historisch Genootschap plaats. Aan-
vang: 20.00 uur in het Natuurhisto-
risch Museum te Maastricht.

� vriJdAg 11 April verzorgt Olaf Op 
den Kamp voor de Plantenstudie-
groep een lezing over de Roer van 
bron tot monding, deel 1: De Roer in 
de Eifel. Aanvang: 20.00 uur in het 
Natuurhistorisch Museum te Maas-
tricht.

� vriJdAg 11 April verzorgt Hans van 

Gasteren voor de Vogelstudiegroep 
een lezing met als onderwerp ‘Vo-
geltrek op de radar’. Aanvang: 19.30 
uur in de Ster, Raadhuisstraat 13, 
6042 JK Roermond.

� ZAterdAg 12 April leidt Olaf Op 
den Kamp (aanmelden via tel. 045-
5354560 of info@eifelnatur.de) voor 
de Kring Heerlen en de Plantenstu-
diegroep i.s.m. de NABU een lente-
wandeling langs de Roer tussen Bar-
men en Linnich (D). Vertrek: 9.00 uur 
vanaf het Museumplein/ station te 
Kerkrade of om 9.45 uur vanaf de 
tennisvelden aan het eind van de 
Seestraße te Jülich-Barmen.

� ZAterdAg 12 April organiseert de 
Molluskenstudiegroep Limburg een 
excursie naar Tegelen, oevers van 
de Aalsbeek aan de Middeltweg en 
aan Nabben. Vertrek: 10.30 uur vanaf 
de parkeerplaats Sportpark Baken-
bos, Bakenbosweg 4, 5932 AH Tege-
len. Opgave verplicht bij Stef Keulen 

(tel. 045-4053602, biostekel@gmail.
com).

� ZOndAg 13 April organiseert Jos 
Hoogveld (informatie via tel. 06-
52041187) voor de Kring Venlo i.s.m. 
de Plantenstudiegroep een voor-
jaarsflora-excursie in het Leudal. 
Vertrek: 9.15 uur vanaf de Hertog 
Reinoudsingel 129 te Venlo of om 
10.00 uur vanaf de parkeerplaats Eli-
sabethshof, Roggelseweg te Haelen. 

� mAAndAg 21 April organiseert Jo-
han de Boer voor de Plantenstudie-
groep een excursie naar de Wilde 
narcissen in het Schwalmdal (B). Ver-
trek: 10.00 uur vanaf de achterzijde 
sta tion Maastricht of om 11.00 uur 
vanaf de kerk van Kaltherherberg. 

� WOenSdAg 23 April is er een bijeen-
komst van de Vlinderstudiegroep. 
Aanvang: 20.00 uur in het Natuur-
historisch Museum te Maastricht. 

B i n n e n w e r k  B u i t e n w e r k
oP De InternetPAGInA WWW.nHGL.
nL Is De meest ACtUeLe AGenDA te 
rAADPLeGen

� vriJdAg 4 April verzorgt Frans 
Braeken voor de Kring Maastricht 
een lezing over ‘De wondere wereld 
der insecten’. Aanvang: 20.00 uur in 
het Natuurhistorisch Museum, de 
Bosquetplein 6, Maastricht . 

� ZAterdAg 5 April leidt Henk He-
ijligers voor de Herpetologische 
Studiegroep een excursie naar de 
Zuidelijke Maasduinen. Vertrek om 
10.00 uur vanaf de parkeerplaats 
van het kantoor van Stichting het 
Limburgs Landschap, Rijksstraat-
weg 1 in Lomm (coördinaten: 209.8-
385.7).

� ZOndAg 6 April is er een werkdag 
van de Werkgroep Driestruik. Aan-
vang: 9.00 uur bij de verzinkte poort 
van de Driestruik.

� mAAndAg 7 April is er een werkdag 
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� dOnderdAg 24 April organiseert 
de Paddenstoelenstudiegroep haar 
startavond van het nieuwe veldsei-
zoen. Aanvang: 19.30 uur in het IVN-
home, Ransdalerstraat 63 te Rans-
daal.

� ZAterdAg 26 April organiseert 
Jo Bollen voor de Paddenstoelen-
studiegroep een excursie naar het 
Savelsbos. Vertrek: 10.00 uur vanaf 
de parkeerplaats Orenberg, Eckelra-
derweg, Cadier en Keer. 

� ZAterdAg 26 April leidt Guido Ver-
schoor (verplichte opgave via eco-
vers@dds.nl) voor de Plantenstu-
diegroep een streepexcursie in kilo-

meterhok 200-323 nabij Landgoed 
Eikenbosch te Landgraaf. Vertrek 
om 10.50 uur vanaf het station van 
Landgraaf aan de Doctor Calsstraat 
te Landgraaf. 

� ZAterdAg 26 April leiden Piet Zee-
gers en Pascal Geukemeijer voor 
de Herpetologische Studiegroep 
een vinpootsalamander-excursie 
in de Groote Peel. Vertrek om 10.00 
uur vanaf Buitencentrum De Pelen, 
Moostdijk 15 te Ospel-Nederweert 
(coördinaten: 183.8-370.8).

� ZOndAg 27 April leidt Bert Op den 
Camp voor de Plantenstudiegroep 
een excursie naar het Munsterbos bij 

Bilzen (B). Vertrek: 9.30 uur vanaf de 
achterzijde van station Maastricht.

� ZOndAg 4 mei organiseert de Kring 
Heerlen onder leiding van Rob van 
der Laak en Hans van de Laar een vo-
gelexcursie in de Schinveldse bos-
sen. Vertrek om 7.30 uur vanaf de 
parkeerplaats voor het begrazings-
gedeelte aan de Leiffenderhofweg 
te Schinveld. 

� ZAterdAg 10 mei leidt Reimund 
Salzmann (opgave verplicht via tel. 
045-5335104) voor de Paddenstoe-
lenstudiegroep een excursie naar 
de Brunssummerheide. Vertrek om 
10.00 uur vanaf de manege aan de 
Ouverbergstraat te Brunssum. 

� ZAterdAg 10 mei leidt Harry van 
Buggenum voor de Herpetologische 
Studiegroep een amfibie-onderzoek 
langs de Pepinusbeek in het Hae-
selaarsbroek. Vertrek om 10.00 uur 
vanaf Bos en Broek, Echt/Konings-
bosch (coördinaten: 192.3-342.0).

� ZOndAg 11 mei leidt Jos Hoogveld 
voor de Kring Venlo een vogelexcur-
sie op de Hamert. Vertrek om 9.00 
uur vanaf het Pannekoekhuis aan de 
Twistedenerweg 2 te Wellerlooi. 

� dOnderdAg 15 mei is er in een werk-
avond van de Molluskenstudie-
groep Limburg. Aanvang: 20.00 uur 
in Arcen. Opgave verplicht (tel. 045-
4053602, biostekel@gmail.com).
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Overzichtskaart van de natuurgebieden van het GrensPark Kempen~Broek (bron: Oolder Advies, Ool-Herten 2014).
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