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Van een gebied zonder naam 
naar een belangrijk natuur- en 
landschapskerngebied in Lim-
burg. Wat in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw begon als 
Nationaal Park De Hamert is 
inmiddels uitgegroeid tot een 
niet meer weg te denken na-
tuurgebied van Venlo tot Gen-
nep, onder de naam Maasdui-
nen. Nu is deze regio alom be-
kend in Nederland en zeker 
ook in aangrenzend Duitsland, 
maar natuurlijk was het gebied 
voor die tijd ook al aanwezig en 
had het grote natuurwaarden. Onderdelen ervan stonden al op de 
zogenaamde Nationale Veiligstellingskaart voor natuurgebieden 
van net na de Tweede Wereldoorlog. Het duurde tot 1970, toen voor 
het eerst vraagtekens werden gezet bij de geplande grootschalige 
afgraving van de Gemeente- en Bergerheide bij Nieuw-Bergen, voor-
dat breder doorklonk dat er ten oosten van de Maas in Noord-Lim-
burg - naast de Hamert - nog meer waardevolle natuurgebieden la-
gen.
Als kennismaking met de fraaie Maasduinen is een opsomming 
met wat toelichting te verleidelijk. Van noord naar zuid kan begon-
nen worden bij het Niersdal met de Looier- en Gennepse Hei en het 
prachtige ven Zeven Morgensiep, om dan zuidelijker over te stappen 
naar de boswachterij Bergen met het Lange Ven, het Quin, het Es-
ven en het Zevenboomsven. Via het Broedersbos komen we bij Land-
goed Bleijenbeek met de tot de verbeelding sprekende gelijknami-
ge kasteelruïne. Dit voorheen wel duizend hectare grote landgoed 
herbergt nog altijd veel geheimzinnige plekken. Namen als Duivels-
kuil en Hel-meer getuigen hier nog altijd van. Ook de Eckeltse Bergen 
met de recent herstelde vennen hoorden vroeger bij Bleijenbeek. 
De Gemeente- en Bergerheide die er aan grenzen, hoorden vroeger 
bij de Heerlijkheid Well, eveneens een vanuit de Middeleeuwen be-
kend, machtig en betekenisvol kasteel. 
Gelukkig is de afgraving bij de Reinderslooi, nu het Reindersmeer, ge-
stopt. Door uitgebreide studies van het toenmalige RIN (Rijksinsti-
tuut voor Natuurbeheer) werd uiteindelijk voor de Raad van State 
de grote waarde van de Gemeente- en Bergerheide als heide-, stuif-
zand- en vennengebied doorslaggevend aangetoond. Verdere af-
graving werd zo voorkomen. De voormalige sluis tussen Maas en 
zandplas kreeg een zinvolle herbestemming als bezoekerscentrum 
van het Nationaal Park De Maasduinen. 
Verder naar het zuiden komen we direct in de Bosserheide, en via de 
Wellse Heide met Putjesberg en de Rode Hoek, bij Landgoed de Ha-
mert met het Heerenven, het Westmeerven en het Pikmeeuwenwa-

ter omgeven door uitgestrek-
te heidevelden.
Het bijzondere Geldernsch-
Nierskanaal vormt een dui-
delijke onderbreking in het 
duinenlandschap. Het ruim 
tweehonderd jaar oude ge-
graven afwateringskanaal 
lijkt tegenwoordig meer op 
een snelle bergbeek dan op 
een kanaal. Het wordt tegen-
woordig meer als grens be-
schouwd tussen de Noordelij-
ke en Zuidelijke Maasduinen 
dan de iets zuidelijker gelegen 

Roode Beek, vanouds de gemeentegrens tussen de gemeente Ber-
gen en de voormalige gemeente Arcen en Velden.

BIJNA 25 KM VANAF GENNEP, NOG 15 KM TOT VENLO
Nu bereiken we de Zuidelijke Maasduinen. Via de nieuwe natuur-
gebieden op de Walbeckerheide, de Dorperheide en bij Klein Vink 
zijn de Noordelijke Maasduinen verbonden met Landgoed Arcen. 
De Ravenvennen met daarin de Lommer- en Schandelose Heide en 
zijn Witte Berg sluiten er naadloos op aan. Via het Vreewater berei-
ken we middels een fijnmazig en bijzonder landschap de Ossenberg. 
Het aangrenzende Zwart Water met daarin de Venkoelen vormt 
zo de zuidgrens van de Maasduinenregio. Deze Zuidelijke Maas-
duinen behoren nog niet tot het Nationaal Park. Het is echter ver-
heugend dat vergroting van het gebied in de nabije toekomst ver-
wacht mag worden. Door het Overlegorgaan van Nationaal Park 
De Maasduinen is bij de provincie een vraag voor uitbreiding neer-
gelegd. Dit vond plaats op verzoek van de gemeenteraad van Ven-
lo, en heeft veel draagvlak vanuit de plaatselijke bevolking. De 
twee geplande themanummers van het Natuurhistorisch Maand-
blad, dat een goed beeld geeft van de flora en fauna in de Zuidelij-
ke Maasduinen  sluiten dan ook perfect aan bij deze ontwikkeling. 

Het is pas 20 jaar geleden, dat men zich vanuit de verschillende dor-
pen realiseerde dat hun nabij gelegen natuurgebieden onderdeel 
uitmaakten van een groter geheel en dat de naam Maasduinen hier-
voor een bindende factor kon zijn. Het is een uniek rivierduinenland-
schap, dat zijn weerga in Nederland niet kent en ook op Europese 
schaal zeer bijzonder is. Het heeft de regio een naam gegeven waar 
stilaan ook de bewoners apetrots op zijn.

Ger Frenken
Directeur-rentmeester, Stichting het Limburgs Landschap 

Bewoner en groot liefhebber van de natuur van de Maasduinen

N a t i o n a a l  P a r k  D e  M a a s d u i n e n
40 km aaneengesloten natuur van Venlo tot  Gennep
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Viersenbreuk als een breuktrede, met een helling van ruim 40 me-
ter hoogte, prominent in het landschap aanwezig. De Breuk van Ar-
cen [figuur 1] is een nevenbreuk van de Viersenbreuk en heeft een 
zuidoost-noordwest gerichte strekking (Wolfert & De lange, 1990; 
oranjeWouD, 1993). Aan de grens bij Arcen, in het Holterbruch, ligt de 
breuk aan de voet van een terrasrand en veroorzaakt daar het uittre-
den van kwelwater (Bosman & Kurstjens, 2000). Op dit hogere deel 
van de breuktrede is het historisch landgebruik hooiland. Naar het 
noorden buigt de breuk van de terrasrand af en vormt een 1-2 m ho-
ge terreintrede in het landschap [figuur 2]. Het hogere deel is in ge-
bruik als akker en sluit aan bij het stuifzandgebied van de Maasdui-
nen. Aan de lage zuidzijde van de Breuk van Arcen is een leempakket 
in de ondiepe ondergrond aanwezig, terwijl dit aan de hoge zijde 
ontbreekt (Wolfert & De lange, 1990). Daardoor is de hydrologische 
situatie aan beide zijden van deze breuk verschillend. Ten noorden 
van Arcen tussen de Boerenheide en het Maasdal is een hoge ter-
reintrede aanwezig. Net als bij het Holterbruch ligt hier een zone 
van uittredend kwelwater [ figuur 3]. Ter hoogte van Velden is aan 
beide zijden van de Maas een steile en relatief hoge klifoever ont-
staan (Wolfert & De lange, 1990). Nabij deze klifoever kruist de Breuk 
van Velden het Maasdal en lijkt hiermee in verband te staan. Ook 
het opduiken van een oudere afzetting aan de oever van de Maas, 
zoals de laag van de Tegelenklei bij de klif van Velden (stIBoKa, 
1975), wijst op een spronghoogte als gevolg van een verticale breuk 
in de ondergrond. 

Met de Zuidelijke Maasduinen wordt een gebied aange-

duid dat begrensd wordt door de Maas in het westen, het 

Geldersch- Nierskanaal in het noorden, de landsgrens in het 

oosten en de A67 in het zuiden. Globaal komt dit overeen 

met de begrenzing van de voormalige gemeente Arcen en 

Velden. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2010 behoort 

de Zuidelijke Maasduinen tot het grondgebied van de 

gemeente Venlo. Het gebied ligt aan de oostzijde van de 

Maas, is 3-4 kilometer breed en 14 kilometer lang en heeft 

daarmee een smalle en langgerekte vorm. Het vormt een 

landschappelijke eenheid met de overige Maasduinen ten 

noorden ervan. Binnen de Zuidelijke Maasduinen liggen 

de kerkdorpen Arcen, Lomm en Velden en enkele gehuch-

ten. De hoofdstructuren van het natuurlijke landschap van 

de Maasduinen zijn gevormd gedurende het Pleistoceen 

(Klostermann, 1984). De opbouw van het natuurlijke land-

schap wordt gekenmerkt door een systeem van breuken 

in de aardkorst, een serie rivierterrassen en een gordel van 

rivierduinen, en vertoont een aan de Maas gerelateerde 

zonale opbouw. Dit artikel beschrijft enkele aspecten van 

de tektoniek, de rivierterrassen en de rivierduinen. 

de invloed van de tektoniek

Het Noord-Limburgse Maasdal is een oprijzend gebied. Door bewe-
gingen in de aardkorst zijn eronder breuken en schollen ontstaan. 
De schol waarop de Maasduinen ligt wordt de Venloslenk genoemd. 
Deze stijgt langzamer dan de flankerende schollen, de Peelhorst en 
de Hoogte van Krefeld, waardoor ze lager gelegen is. De hoofdbreu-
ken die de Venloslenk begrenzen zijn de Tegelenbreuk in het westen 
en de Viersenbreuk in het oosten. Nabij het Duitse Herongen is de 

Het	natuurlijke	landschap	van	de	Zuidelijke	Maasduinen
EEn bEschrijving van dE bijzondErE gEomorfologiE van dE maasduinEn

Louis Reutelingsperger, Derckxweg 9, 5944 BW Arcen, e-mail: l.reutelingsperger@home.nl

FIGUUR 1 
Overzicht van enkele bijzondere landschapsvormen in de omgeving van Arcen 
(opmaak: Louis Reutelingsperger. Bron en ondergrond Geomorfologische 
kaart van Nederland 1 : 50 000 (Wolfert & De lange, 1990)).
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sen van de Maas en is het enige plateauterras binnen de 
Maasduinen. In dit terras is door zand- en grindwinning 
een groot deel van het natuurlijke reliëf en de opbouw 
van de ondergrond verdwenen. Laagten met open water 
zijn daarvoor in de plaats gekomen. In het midden van de 
vorige eeuw zijn op twee plaatsen aan de waterpartijen 
campings aangelegd. In de tussentijd is ook hier de lande-
lijke trend van de vorming tot parken met vakantiehuis-
jes aan de orde, waardoor ze als kleine nederzettingen in 
het landschap verschijnen. Het gebied van de grindplas-
sen in het noordelijk deel van de Dorperheide is ingericht 

als natuurgebied. Aan de van nature goed gedraineerde randen van 
het terras zijn in de grind- en zandbodem holtpodzolen ontstaan. Het 
zijn ijzerrijke bruine bosgronden, die mede onder invloed van bodem-
organismen zijn gevormd. Meer naar de grens is een laag dekzand 
aanwezig, waarin de humusarme vorstvaaggronden domineren.
Een steilrand scheidt het Dorperheideterras van een tien meter la-
ger gelegen rivierterras. Bij het Holterbruch is de steilrand in de 17e 
eeuw bij de aanlegwerkzaamheden van het Spaanse kanaal “Fossa 
Eugeniana” vergraven. Ter hoogte van de entree van het recreatie-
park Resort Arcen is de terrasrand zeer steil en daardoor markant 
aanwezig. Naar het noorden toe gaat deze steile helling over in een 
zeer flauwe helling. Deze is ontstaan in een ijstijdperiode toen de 
ondergrond tot op groter diepte bevroren was en ’s zomers opper-
vlakkig ontdooide. Het dooiwater vermengd met sneeuwsmeltwa-
ter kon niet in de bevroren ondergrond wegzakken en vormde met 
de ontdooide grond een brei die hellingafwaarts vloeide. Door deze 
hellingsafspoeling is een flauwe en brede helling ontstaan [figuur 
1]. Glooiingen van hellingafspoelingen zijn zowel in Limburg als in 
Nederland vrij zeldzaam (Wolfert, 1989). Ter hoogte van de Nieuwe 
Erven bij Arcen [figuur 4] ontstond in het terras een smeltwaterdal 
met aan de voet ervan een daluitspoelingswaaier [figuur 1] (Wolfert 
& De lange, 1990). Door zand- en grindwinning is een deel van deze 
zeldzame geomorfologische structuur verdwenen. Op verschillen-
de plekken, zoals ter hoogte van de Nieuwe Erven en aan de noord-
zijde van de Walbeckerheide zijn de glooiingen echter nog vrij gaaf. 

In deze van oorsprong natte gronden zijn veldpodzolen 
tot ontwikkeling gekomen.
 

maasterrassen

Aan beide zijden van de Maas komt een circa zeven kilo-
meter brede zone van fluviatiele terreinvormen voor, die 
door deze rivier zijn gevormd. De huidige dalbodem is de 
laagst gelegen terreinvorm. Aansluitend hieraan zijn in 

rivierterrassen 

In Noord-Limburg zijn de rivieren Rijn en Maas de belangrijkste leve-
ranciers van het bodemmateriaal. Door de sterke klimaatschomme-
lingen in het Pleistoceen wisselden beide rivieren van karakter, waar-
door perioden van overwegend afzetting en insnijding elkaar afwis-
selden (HuIsInK, 1998). In de oprijzende Venloslenk heeft de Maas zich 
daardoor schoksgewijs dieper in de eigen sedimenten ingesneden, 
waarbij het dal telkens smaller werd. Dit resulteerde in de vorming 
van een serie rivierterrassen. De landschappelijke ligging, van hoog 
naar laag correspondeert in de Zuidelijke Maasduinen namelijk met 
afnemende ouderdom. In de directe omgeving behoren de Groote 
Heide bij Venlo en de hoogten bij Straelen en Walbeck tot de oudste 
afzettingen. Het zijn de hoogst gelegen rivierterrassen van de Rijn, die 
naar analogie van de Duitse geologische literatuur aangeduid wor-
den als hoogterrassen (stIBoKa, 1975). Door hun relatief vlakke bo-
dem, de grote omvang en de duidelijke begrenzing door een steile of 
glooiende wand hebben ze een plateau-achtig uiterlijk. Dergelijke ri-
vierterrassen worden in de legenda van de geomorfologische kaart 
daarom aangeduid als ‘plateauterras’ (Wolfert & De lange, 1990). 

dorperheide, een terras met een bijzonder randje 

De Dorperheide ten oosten van Arcen behoort tot de Middenterras-

FIGUUR 2 
Op de voorgrond de Lingsforterbeek, in het midden de waterplas 
van het  Straelens Broek met daarachter de terreintrede van de 
Breuk van Arcen. (foto: Louis Reutelingsperger).

FIGUUR 3 
Hoge terreintrede ten noorden van Arcen, met rechts kwelge-
voede natte graslanden in de overstromingsvlakte van de Maas 
(foto: Louis Reutelingsperger).
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in verband gebracht met de vorming van ijsdammen (Van WInDen 
& oVermars, 1999). Tijdens strenge winters ontstonden in de onge-
stuwde Maas ijsschotsen. Bij het afnemen van de waterafvoer tij-
dens de vorstperiode vormde zich kruiend ijs, dat plaatselijk de 
Maasgeul geheel vulde. Wanneer de dooi inviel werd het snel was-
sende water door de ijsdam geblokkeerd en zocht met volle kracht 
zijdelings in de weke dooibodem van de oevers een doorgang. De 
uitgebogen weerd ten noorden van Hasselt bij Velden is een bota-
nisch waardevol grasland, dat vreemd genoeg in de literatuur over 
stroomdalgraslanden van de laatste decennia ontbreekt.

vlechtende geulen in de overstromingsvlakte

De smalle weerden worden begrensd door een steilrand van enkele 
meters hoog. Dan volgt een hoger gelegen rivierterras waarin een 

de Zuidelijke Maasduinen bij Velden du idelijk drie ter-
rasniveaus te herkennen [figuur 5]. Ieder terrasniveau 
vertoont een reliëf waarin patronen van oude riviergeu-
len zichtbaar zijn. De terrassen zijn dus in feite hoger ge-
legen en door de Maas verlaten dalbodems, die op de 
geomorfologische kaart aangeduid worden als ‘dalvlak-
teterras’ (Wolfert & De lange, 1990). Ze weerspiegelen de 
klimaatschommelingen die gedurende het Weichselien 
plaatsvonden. De herhalende insnijdingen in de dalbo-
dems zijn in het landschap goed zichtbaar door de aan-
wezigheid van de enkele meters hoge, kilometers lange 
steilranden. De geulpatronen die in het oppervlak herkenbaar zijn 
behoren bij de laatste vormingsfase van het terras. Deze patronen 
zijn kenmerkend voor het toen heersende klimaat en de reactie van 
de rivier daarop: meanderend in warme en vlechtend in koude pe-
rioden. 
De Venloslenk heeft de meest complete terrasopvolgingen uit het 
Laat-Glaciaal van de Maas (HuIsInK, 1998). Vanaf Boxmeer zijn de ri-
vierterrassen namelijk nagenoeg overal bedekt door Holocene af-
zettingen. Ten zuiden van Venlo stroomt de Maas door de Peelhorst; 
daar is het Maasdal smal en de terrasstratigrafie slechts gedeelte-
lijk aanwezig. Hieronder volgt een beschrijving van de opbouw van 
het Maasdal, beginnend bij de huidige dalbodem tot aan de zojuist 
beschreven plateauterrassen aan de Duitse zijde van de Zuidelijke 
Maasduinen.

weerden

Direct langs de Maas ligt een overwegend smalle weerd, die bij ge-
middelde winterhoogwaters overstroomt. In deze relatief jonge af-
zettingen, bestaande uit zavel en klei heeft nog slechts weinig bo-
demvorming plaats gevonden. Op de bodemkaart worden deze bo-
dems aangegeven als kalkarme ooivaaggronden (stIBoKa, 1975). 
Het traditioneel landgebruik van de weerden is grasland, waarin 
op veel plaatsen de karakteristieke bloem- en soortenrijke stroom-
dalflora voorkwam. Door beheermaatregelen ten behoeve van de 
doorstroming van het Maaswater bij piekafvoeren krijgen ooibos-
sen geen kans om tot ontwikkeling te komen. Slechts bij de Barba-
ra’s weerd is een zeer klein zachthoutooibos aanwezig. De meest 
waardevolle weerden worden beheerd als natuurgebied, zoals de 
Eikenweerd en de Barbara’s weerd bij Arcen. Ten noorden van Has-
selt heeft de weerd, aan beide zijden van de Maas, een boogvormige 
verbreding. Aan de zijde van Grubbenvorst bevindt zich een boog-
vormige nevengeul in de weerd, ‘de Kleine Maas’. De ontstaanswij-
ze van deze boogvormige verbreding van de rivierdalbodem wordt 

FIGUUR 4 
De daluitspoelingswaaier van de Nieuwe Erven bij Arcen, met 
op de achtergrond het beboste terras van de Dorperheide (foto: 
Louis Reutelingsperger).

FIGUUR 5
Terrassen kaart van de omgeving Velden; zwart= terrasrand, blauw = globale 
ligging enkele geulen, zwarte pijlen = afzetting oevermateriaal (bron: Van Den 
Berg, 1996, Wolfert& De lange 1990, ondergrond AHN2).
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mingsvlakte en de smalle weerd vormen een open en oud cultuur-
landschap. Traditioneel liggen in de oude riviergeulen broekbossen 
en natte graslanden. De bebouwing en de akkers verschenen op de 
hoger gelegen ruggen tussen deze geulen. Op deze dalvlakte kwa-
men ook bossen met een rijkere samenstelling voor. Daarvan ge-
tuigt een bewaard gebleven bosperceeltje aan de rand van het dorp 
Lomm, dat in 1949 al de floristische aandacht kreeg die het verdient 
(Van ecK, 1950).
Ten noorden en oosten van Arcen zijn in de geulen kwelzones aan-
wezig [figuur 3]. De natte graslanden hebben plaatselijk het karak-
ter van dotterbloemgraslanden en in de kwelslootjes groeit Water-
violier (Hottonia palustris). Eén van deze graslanden in de omgeving 
van Arcen is in eigendom en beheer bij Stichting het Limburgs Land-
schap. 

het terras van velden

Aansluitend aan de overstromingsvlakten bevinden zich hoger ge-
legen rivierterrassen. Het terras waarop het dorp Velden ligt wordt 
gekenmerkt door meanderende en slingerende geulen uit het Aller-
ød-interstadiaal (12.850-13.900 jaar geleden) (Van Den Berg, 1996). 
Het open water van de Venkoelen bij Schandelo, de Turfkoel bij de 
Bong en de Blanke Slinklossing zijn gelegen in oude riviergeulen. 
Dit rivierterras varieert in breedte; tussen Velden en Schandelo is 
het ruim twee kilometer breed, terwijl het ter hoogte van de Voort 
bij Lomm door latere erosie verdwenen is. Een deel van dit terras is 
overstoven, maar sterk geaccidenteerd stuifzand beperkt zich te-
genwoordig tot het noordelijk deel, bij de Bruges- of Weesjesberg. 
Het dorp Velden is op de Maasduinen gebouwd. Daar zijn de meeste 
‘bergen’ afgevlakt of is het zand afgevoerd. Slechts enkele veldna-
men herinneren aan het stuifzandreliëf van weleer (reutelIngsper-

ger, 2012). In het zuiden, ligt de Genooierheide, een over-
wegend matig geaccidenteerd stuifzandgebied. Rich-
ting Venlo liggen enkele hoge duinruggen, waaronder 
de Ketelberg bij het Zwart Water. Door de diversiteit aan 
afzettingen en patronen in het reliëf heeft dit terras een 
lappendeken aan bodemtypen. Het open water van de 
Venkoelen is ontstaan door turfwinning in het broek-
veen dat zich hier heeft gevormd. Restanten ervan lig-
gen In een zone rondom de Venkoelen. Het bodemge-
bruik op het terras van Velden is overwegend agrarisch, 
met op de droogste en natste gronden bos.

vlechtend geulenpatroon aanwezig is. Deze geulen zijn gevormd in 
de laatste koude periode, het Jonge Dryas-stadiaal (12.700 - 11.560 
jaar geleden). Bij het insnijden in dit terras heeft de huidige Maas 
weliswaar een nieuwe lagere dalbodem gevormd, maar bij extre-
me piekafvoeren komt de hogere gelegen dalbodem in onbedijk-
te vorm grotendeels onder water te staan. Het vlechtend geulen-
patroon dat karakteristiek is voor een koud klimaat fungeert in het 
huidige warmere klimaat als een systeem van hoogwatergeulen 
(reutelIngsperger, 2012). Daardoor is de sedimentatie in het Holoceen 
doorgegaan en zijn de geulen opgevuld met jongere afzettingen. 
Over het algemeen hebben zich in de geulen poldervaaggronden, 
bestaande uit vrij homogene rivierkleiafzettingen gevormd. Ten 
zuiden van Arcen, bij het Lommerbroek, heeft zich in een geul zwart 
broekveen gevormd met een dikte van 80 tot 100 cm. Op de bodem-
kaart wordt dit veen aangeduid als vlierveengrond (stIBoKa, 1975). 
De hogere ruggen hebben een meer zandige samenstelling en wor-
den gekenmerkt door hoge bruine enkeerdgronden. De overstro-

FIGUUR 6 
Uitsnede van de kaart ‘Fossa Sanctae Maria Eugeniana’ uit 1627. Van links naar 
rechts: de Maas, het akkerland in het Maasdal, een hoofdverbindingsweg, de 
Maasduinen en het uitgestrekte moerasgebied “In ’t Veen”, waar doorheen 
het kanaal Fossa Eugeniana moest komen (bron: Kaart van Janssonius Blaeu, 
collectie H. Rutten).

FIGUUR 7 
Ravenvennen bij Lomm, met op de achtergrond het stuifduin De 
Witte Berg (foto: Louis Reutelingsperger).
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rivierduinen en vennen

In het Jonge Dryas-stadiaal zijn uit de periodiek droogvallende dal-
vlakte van de Maas met de westenwinden grote massa’s zand op de 
oostelijke oever gestoven. Bij de Kasteelse bossen, Ravenvennen en 
Zwart Water is de duinengordel met 2,5 kilometer op zijn breedst. 
Als reliëfrijke landschappelijke zone zorgt deze duinengordel voor 
een krachtige opdeling van het landschap. In de depressies van de 
duinengordel zijn op sommige plaatsen vennen en vennencom-
plexen ontstaan. De vorming ervan zal plaatselijk versterkt zijn door 
de aanwezigheid van een leemlaag, zoals dat op de Hamert ook het 
geval is (teunIssen &teunIssen -Van oorscHot, 1973). De vennen heb-
ben in hun levensloop veenvorming, turfwinning, verlanding en re-
centelijk venherstel ondergaan. Diverse zijn er drooggelegd of op 

schandelo-terras 

Op de steilrand van het volgende, hoger gelegen rivierterras ligt on-
der andere buurtschap Schandelo. Zoals de huidige Maas bij extreem 
hoogwater over het hoger gelegen rivierterras stroomt, zo deed de 
Maas dat in het Allerød-interstadiaal ook. Vanaf de terrasrand is oe-
vermateriaal afgezet waarbij een flauw hellende rug is ontstaan. 
Daarachter is een laag klei en leem afgezet die zich in de Zuidelijke 
Maasduinen uitbreidt tot aan de Breuk van Arcen (Wolfert & De lan-
ge, 1990). Door de klei en leemafzettingen kan het water nauwelijks 
in de bodem wegzakken. Aan de oostzijde liggen de hogere terras-
sen en het afspoelen van water richting de Maas is van nature geblok-
keerd door de Maasduinen in het westen. Deze hydrologische situatie 
was over bijna de hele lengte van de Zuidelijke Maasduinen aanwe-
zig. Daardoor heeft zich een zeer lang en uitgestrekt moeras gevormd 
dat op een kaart uit de 17e eeuw vermeldt staat als “In ’t Veen” [figuur 
6]. Dit moerasgebied is door de eeuwen heen ontwaterd en in cultuur 
gebracht. Sinds 1677 voedt de Lingsforterbeek de watermolen van Ar-
cen (stoel, 1990). Deze beek is dwars door de Maasduinen heen ge-
graven. Naast deze beek zorgen de Schandelse beek, Rijnbeek en de 
Rode beek samen voor een sterke ontwatering van het gebied. Na de 
ontwateringen is het land ontgonnen. Dit ontginningslandschap ver-
toont geometrische patronen met rechte lijnen en heeft een overwe-
gend agrarisch landgebruik. In het zuidoostelijk deel ligt de Meerkoe-
len, een onbebouwd ontginningslandschap uit de 19e eeuw met een 
bijzondere ontwikkelingsgeschiedenis. In grote delen van de oude ri-
vierkleigronden hebben zich poldervaaggronden ontwikkeld. Daar 
waar een zanddek aanwezig is, bestaat de bodem uit zandige vlak-
vaaggronden. De kleilaag ten oosten van de Venkoelen is begin 20e 
eeuw, ten behoeve van de baksteenfabricage, grotendeels afgegra-
ven (reutelIngsperger, 2012). Hierdoor is de bodem verlaagd en natter 
geworden. 
Op het Schandelo-terras zijn twee typen geulpatronen herkenbaar 
[figuur 5]. Viswater de Luld bij Schandelo ligt in een sterke gebo-
gen geul. Overige geulen van dit type zijn op dit terrasniveau door 
de aanwezigheid van rivierduinen praktisch aan het oog onttrok-
ken. Er tekenen zich in het stuifzandgebied wel enkele boogvormige 
laagten af, die veel overeenkomsten hebben met de verlaten geulen 
van een eertijds meanderende Maas op dit rivierterras. Voorbeel-
den hiervan zijn de Broekse Weien op Landgoed Arcen en de akkers 
en enkele vennen tussen de duinen bij de Voort. Naast deze boog-
vormige meandergeulen bevindt zich op de terrasvlakte ten oosten 
van Schandelo en de duinengordel van de Maasduinen een lange 
brede ondiepe en licht slingerende geul. In deze laagte liggen aan de 
landsgrens bij Velden het natuurgebied het Vreewater en de restan-
ten van het Lommerwater. Ter hoogte van Arcen is de geul bedekt 
door stuifzand. 

FIGUUR 8 
Laserscan van het paraboolduin bij Roobeek ten noorden van Arcen (bron: 
AHN2 maaiveld- Hillshade).

FIGUUR 9 
Een fraai ontwikkelde haarpodzol met net onder de vegetatie de grijze uit-
spoelingslaag en daaronder de gebandeerde inspoelingslaag (foto: Louis 
Reutelingsperger).
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ervan zijn haarpodzolen tot ontwikkeling gekomen [figuur 9]. De 
gaafheid van deze circa 10.000 jaar oude duinstructuren is te dan-
ken aan het milder worden van het klimaat, stabilisatie van het zand 
door vegetatie, de goede waterdoorlatendheid van de zandbodem 
en uiteraard het gespaard zijn van verstoring door schep of graaf-
machine.

secundaire verstuivingen 

Bij het Geldersch Vlies, de Ravenvennen en het Zwart Water zijn de-
len van paraboolduinstructuren te herkennen, maar deze zijn dui-
delijk door secundaire verstuiving veranderd. Vooral in de Middel-
eeuwen is het zand van de rivierduinen namelijk weer gaan stuiven. 
Tot voor kort werd de oorzaak vooral aan overbegrazing van de hei-
de toegeschreven. Nieuwe inzichten werpen hier een ander licht op 
(jungerIus & rIKsen 2010). Er is namelijk meer nodig dan alleen kaal 
zand om het proces van zandverstuiving te veroorzaken, hetgeen 
recentelijk wel ondervonden is in grootschalige herstelprojecten 
zoals op de Hoge Veluwe en in de Maasduinen bij de Bergerheide. De 
invloed van het klimaat blijkt een essentiële rol te spelen. De balans 
tussen neerslag en verdamping is van grote invloed op de dichtheid 
van het vegetatiedek en heeft daarmee effect op de actuele duin-
vorming. De klimatologische sleutelfactor voor actief stuifzand en 
duinvorming lijkt de kracht en de frequentie van de wind te zijn. 
De piek van de stormvloeden, vermeld in historische documenten, 
komt dan ook sterk overeen met de periode van de zandverstuivin-
gen in Nederland. Deze begon in de 11e eeuw, had een piek in de 12e 
eeuw en nam vervolgens geleidelijk af (jungerIus & rIKsen 2010). Dat 
de invloed van intensieve begrazing nog altijd van betekenis is ge-
weest op de vorming van actief stuifzand is in de Maasduinen zicht-
baar. Vanuit de Maasdorpen voeren voormalige  veedriften naar de 
heidevelden van weleer. Zo is bij Lomm goed te zien hoe op het einde 
van de  schaapsdrift de paraboolduinen zijn verstoven tot stuifkui-
len en grillige duinvormen (reutelIngsperger, 1993). Aan de westzijde 
van de Hamert is het rivierdal dermate smal dat zich daar geen agra-
rische nederzetting heeft gevormd. De intensiteit van de begra zing 
zal daardoor, vanuit het verder gelegen Wellerlooi, veel extensiever 
zijn geweest. De secundaire verstuiving van de paraboolduinen is 
op dit landgoed dan ook zeer beperkt.
De duinstructuren uit de Middeleeuwen hebben een andere ver-
schijningsvorm. Stuifkommen zijn smal en langgerekt. Daar-
uit vormen zich paraboolachtige duinstructuren die veel smaller 
maar ook veel kleiner zijn dan de paraboolduinen uit het Jonge 
Dryas-stadiaal. Uit de patronen van deze structuren is af te lei-
den dat ze gevormd zijn door wind die uit een zuidelijkere hoek 
kwam. Dit onderstreept dat vorming van dit type duinen in een an-
dere periode plaatsvond (reutelIngsperger, 1993). Dat de stuifzan-
den veel jonger zijn dan de grote paraboolduinen is ook af te leiden 
uit de geringe bodemvorming die erin heeft plaats kunnen vinden. 
In plaats van haarpodzolen komen er overwegend duinvaaggron-
den voor. Verder zijn er grillige patronen van diverse duinvormen 
en stuifkommen gevormd. De stuifzanden werden eeuwenlang 
benut voor begrazing met schapen en koeien. De begroeiing be-
stond overwegend uit droge heide en droge schrale graslanden, 
met her en der eikenhakhout. Dit open landschap bood op vele 
plaatsen vergezichten over de wijde omgeving. Vanaf de negen-
tiende eeuw zijn de Maasduinen op grote schaal met Grove den 
(Pinus sylvestris) bebost. De bosgordel deelt het landschap op en 

andere wijze uitgedroogd zoals de vennen op de Boerenheide nabij 
Rooland en het vennencomplex van het Zwart Water op de Genooi-
erheide. De naam van dit laatstgenoemde verdwenen vennencom-
plex is tegenwoordig ook de naam van het nabij gelegen natuurge-
bied. De grote waterplas die zich daar bevindt is de Venkoelen. De 
vennen hebben overwegend oligotroof en zuur water, met erbij be-
horende karakteristieke flora en fauna. Voorbeelden van deze parel-
tjes in de Zuidelijke Maasduinen zijn het Geldersch Vlies bij Arcen, 
de Mussenslenk en de vele vennen van het Ravenvennencomplex 
bij Lomm [figuur 7] . Daar waar het stuifzand oude riviergeulen ge-
deeltelijk opgevuld heeft, stagneert de lokale waterafvoer en zijn 
langgerekte gebogen meertjes ontstaan. De zojuist aangehaalde 
Venkoelen, maar ook de Turfkoelen, de Luld en het Vreewater zijn zo 
ontstaan (reutelIngsperger, 1987).

paraboolduinen

Kenmerkend in de geomorfologie van de Maasduinen zijn de gro-
te hoefijzervormige duinstructuren, de zogenaamde parabooldui-
nen. Ten noorden van Arcen ligt hiervan een groot en redelijk gaaf, 
solitair voorbeeld [figuren 1 en 8]. Dergelijke duinen zijn ontstaan 
in de korte en koude periode van het Jonge Dryas-stadiaal, waarin 
de zeer krachtige duinvormende windrichting uit de westzuidwes-
telijke hoek kwam (reutelIngsperger, 1993). Paraboolduinen kunnen 
met de wind meewandelen, waarbij de hoogte afneemt en de ar-
men meer open buigen. Dit is goed te zien aan de meest oostelijk 
gelegen exemplaren, zoals de Valkenberg bij buurtschap ’t Hanik. 
Wanneer een paraboolduin van plek verschoof, kon er aan de Maas-
oever weer een nieuwe paraboolduin ontstaan. Op landgoed de Ha-
mert heeft dit proces zich enkele keren achtereen herhaald. Op deze 
manier zijn daar meerdere generaties paraboolduinen achter elkaar 
gevormd en als serie in het landschap aanwezig. In de zandbodem 

Waarom Maasduinen?
Tussen Montfort en Wijchen wordt de Maas aan de oostoe-
ver begeleid door een gordel van reliëfrijke stuifzanden (reute-
lIngsperger, 1993). Stuifzanden met een dergelijke ligging en ont-
staanswijze worden rivierduinen genoemd. Het zand is matig 
grof en matig gesorteerd, heeft een korrelgroottemediaan van 
300 micrometer en voelt enigszins scherp aan (BerenDse, 2008). 
Dit is in tegenstelling tot dekzanden, die fijner en beter gesor-
teerd zijn en daardoor een kleinere spreiding in korrelgrootte 
laat zien. Zandkorrels van rivierduinzand zijn scherper, minder 
afgerond en hebben meer glans dan de zandkorrels van dekzan-
den. Dit duidt bij rivierduinzand op een korte transportafstand 
via de wind, hetgeen overeenkomt met de landschappelijke lig-
ging van de duingordel direct naast het rivierdal. Zand bestaat 
uit verschillende mineralen. Het voorkomen van een hoog per-
centage zware mineralen zoals augiet (gemiddeld 28%) en al-
teriet (gemiddeld 23%) en een relatief laag gehalte aan granaat 
(15%) is karakteristiek voor de duinen langs de Maas. Het zijn de-
ze mineraalverhoudingen die de aanvoerbron van het zand ver-
raden. Het zand van het ten westen van de duingordel gelegen 
Maasterras heeft namelijk een overeenkomstige mineralogi-
sche karakteristiek (VerBraecK, 1983). 
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en het behoud van deze identiteitsdragers van de Zuidelijke Maas-
duinen. Te denken valt aan de grote paraboolduinen met vennen-
complexen, breuktreden met kwelzones en de serie Maasterrassen 
met de geulpatronen en steilranden. Langzaamaan wordt het ook 
tijd om aandacht te schenken aan het behoud van de diversiteit aan 
ongestoorde bodemprofielen, die door ons intensieve graafwerk 
steeds schaarser worden. 
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ontneemt ons op de meeste toppen van de duinen de vergezichten 
van weleer. Onlangs is door Stichting het Limburgs Landschap een 
hoge duin aan de rand van het Maasdal bij Lomm ontbost. Daar-
door heeft men vanaf deze voormalige gerechtsberg weer een 
prachtig zicht op de schoonheid van het Maasdal en kan de heide 
er weer tot bloei komen. 

slotbeschouwing

De beschreven geomorfologie bepaalt in hoge mate de identiteit 
van het landschap van de Zuidelijke Maasduinen. Het klimatolo-
gisch verleden van de regio is er goed aan af te lezen, evenals de ei-
gen ontstaansgeschiedenis. De geomorfologie van dit gebied bezit 
daarom hoge aardkundige waarden. De toekenning van de status 
‘Aardkundige Monument’ zou bij kunnen dragen aan de waardering 

Summary

THE	NATURAL	LANDSCAPE	OF	THE	
ZUIDELIJKE	MAASDUINEN	AREA
The	remarkable	geomorphology	of	the	
Maasduinen	area

The Zuidelijke Maasduinen is an area in the 
province of Limburg located north of the city 
of Venlo, between the river Meuse and the 
German border. The Zuidelijke Maasduinen 
area comprises the terraced river valley, parts 
of which are covered by a ridge of river dunes. 
Near the village of Velden there is a series of 
terraces showing trench patterns. The ter-
races are the result of climate changes dur-
ing the Weichselien. The unique channel 
patterns are the result of the prevailing cli-
mate at the time when the plain constituted 
the valley floor of the river Meuse. The well-
preserved trenches of the youngest terrace 
show  a strong braiding pattern from the 
last cold period, the Younger Dryas-stadial. 
The basic structure of the river dunes is 
formed by large parabolic dunes. Secondary 
drifts may have changed this structure in 
the Zuidelijke Maasduinen area, but they 
can still be clearly seen. At Roobeek, there 
is a fairly well-preserved and solitary para-
bolic dune from the Younger Dryas-stadial. 
Within these land forms, a diversity of soils 
has developed reflecting the characteristics 
and history of the area. The geomorphol-
ogy largely determines the identity of the 
Zuidelijke Maasduinen area and includes 
important geological values, not only relat-
ing to the unique geogenesis of the area, 
but also to the way it reflects the history of 
the region’s climate. Granting the area the 
status of ‘Geological Monument’ could con-

tribute to the appreciation and preservation 
of these natural phenomena. The time is ripe 
for efforts to preserve the diversity of undis-
turbed soil profiles, which are becoming 
scarcer due to our intensive digging activi-
ties.
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DIjK & Boele, 2011). Hiertoe is het N2000 gebied opgedeeld in telge-
bieden die een dusdanige omvang hebben dat één waarnemer een 
telgebied in één ochtend kan bestrijken. Aan elk telgebied worden, 
verspreid over het broedseizoen, drie vroege ochtendbezoeken ge-
bracht; voor de Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) zijn aanvul-
lend twee avondrondes uitgevoerd. De waarnemingen van terri-
toriaal actieve vogels worden op een veldkaart ingetekend en na 
afloop van het terreinbezoek overgezet op een soortenkaart. Na af-
loop van het seizoen worden de waarnemingen op de soortenkaart 
geclusterd tot territoria en gedigitaliseerd.

Op 20 mei 1994 heeft de staatssecretaris van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij het gebied ‘de Hamert’ aange-

wezen als speciale beschermingszone in het kader van de 

EG-Vogelrichtlijn (Directie natuur, Bos, lanDschap en Fauna, 

1994 ). In het laatste aanwijzingsbesluit (programmaDirectie 

natura 2000, 2013) zijn voor acht vogelsoorten instand-

houdingsdoelstellingen geformuleerd. Deze richten zich 

op (minstens) het behoud van een vol-

doende groot en kwalitatief geschikt 

leefgebied voor een vastgestelde 

minimale populatieomvang van de 

doelsoorten. Deze bijdrage beschrijft 

de huidige populatieomvang van de 

aangewezen vogelsoorten in relatie 

tot de doelstellingen. Daarnaast zul-

len de trends van de afgelopen 25 jaar 

worden beschreven en waar mogelijk 

worden verklaard. Waar de popula-

tieomvang afwijkt van de doelstel-

ling zullen suggesties voor het beheer 

worden gegeven. Dit artikel wordt wat 

breder getrokken dan alleen de zuide-

lijke Maasduinen en omvat het gehele 

N2000 gebied. De focus ligt echter op 

het gebied dat in dit themanummer 

wordt beschreven.

materiaal en methode

De basisgegevens zijn verzameld tijdens de 
provinciale broedvogelkarteringen in de ja-
ren 1993, 2005 en 2013. De toegepaste me-
thode is de uitgebreide territoriumkartering 
afgeleid van de Sovon-BMP-methode (Van 

Trends	van	de	kwalificerende	Natura	2000	broedvogels	in	
de	Maasduinen

Boena van Noorden, Provincie Limburg, cluster Natuur, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, e-mail: bpm.van.noorden@prvlimburg.nl
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Overzichtskaart van het Natura 2000 gebied de 
Maasduinen met daarin het Vogelrichtlijngebied.
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TABEL 1
Populatieontwikkeling van de broedvogels in het Vogelrichtlijngebied de Maasduinen in de jaren 1993, 2005 en 2013. 
Daarnaast is de instandhoudingdoelstelling voor deze soorten aangegeven. Deze richt zich op het behoud van een vol-
doende groot, kwalitatief geschikt leefgebied voor een vastgestelde minimale populatieomvang van de doelsoorten. Deze 
gewenste doelstand is in de tabel vermeld. *) Tussen haakjes is het gecorrigeerde aantal broedparen van de Zwarte specht 
weergegeven, berekend op basis van de gemiddelde nestafstand in Nederland (zie uitleg in de tekst).
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Aantal VR: 16 territoria Aantal VR: 39 territoria Aantal VR: 32 territoria

Aantal VR: 1 territoria Aantal VR: 12 territoria Aantal VR: 2 territoria

dodaars

De Dodaars broedt in ondiepe zoetwaterplassen met een rijke oe-
verbegroeiing, een biotoop dat in de Maasduinen beperkt is tot de 
heidevennen. ’s Winters worden de vennen ingeruild voor beken, ri-
vieren en grote open wateren. Voor een veilige nestlocatie zijn per-
manent door water omgeven pollen van bijvoorbeeld Pijpenstroo-
tje (Molinia caerulea) of Pitrus (Juncus effusus) van groot belang. De 
soort stelt niet al te hoge eisen aan de waterkwaliteit. Wel mag het 
water niet te troebel zijn omdat de soort als oogjager zijn prooien, 
voornamelijk bestaande uit waterinsecten en hun larven, dan niet 
goed meer kan bemachtigen. Het insectenrijke menu kan worden 
aangevuld met kleine schaaldieren, kleine amfibieën en hun larven, 
en kleine visjes (tot 11 cm). In de broedtijd wordt vrijwel geen vis ge-
geten, terwijl dit in de winter een belangrijk aandeel van het menu 
vormt (glutz Von BlotzHeIm & Bauer, 1987).
De verspreiding in het Vogelrichtlijngebied is gedurende de onder-
zoeksperiode behoorlijk constant. Opvallend is echter dat juist in de 
Zuidelijke Maasduinen de soort in 1993 geheel ontbrak [figuur 2]. In 
dit deel, waarin zich de Ravenvennen, de Valkenbergvennen, de Mus-
senslenk en het  Straelens Broek bevinden, zijn na de eerste kartering 
in 1993 omvangrijke venherstelmaatregelen uitgevoerd. Zo is in een 
deel van de Ravenvennen in het najaar van 1996 de verlanding terug-

natura 2000 

Op 23 mei 2013 is het gebied 
de Maasduinen definitief 
aangewezen als N2000 ge-
bied. In de aanwijzingsbe-
schikking die hieraan ten 
grondslag ligt is aangegeven 
op basis van welke natuur-
waarden het gebied deze 
status heeft verkregen. Be-
halve vanwege de aanwe-
zigheid van een aantal bij-
zondere habitattypen (waar-
door het ook kwalificeert als 
Habitatrichtlijngebied) is al-
leen het noordelijke deel van het gebied ook aangewezen vanwe-
ge de avifaunistische rijkdom. Met betrekking tot vogels ontleent 
het zijn N2000 status aan de aanwezigheid van Dodaars (Tachy-
baptus ruficollis), Geoorde fuut (Podiceps nigricollis), Nachtzwaluw, 
Zwarte specht (Dryocopus martius), Boomleeuwerik (Lullula arbo-
rea), Oeverzwaluw (Riparia riparia), Roodborsttapuit (Saxicola tor-
quata) en Grauwe klauwier (Lanius collurio). In de aanwijzingsbe-
schikking zijn voor deze kwalificerende soorten instandhoudings-
doelen geformuleerd [tabel 1]. Deze zijn gericht op behoud van de 
omvang en kwaliteit van een leefgebied met een draagkracht voor 
een vooraf bepaalde populatieomvang. Het doel wordt dus niet be-
paald door het aantal aangetroffen broedparen maar door het are-
aal geschikt leefgebied dat nodig is om het minimale aantal doel 
gestelde broedparen te ‘huisvesten. 
Het N2000 gebied omvat twee deelgebieden [figuur 1]. Alleen het 
noordelijke deel is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. De in-
standhoudingsdoelen voor de broedvogels hebben daarom alleen 
betrekking op dit noordelijke deel. De opgenomen verspreidings-
kaarten laten echter de gegevens van beide deelgebieden zien, dus 
van het gehele N2000 gebied. Het zuidelijke deel wordt in de tekst 
aangeduid met “Zuidelijke Maasduinen”. Om meer inzicht te geven 
in de populatie wordt ook de verspreiding buiten het N2000 gebied 
getoond.

Nederlandse naam Wetenschappellijke naam Instandhoudingsdoel 1993 2005 2013

Dodaars Tachybaptus ruficollis 50 16 39 32
Geoorde fuut Podiceps nigricollis 7 1 12 2
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus 30 48 51 86
Zwarte specht *) Dryocopus martius 35 30 (17) 33 (20) 29 (18)
Boomleeuwerik Lullula arborea 100 150 85 120
Oeverzwaluw Riparia riparia 120 124 38 0
Roodborsttapuit Saxicola torquata 85 51 87 94
Grauwe klauwier Lanius collurio 3 2 2 0

FIGUUR 2
Verspreiding van de ter-
ritoria van de Dodaars 
(Tachybaptus ruficol-
lis) in het N2000gebied 
de Maasduinen in 
1993, 2005 en 2013. 
VR betekent in het als 
Vogelrichtlijn begrens-
de gebied.
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geoorde fuut

Evenals de Dodaars is de Geoorde fuut een broedvogel van vennen 
met (bij voorkeur) een rijke oevervegetatie in de vorm van pollen. 
Heel vaak zoekt de soort kolonies van de Kokmeeuw (Chroicocepha-
lus ridibundus) op om in de directe nabijheid ervan te broeden, waar-
bij wordt geprofiteerd van het heftige anti-predator gedrag van de 
Kokmeeuwen. Mogelijk heeft daarnaast guanotrofie (vermesting 
door het in het water vallen van uitwerpselen) door de Kokmeeu-
wen een positieve invloed op de prooidichtheid. Het voedsel bestaat 
voornamelijk uit waterinsecten en kleine schaaldieren, aangevuld 
met mollusken en kleine visjes (tot 10 cm). 
In de Zuidelijke Maasduinen ontbreekt de soort. In de jaren negen-
tig was dit het gevolg van de onvoldoende kwaliteit van de vennen 
(verregaande verlanding en verbossing van de oevers). Nadat de 
herstelmaatregelen waren uitgevoerd was er, in tegenstelling tot 
de Dodaars, geen sprake van kolonisatie. Het is gissen naar een oor-
zaak hiervan. Feit is dat de Geoorde fuut een invasief vestigingsge-

gezet en te voedselrijke venbodem verwijderd, waardoor het areaal 
open water behoorlijk is toegenomen (oVaa & gerats, 1996). In 1998 
en 1999 werden soortgelijke maatregelen in respectievelijk de Mus-
senslenk en de Valkenbergvennen afgerond (anonymus, 1998; Van Den 
BrInK, 1999). 
In de periode 1993-2013 schommelde de populatie in het Vogelricht-
lijngebied tussen de 16 en 39 territoria [tabel 1]. Het instandhoudings-
doel is bepaald op een geschikt leefgebied voor 50 broedparen. Dit 
betekent dat het gebied in geen enkel jaar het aantal broedparen her-
bergde dat aan de doelstelling voldoet. In 2013 waren vrijwel alle po-
tentiële broedplekken (vennen) bezet, maar was lokaal de dichtheid 
lager dan in het beste jaar 2005. Zou de lokale dichtheid in 2013, bij-
voorbeeld in het Meeuwenven op de Bergerheide, even hoog zijn ge-
weest als in 2005 dan was het aantal broedparen van de doelstelling 
wel gehaald. Dat niet altijd alle geschikte plekken bezet zijn en dus 
lokaal de dichtheid lager is heeft te maken met schommelingen in de 
populatie, bijvoorbeeld ten gevolge van droge zomers (slecht broed-
succes) en strenge winters (verhoogde wintersterfte).

Verspreidingskaartjes vogelsoorten Maasduinen
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Aantal VR: 30 territoria Aantal VR: 33 territoria Aantal VR: 29 territoria

Aantal VR: 48 territoria Aantal VR: 51 territoria Aantal VR: 86 territoria

FIGUUR 4
Verspreiding van 
de territoria van 
de Nachtzwaluw 
(Caprimulgus euro-
paeus) in het N2000 
gebied de Maasduinen 
in 1993, 2005 en 2013. 
VR betekent in het als 
Vogelrichtlijn begrens-
de gebied.

FIGUUR 3
Verspreiding van de ter-
ritoria van de Geoorde 
fuut (Podiceps nigri-
collis) in het N2000 
gebied de Maasduinen 
in 1993, 2005 en 2013.
VR betekent in het als 
Vogelrichtlijn begrens-
de gebied.
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Aantal VR: 30 territoria Aantal VR: 33 territoria Aantal VR: 29 territoria

Aantal VR: 48 territoria Aantal VR: 51 territoria Aantal VR: 86 territoria

FIGUUR 6
Verspreiding van de ter-
ritoria van de Zwarte 
specht (Dryocopus 
martius) in het N2000 
gebied de Maasduinen 
in 1993, 2005 en 2013. 
VR betekent in het als 
Vogelrichtlijn begrens-
de gebied.

FIGUUR 5
Een mannelijke Zwarte specht (Dryocopus martius) in zijn broedbiotoop. De 
Hamert, 18 mei 2005 (foto: P. Palmen). 

2013 een omvang van 86 territoria te bereiken [tabel 1]. Een en an-
der valt samen met de landelijke trend van de soort, die vanaf 1998 
een vrijwel constante groei laat zien (Boele et al., 2016). Kerngebie-
den binnen het N2000 gebied zijn de Bergerheide-Eckeltse Bergen 
en de Hamert, met respectievelijk 39 en 21 territoria in 2013 [figuur 
4]. Een deel van het succes is toe te schrijven aan het gevoerde na-
tuurbeheer, met name het open kappen van verboste heidevelden 
en het maken van heidecorridors in de naaldbossen. Dit is echter 

drag kent (Van seggelen, 2002). In een bepaald jaar kan de soort zich 
soms in hoge aantallen ergens als broedvogel vestigen. Het achter-
liggende mechanisme hiervan is niet opgehelderd. In de Noorde-
lijke Maasduinen laat de soort een grillig aantalsverloop zien [ta-
bel 1]. In het beste jaar (2005) werden er twaalf territoria geteld en 
in het slechtste jaar (1993) maar één [figuur 3]. Een en ander hangt 
waarschijnlijk samen met het invasieve karakter en mogelijk ook 
met het vrijwel verdwijnen van de Kokmeeuw als broedvogel in het 
gehele Maasduinengebied. De kokmeeuwenpopulaties zijn overal 
in het binnenland gedecimeerd. Waarschijnlijk heeft dit te maken 
met een afname van het voedselaanbod in het broedseizoen. Door 
verdroging en omzetting van grasland in maïsakkers is met name 
het stapelvoedsel voor de jongen van Kokmeeuwen, regenwormen, 
niet meer in voldoende mate beschikbaar. In 1993 telde de Berger-
heide 3020 paren, in 2005 nog 81 en in 2013 slechts één. Wel is opval-
lend dat in 1993, tijdens het hoogtepunt van de Kokmeeuw, het aan-
tal Geoorde futen zeer gering was. Net als voor de Dodaars geldt dat 
de soort gevoelig is voor strenge winters en droge zomers.
Het feit dat er in 2005 twaalf territoria werden vastgesteld is een 
sterke aanwijzing dat de vereiste draagkracht voor zeven broedpa-
ren wel in het Vogelrichtlijngebied aanwezig is.

nachtzwaluw

De Nachtzwaluw is een broedvogel van heideterreinen, stuifzan-
den, kapvlaktes (> 1 ha), jonge bosaanplant (< 10 jaar oud) en soms 
van brede bospaden, alle gelegen op droge zandgronden. Vrij inten-
sief begraasde heideterreinen, alsmede gebieden met intensieve 
recreatie worden gemeden. De soort foerageert op nachtactieve 
vliegende insecten, vooral nachtvlinders.
Sedert de eerste vlakdekkende kartering in 1993 is de populatie in 
het Vogelrichtlijngebied sterk toegenomen. In 1993 en 2005 be-
vonden er zich respectievelijk 48 en 51 territoria om uiteindelijk in 
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Beuken (Fagus sylvatica) of eiken (Quercus spec.) vormt 
een ideaal broedhabitat. In het dennenbos is het hoofd-
voedsel in de vorm van keverlarven en mieren aanwe-
zig, terwijl in de oude loofbomen geschikte broedholen 
kunnen worden uitgehakt.
De stand van de Zwarte specht laat een constant beeld 
zien; het aantal territoria schommelde in de drie onder-
zoeksjaren 1993, 2005 en 2013 tussen 29 en 33 [tabel 1]. 
De soort is vrij homogeen over het gebied verdeeld [fi-
guur 6]. Doordat hij grote territoria heeft en gemakke-
lijk grote afstanden aflegt kunnen er echter dubbeltel-
lingen in de karteringen voorkomen. In Nederland va-
rieert de gemiddelde nestafstand tussen de 1200 en de 
1500 m (Van maanen, 2012). Op basis van deze afstanden 

wordt ingeschat dat het werkelijke aantal broedparen in 2013 op 
18 in plaats van op 29 lag: een overschatting van 31%. Na correctie 
treedt eenzelfde beeld op voor de twee voorgaande perioden [ta-
bel 1]. De vereiste draagkracht voor het gebied is vastgesteld op ge-
schikt habitat voor 30 broedparen. Het is de vraag of deze norm re-
alistisch is. Vrijwel al het geschikte habitat is bezet en er is hooguit 
nog plaats voor één tot drie paren extra, door optimalisatie van de 
wat minder goede plekken in de bestaande bossen. Hierbij kan ge-
dacht worden aan het omvormen van structuurarm naaldhout in 
structuurrijk loofbos. De dichtheid komt dan op het niveau dat in de 
Nederlandse situatie gebruikelijk is (Van maanen, 2012). Het uitbrei-
den van de bossen binnen het Vogelrichtlijngebied om meer habi-
tat voor deze soort te creëren is niet mogelijk, omdat dan de doel-
stellingen voor de andere kwalificerende soorten in de knel komen. 
Hierbij moet gedacht worden aan soorten als Nachtzwaluw, Boom-
leeuwerik, Roodborsttapuit en Grauwe Klauwier, die juist open ter-
reinen prefereren. Het is onduidelijk op grond van welke criteria des-
tijds is gekozen voor de norm van 30 broedparen. Mogelijk is men op 
het verkeerde been gezet door de gemaakte overschatting van het 

waarschijnlijk niet het hele verhaal; wellicht is de winteroverleving 
toegenomen door een verbetering van de habitats in Afrika waar 
de Nachtzwaluwen overwinteren. In de Zuidelijke Maasduinen is 
de soort alleen in de laatste periode met één paar bij de Valkenberg 
vastgesteld. Deze vestiging heeft waarschijnlijk te maken met het 
openkappen van de venoevers en het aanliggende heideterrein, in 
combinatie met de groeiende populatie in de regio. 
Het instandhoudingsdoel voor de soort in het Vogelrichtlijngebied 
is geschikt biotoop voor 30 broedparen. Uit het feit dat er in de laat-
ste kartering bijna driemaal zo veel territoria zijn vastgesteld blijkt 
dat deze doelstelling momenteel ruimschoots wordt gehaald. 

zwarte specht

De Zwarte specht geeft de voorkeur aan grotere bosgebieden waar-
in voldoende dikke bomen aanwezig zijn om een nestholte uit te 
hakken [figuur 5]. De combinatie van oudere dennenbossen (60-
100 jaar) met dood hout en brandgangen, geflankeerd door oude 
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FIGUUR 8
Verspreiding van 
de territoria van 
de Boomleeuwerik 
(Lullula arborea) in 
het N2000 gebied 
de Maasduinen in 
1993, 2005 en 2013. 
VR betekent in het 
als Vogelrichtlijn 
begrensde gebied.

FIGUUR 7
De populatieomvang van de Boomleeuwerik (Lullula arborea) 
voldoet aan het instandhoudingsdoel. Groote Heide Venlo, 10 
april 2009 (foto: R. Schols).
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22FIGUUR 9
Verspreiding van de 
nestholen van de 
Oeverzwaluw (Riparia 
riparia) in het N2000 
gebied de Maasduinen 
in 1993, 2005 en 2013. 
VR betekent in het als 
Vogelrichtlijn begrens-
de gebied.

lijke stijgende tendens zien. In 2005, direct na het afronden van de 
ven- en heideherstelprojecten, stijgt het aantal territoria tot vijf 
om in 2013 door te groeien naar tien. 
Voor de soort geldt een instandhoudingsdoelstelling voor een 
draagkracht van 100 broedparen. Uit het feit dat dit aantal in twee 
van de drie onderzochte jaren is aangetroffen is af te leiden dat dit 
doel is bereikt. 

oeverzwaluw

De verspreiding van de Oeverzwaluw in de broedtijd is sterk afhan-
kelijk van het aanbod van steile wanden in zandafgravingen of af-
gekalfde oevers van grotere beken en rivieren, omdat de soort hier-
in zijn broedholen graaft. De nabijheid van open water is gewenst 
omdat daar voedsel in de vorm van kleine vliegende insecten voor-
handen is. In de Maasduinen kwam dit broedhabitat ten tijde van de 
aanwijzing als Vogelrichtlijngebied in de jaren negentig veelvuldig 
voor als gevolg van grootschalige ontzandingen. 
In 1993 werden er 124 broedparen van de soort vastgesteld, maar dat 
aantal nam evenredig met de afwerking van de zandwinlocaties af 
tot 38 broedparen in 2005 en in 2013 verdween de soort geheel van 
het toneel [figuur 9]. De Oeverzwaluw heeft in het Vogelrichtlijnge-
bied waarschijnlijk nooit natuurlijke habitats kunnen bezetten, om-
dat die eenvoudigweg ontbraken. In de Zuidelijke Maasduinen (bin-
nen de N2000-begrenzing) is de soort gedurende de onderzoekspe-
riode niet aangetroffen. 
Het instandhoudingsdoel is leefgebied voor 120 broedparen [tabel 
1]. Dit doel kan alleen worden gerealiseerd door het aanbieden van 
kunstmatige nestgelegenheid in de vorm van oeverzwaluwwan-
den. In Limburg komt de Oeverzwaluw als broedvogel veelal bui-
ten de N2000-gebieden voor. Momenteel is in het Habitatrichtlijn-
gebied Grensmaas een populatie aanwezig die voor nestgelegen-
heid heeft kunnen profiteren van het vele grondverzet dat binnen 
dit gebied plaatsvindt. De Grensmaas is nog geen Vogelrichtlijnge-
bied, maar het zou die status zeker verdienen op grond van de aan-
wezige oeverzwaluwpopulatie. Zo werden in dit gebied in 2015 ruim 
700 broedparen geteld (BaKHuIzen, 2015). Evenals in de Maasduinen 
heeft ook deze populatie geprofiteerd van menselijk ingrijpen (ont-

aantal territoria door de wijze van karteren. Aanbevolen wordt om 
bij een eventuele evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen 
de norm naar beneden bij te stellen tot maximaal 20 broedparen. 
In de Zuidelijke Maasduinen was de stand in de drie onderzoeksja-
ren 1993, 2005 en 2013 respectievelijk vijf, drie en vier territoria (na 
correctie voor de karteringsmethodiek). Ook hier is de stand stabiel.

boomleeuwerik

De Boomleeuwerik [figuur 7] is in Limburg bij uitstek een bewo-
ner van kleinschalige gebieden op de hogere zandgronden, in zo-
wel agrarisch als heidegebied. Het talrijkst is de soort in heidege-
bieden met enige opslag van bomen en de nodige variatie in leef-
tijd en structuur van de heide. Waar stuifzandrelicten voorkomen 
worden de randen ervan graag bezet; grote open heidevlakten en 
aaneengesloten bossen worden gemeden (HustIngs et al., 2006). Dit 
komt tot uitdrukking in de verspreiding [figuur 8]. De Maasduinen 
behoren tot de kerngebieden van de Boomleeuwerik in Limburg. 
In de broedtijd worden voornamelijk insecten gegeten, waarbij ke-
vers, rupsen en larven van bladwespen het grootste aandeel leveren 
(glutz Von BlotzHeIm & Bauer, 1985). 
De stand van de Boomleeuwerik fluctueerde binnen het Vogel-
richtlijngebied achtereenvolgens van 150 territoria (1993) naar 85 
(2005) om tenslotte in 2013 op 120 territoria uit te komen [tabel 1]. 
Als overwinteraar in Zuid-Europa is de soort gevoelig voor strenge 
winters aldaar. Daarnaast hebben lokale omstandigheden invloed 
op de populatieomvang. Feit is dat de soort zeer gevoelig is voor 
begrazing. Zo nam op de Kalmthoutse Heide (B) het broedsucces 
met een factor vier af na invoering van extensieve schapenbegra-
zing (jacoBs & Baeten, 2012). Het is daarom voor de Boomleeuwerik 
van belang dat heideterreinen niet in één jaar integraal worden 
begraasd maar dat het grazen gefaseerd gebeurt, waarbij elk jaar 
slechts een deel van het terrein aan bod komt. Opvallend is dat in 
het wat mindere jaar 2005 vooral op de Hamert een sterke afname 
werd geconstateerd. Onbekend is of daar in die periode intensie-
vere begrazing plaats vond. In het laatste onderzoeksjaar (2013) 
bleek dat de soort zich er weer had hersteld. In de Zuidelijke Maas-
duinen laat de Boomleeuwerik na 1993 (vier territoria) een duide-
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de kop kostte. Deze trend bereikte begin jaren negentig een diep-
tepunt (HustIngs et al., 2006). In het agrarisch gebied was de soort 
vrijwel geheel verdwenen en alleen in heidegebieden, zoals in de 
Maasduinen, wist de soort zich te handhaven (51 territoria in 1993). 
Daarna nam de soort in het agrarisch gebied tot op de dag van van-
daag weer geleidelijk toe. De afname heeft waarschijnlijk te maken 
gehad met de intensivering van de landbouw, waarbij overhoek-
jes en ruigten verdwenen. De comeback is moeilijker te verklaren, 
omdat de intensivering verder heeft doorgezet. Wellicht heeft de 
soort zich kunnen aanpassen aan het veranderd agrarisch cultuur-
landschap, bijvoorbeeld door een andere niche te benutten. Ook in 
het Vogelrichtlijngebied is de populatie tijdens de onderzoekspe-
riode flink gegroeid, met als hoogtepunt 94 territoria in 2013 [ta-
bel 1]. Een groot deel van dit herstel is toe te schrijven aan de uitge-
breide natuurherstelmaatregelen, zoals het openkappen van ver-
boste heide en de ontwikkeling van nieuwe natuur. In 1993 waren 
er slechts twee kerngebieden: de Bergerheide en de Hamert [figuur 
11]. In 2005 werd een sterke toename van de Roodborsttapuit op de 
Bergerheide en aan de randen van de Eckeltse Bergen geconsta-
teerd. Tijdens de laatste opname (2013) werd een sterke toename 
in het Quin en omgeving vastgesteld. In de Zuidelijke Maasduinen 
is de soort nooit heel talrijk geweest. Hier werden in de drie onder-
zoeksjaren steeds twee territoria vastgesteld. Op de opengekapte 
venoevers en aanliggende heideterreintjes aldaar heeft de Rood-
borsttapuit zich nog niet gevestigd.
Het instandhoudingsdoel, zijnde draagkracht voor 85 territoria, 
is tijdens de laatste twee onderzoeksjaren met respectievelijk 87 
(2005) en 94 (2013) territoria duidelijk gehaald. Hierbij heeft het 
doorgevoerde natuurbeheer zeker een positieve rol gespeeld. De 
soort is iets minder gevoelig voor begrazing dan de Boomleeuwerik 
(jacoBs & Baeten, 2012). Dit heeft te maken met het feit dat de Rood-
borsttapuit ook in minder open habitats zijn nest kan bouwen; vaak 
zijn dit randen van een terrein die net buiten de begrazing liggen. 
Evengoed blijft voorzichtigheid geboden en de maatregel om gefa-

grondingen en grondverzet), maar daarnaast broedt een aanzien-
lijk deel in natuurlijke steilwanden ontstaan door de dynamiek van 
de rivier. Ook voor de Grensmaas kan in de toekomst de kunstmati-
ge nestgelegenheid voor een deel wegvallen. Indien de Grensmaas 
haar natuurlijke dynamiek kan behouden zal er echter steeds her-
nieuwd aanbod van natuurlijke nestgelegenheid blijven. 

roodborsttapuit

De Roodborsttapuit [figuur 10] is een bewoner van kleinschalige, 
halfopen tot open cultuurlandschappen. Binnen de cultuurland-
schappen is een duidelijke tweedeling te maken: enerzijds klein-
schalig agrarisch cultuurlandschap en anderzijds heidegebieden. 
De Limburgse populatie maakte de laatste 40 jaar een opmerke-
lijke ontwikkeling door. Tot medio jaren zeventig was de soort een 
algemene bewoner van het agrarisch cultuurlandschap, waarna 
een desastreuze afname inzette die tweederde van de populatie 
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FIGUUR 11
Verspreiding van 
de territoria van de 
Roodborsttapuit 
(Saxicola torquata) 
in het N2000 gebied 
de Maasduinen in 
1993, 2005 en 2013. 
VR betekent in het als 
Vogelrichtlijn begrens-
de gebied.

FIGUUR 10
Een zingende Roodborsttapuit (Saxicola torquata) bij Heukelom, 17 mei 
2005 (foto: P. Palmen).
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FIGUUR 13
Verspreiding van de ter-
ritoria van de Grauwe 
klauwier (Lanius col-
lurio) in het N2000 
gebied de Maasduinen 
in 1993, 2005 en 2013. 
VR betekent in het als 
Vogelrichtlijn begrens-
de gebied.

seerd (om het jaar) te begrazen zal ook voor deze grond-
broeder gunstig uitpakken. 

grauwe klauwier

De Grauwe klauwier [figuur 12] is een schaarse broed-
vogel van kleinschalige, structuurrijke landschappen. 
Belangrijke componenten in het (Nederlandse) broed-
biotoop zijn insectenrijke graslanden, doornstruwe-
len, poelen, vennen of brede sloten en vaak extensieve 
begrazing door paarden of runderen. Wat voedsel be-
treft zijn Grauwe klauwieren opportunistisch. Ze jagen 
op alle goed zichtbare ongewervelde en kleinere ge-
wervelde prooidieren. Hoewel muizen, hagedissen en jonge vo-
gels tot hun dieet behoren bestaat het grootste deel van het voed-
sel uit een breed scala van ongewervelden, vooral insecten. Waar-
schijnlijk als gevolg van de haakvormige snavel kan een klauwier 
slechts één prooi tegelijk oppikken en vervoeren. In tegenstelling 
tot andere zangvogels, die hun snavel volstoppen met meerdere 
prooien, moet de Grauwe klauwier met iedere prooi afzonderlijk 
naar het nest vliegen om de jongen te voeren. Energetisch is dit 
alleen efficiënt wanneer de prooidieren groot zijn of wanneer er 
veel voedsel dicht bij de nestlocatie beschikbaar is. Een grote va-
riatie aan prooidiersoorten is belangrijk, omdat dit een garantie 
vormt dat er altijd voldoende voedsel is. Met een uitgekiend na-
tuurbeheer, bestaande uit gefaseerd maaien van grasland, exten-
sief en gefaseerd begrazen, het laten staan van (doorn)struwelen 
en aanleggen van plagstroken, kan het de Grauwe klauwier naar 
de zin worden gemaakt (nIjssen et al., 2014).
In de Maasduinen is de soort de laatste 30 jaar een zeldzame en 
onregelmatige broedvogel. In het Vogelrichtlijngebied werden tij-
dens de provinciale karteringen in 1993, 2005 en 2013 respectieve-

lijk één, twee en nul territoria vastgesteld. In de Zuidelijke Maas-
duinen (N2000 gebied) werd de soort nog niet aangetroffen [fi-
guur 13]. Het probleem van de Maasduinen is waarschijnlijk niet 
dat de draagkracht van het N2000 gebied onvoldoende is om vol-
doende paren te herbergen. De oorzaken moeten gezocht worden 
in de populatiedynamiek van de soort. Deze vestigt zich nog niet 
definitief omdat de aanvoer van rekruten uit bronpopulaties (zo-
als de Peel) die het gebied kunnen gaan bevolken nog onvoldoen-
de is. Het aantal paren dat zich tot nu toe in de Maasduinen weet 
te vestigen is steeds te laag om minder goede jaren (bijvoorbeeld 
met koude, natte zomers) te kunnen overleven, waardoor de soort 
steeds weer uitsterft. De dichtstbijzijnde (maar kleine) populatie 
die in elk geval voor aanvoer van broedvogels zorgt ligt in de Peel-
venen. Dit is door ringonderzoek aangetoond. Een nestjong dat 
bij Griendtsveen was gekleurringd werd een jaar later als adulte 
man in de Maasduinen afgelezen(rotHoff & crommentuyn, 2015). 
De Peelpopulatie is nu waarschijnlijk nog van te geringe omvang 
om voldoende vogels te kunnen leveren om de Maasduinen duur-
zaam te koloniseren. 

FIGUUR 12
Grauwe klauwieren (Lanius collurio) zijn altijd in de buurt van 
doornstruwelen te vinden. Bergerheide, 15 mei 2004 (foto P. 
Palmen).
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norm. De Dodaars haalde dit niet maar liet na 1993 wel een forse 
toename zien. De Geoorde fuut toonde een sterk wisselend beeld 
en kwam in 2005 boven de norm uit. De Zwarte specht bleef net 
onder de norm, maar heeft wel een relatief constant aantal terri-
toria. De Oeverzwaluw is als broedvogel verdwenen als gevolg van 
het stoppen van de ontzandingen, waardoor er geen steile zand-
wanden meer beschikbaar zijn om in te nestelen. De Grauwe klau-
wier haalde qua territoria de drachtkrachtnorm niet. De oorzaak 
hiervan ligt niet in een gebrek aan geschikt habitat , maar is het 
gevolg van het ontbreken van een bronpopulatie van voldoende 
omvang in de omgeving. Het gebied ontvangt nu nog te weinig ko-
lonisten om zelfstandig een duurzame populatie in stand te hou-
den.
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Summary

EVOLUTION	OF	POPULATION	SIZE	OF	
TARGET	SPECIES	IN	THE	EU-BIRDS	
DIRECTIVE	SITE	MAASDUINEN

The Maasduinen nature reserve was des-
ignated as an EU-Birds Directive area in 
1994. Target species for this area are the 
Little grebe (Tachybaptus ruficollis),  Black-
necked grebe (Podiceps nigricollis), Nightjar 
(Caprimulgus europeus),  Black wood-
pecker (Dryocopus martius), Woodlark 
(Lullula arborea), Sand martin (Riparia 
riparia), Stonechat (Saxicola torquata) and 
Red-backed shrike (Lanius collurio). The 
demographic data of these species (for 
1993, 2005 and 2013) are described in this 
article. Nightjar, Woodlark and Stonechat 
currently meet the standards of the Bird 
Directive. Little Grebe did not, but showed 
an increase after 1993. Black-necked Grebe 
showed a mixed picture and met the stand-
ard in 2005. Black Woodpecker remained 
just below the standard but showed a sta-
ble status. Sand Martin has disappeared as 
a result of the cessation of sand extraction 
works. Red-backed shrike fell to below the 
standard, which probably has to do with a 
lack of sufficiently large source populations 
in the surrounding area.
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De N2000 doelstelling voor het gebied is draagkracht voor ten 
minste drie broedparen. Zoals hierboven vermeld is het gebied 
als zodanig waarschijnlijk niet het probleem voor het beperkte 
voorkomen van Grauwe klauwieren. Er kunnen daarom vraagte-
kens gezet worden bij het formuleren van deze lage doelstelling. 
Om een populatie Grauwe klauwieren duurzaam in stand te hou-
den zijn ten minste 20 paren nodig (KalKHoVen et al., 1996). Bij een 
eventuele evaluatie en herziening van de doelstellingen is het be-
langrijk om hier rekening mee te houden. Er zou bijvoorbeeld ge-
dacht kunnen worden aan een instandhoudingsdoel voor tien 
broedparen in het N2000 gebied zelf en nog eens tien broedpa-
ren binnen een straal van 10 km vanaf de N2000-grens. Bij de for-
mulering van de draagkrachtdoelstellingen moet dus meer reke-
ning worden gehouden met een minimale populatieomvang en 
met de dichtheden die maximaal in het gebied kunnen worden 
bereikt in relatie tot het aanbod aan broedhabitat (zie ook bij de 
Zwarte specht).

conclusie

De Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en de Roodborsttapuit bezet-
ten in 2013 het aantal territoria dat voldeed aan de draagkracht-
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hebben. Datzelfde geldt in iets mindere mate voor het gebied rond 
het Zwart Water, waar veel nieuwe wateren zijn aangelegd ten be-
hoeve van natuurontwikkeling.

watergangen in de zuidelijke maasduinen

Het onderzoeksgebied strekt zich grofweg uit tussen Landgoed de 
Hamert en de bebouwing van de stad Venlo. Het gebied wordt aan 
de westzijde begrensd door de Maas, aan de noordzijde door het 
Geldernsch-Nierskanaal, aan de oostzijde door de landsgrens met 

In 2014 werd het jaarlijkse inventarisatieweekend van het 

Natuurhistorisch Genootschap gehouden in de Zuidelijke 

Maasduinen. Vanuit een accommodatie in Wellerlooi werd 

het gebied tussen Landgoed de Hamert en Venlo geïnven-

tariseerd op diverse diergroepen. De Vissenwerkgroep 

richtte zich op een aantal mondingen van beeksystemen in 

de Maas. De resultaten waren niet spectaculair. Aangevuld 

met gegevens uit andere inventarisaties lijken er 

echter zeker kansen te zijn voor de ontwikkeling 

van een rijke visfauna. Dit artikel gaat in op wat ons 

rest van de eens ongestoorde beeklopen en op de 

werkzaamheden die de afgelopen jaren al zijn uit-

gevoerd om bijzondere vissoorten in de aquatische 

systemen een kans te geven.

waterhuishouding

De Zuidelijke Maasduinen staan vandaag de dag niet be-
kend om hun bijzondere beeksystemen. Veel van de beken 
zijn in het verleden vergraven om een optimale ontwate-
ring voor de landbouw te bewerkstelligen. Waar dat nodig 
was werd een dicht stelsel van sloten aangelegd en wer-
den beken gekanaliseerd om het overtollige water snel af 
te voeren naar de Maas (renes, 1999). Alleen in de bos- en 
heidegebieden bleef de waterhuishouding enigszins in-
tact, hoewel ook in die gebieden de drainage van de om-
ringende cultuurgronden duidelijk doorwerkte. Een aan-
tal heidevennen bleef gespaard, maar deze waren en zijn 
nog steeds te zuur om een bijzondere visfauna tot ont-
wikkeling te laten komen.
Een andere meer recente ontwikkeling in het onderzoeks-
gebied is de winning van zand en grind. Deze heeft vooral 
ten zuiden van Landgoed de Hamert geresulteerd in gro-
te, diepe plassen die voor de visstand weinig betekenis 

De	visfauna	van	de	watergangen	in	de	Zuidelijke	
Maasduinen
A.J.W. Lenders, Groenstraat 106, 6074 EL Melick, e-mail: tlenders@live.nl

FIGUUR 1
De ligging van de verschillende stroomgebieden van de hoofd-
beken in de Zuidelijke Maasduinen (bron: Waterschap Peel en 
Maasvallei).

Stepkensbeek

Geldernsch-Nierskanaal

Rode Beek

Lommerbroeklossing

Haagbeek
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Stopbeek

Lingsforterbeek
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stroomgebieden, waarvan dat van de Lingsforterbeek verreweg 
het grootste is, hebben meer ecologische mogelijkheden. In deze 
bijdrage wordt niet ingegaan op de fijne dooradering met lossin-
gen en sloten, maar worden de systemen in hun totaliteit bespro-
ken. 

gegevensverzameling

De gegevens voor deze analyse werden slechts voor een beperkt 
deel verzameld tijdens een Genootschapsweekend dat werd ge-
houden van 27 tot 29 juni 2014. Toen werden bewust minder interes-
sante locaties bezocht, zoals de kleinere stroomgebieden ten noor-
den van Venlo. De meeste gegevens zijn evenwel afkomstig uit de 
Natuurbank Limburg en de Nationale Databank Flora en Fauna (ND-
FF). Ze zijn voor het merendeel ingebracht door de Vissenwerkgroep 
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en medewerkers 
van het Waterschap Peel en Maasvallei. In de verspreidingskaarten 
zijn alle waarnemingen vanaf 2000 opgenomen. 

Duitsland en aan de zuidzijde door de autosnelweg A67. Binnen 
dat gebied zijn globaal acht stroomgebieden aanwezig [figuur 
1] die worden aangeduid met de hoofdwatergang die uitmondt 
in de Maas. Van noord naar zuid zijn dit: het Geldernsch-Nierska-
naal, de Rode beek, de Lingsforterbeek, de Haagbeek, de Latbeek, 
de Vorstermolenbeek, de Stopbeek en de Stepkensbeek. De mon-
ding van de laatste beek ligt ten zuiden van de A67; het systeem 
zorgt echter voor de ontwatering van een deel van het Zwart Wa-
ter. Het Geldernsch-Nierskanaal is, zoals de naam al aangeeft, 
een kunstmatige, bovenstroomse doorsteek van de Niers naar de 
Maas (lenDers & HeIjlIgers, 2007; BInnenDIjK & Van mIl, 2009). Bij 
dit systeem wordt niet uitgebreid stil gestaan omdat er recent 
meerdere publicaties over zijn verschenen. De resultaten van di-
verse visbemonsteringen aldaar worden echter wel meegeno-
men in de vergelijking met andere watergangen in het gebied, 
omdat deze een indruk geven van de aanwezige potenties aan 
de oostzijde van de Maas. De stroomgebieden van Vorstermolen-
beek, Stopbeek en Stepkensbeek zijn zeer beperkt van omvang en 
met een ecologische blik bezien sterk gedevalueerd. De overige 

Beeksysteem Geldernsch-
Nierskanaal

Rode Beek Lingsforterbeek Haagbeek Latbeek

Soort (Nederlandse naam) Soort (Wetenschappelijke naam) M VB NB M VB NB M VB NB M VB NB M VB NB
Alver Alburnus alburnus X
Baars Perca fluviatilis X X X X X X X X X
Barbeel Barbus barbus X X
Beekforel Salmo trutta fario X X X X
Bermpje Barbatula barbatula X X X X X X X X
Bittervoorn Rhodeus amarus X X
Blankvoorn Rutilus rutilus X X X X X X X X X X
Blauwband Pseudorasbora parva X
Brasem Abramis brama X X X X X
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus X X X X X X X X X X
Giebel Carassius auratus gibelio X X X X X X
Graskarper Ctenopharyngodon idella X
Karper Cyprinus carpio X X X
Kesslers grondel Neogobius kessleri
Kleine modderkruiper Cobitis taenia X X X X X X X X
Kolblei Blicca bjoerkna
Kopvoorn Squalius cephalus X X X X X
Kroeskarper Carassius carassius X
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris X X X X X X
Paling Anguilla anguilla X X X X
Pos Gymnocephalus cernua X X
Regenboogforel Oncorhynchus mykiss X
Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus X X X X
Rivierdonderpad Cottus perifretum X X X X
Riviergrondel Gobio gobio X X X X X X X X
Roofblei Aspius aspius X
Serpeling Leuciscus leuciscus X X X X
Sneep Chondrostoma nasus X X
Snoek Esox lucius X X X X X X X X X
Snoekbaars Sander lucioperca X X
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius X X X X X X X
Vetje Leucaspius delineatus X
Winde Leuciscus idus X X X X X
Zalm Salmo salar X X
Zeelt Tinca tinca X X X X X X
Zeeforel Salmo trutta trutta X
Zonnebaars Lepomis gibbosus X X X X X X X X
Zwartbekgrondel Neogobius melanostomus X X X
Zwarte dwergmeerval Ameiurus melas X

TABEL 1
Verspreiding van vissoorten over de verschillende beeksystemen (bron: Waterschap Peel en Maasvallei, Genootschapsinventarisatie en NDFF). De beeklocaties 
zijn aangegeven met letters: M = monding in de Maas, VB = voor de eerste migratiebarrière, NB = bovenstrooms van de eerste barrière.
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gebruiken om te paaien (lenDers & HeIlIgers, 2007; BInnenDIjK & Van 
mIl, 2009). De eerste visbarrière (een verstelbare stuw) ligt vrijwel 
op de grens met Duitsland. Het aantal soorten is boven de stuw een 
stuk kleiner en beperkt tot meer algemeen voorkomende soorten 
zoals die in gestuwde laaglandbeken wel vaker worden aangetrof-
fen. De stuw is overigens niet altijd gesloten. De visstand wordt ter 
plekke voor een groot deel bepaald door de afwijkende morfologie 
van de waterloop, met name het genormaliseerde profiel van dit 
traject en het geringe verval. Een tweetal zijlossingen van het Gel-
dernsch-Nierskanaal op Nederlands grondgebied zijn door de aan-
wezigheid van stuwen niet optrekbaar voor vis.
De reden voor de hoge soortendichtheid in het traject beneden-
strooms van de stuw bij de Duits-Nederlandse grens is de hoge ver-
scheidenheid aan beschikbare habitats die variëren van snelstro-
mend tot stilstaand water, van veel tot weinig slibafzetting, van 
zandige tot grindige stukken en van dichte oever- en watervegeta-
ties tot een nagenoeg kale bodem. Deze morfologische toestand 

vissamenstelling van de stroomgebieden

In tabel 1 wordt een overzicht gepresenteerd van de verzamelde da-
ta. De resultaten zijn per stroomgebied samengebracht. Hierbij is 
een onderscheid gemaakt in een drietal trajecten. Het eerste tra-
ject betreft de monding van de beek in de Maas. De bemonstering 
daarvan beperkt zich globaal tot de laatste 20 meter van de beek-
loop. Het tweede traject strekt zich uit van de monding tot de eer-
ste stroomopwaartse migratiebarrière. Het derde traject betreft al-
le bemonsteringen die eventueel nog verder stroomopwaarts heb-
ben plaatsgevonden.

Geldernsch-Nierskanaal
In het Geldernsch-Nierskanaal zijn 31 vissoorten waargenomen. De 
hoogste soortendichtheid is, zoals verwacht, te vinden in de mon-
ding (25 soorten). Het betreft veel stroomminnende vissen die voor 
een deel het kanaal opzwemmen [figuur 2a en 2b] en dit al dan niet 

Vissoorten
Bittervoorn
(Rhodeus amarus)
Kopvoorn
(Squalius cephalus)
Tiendoornige stekelbaars
(Pungitius pungitius)

Vissoorten
Bermpje
(Barbatula barbatula)
Marmergrondel
(Proterorhinus semilunaris)
Zalm
(Salmo salar)

FIGUUR 2
De verspreiding van een aantal vissoorten in de wateren van de Zuidelijke Maasduinen: a) de Kopvoorn (Squalius cephalus), de Bittervoorn (Rhodeus ama-
rus), de Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius) en b) het Bermpje (Barbatula barbatula), de Zalm (Salmo salar) en de Marmergrondel (Proterorhinus 
semilunaris). Waarnemingen vanaf 2000.

aa bb
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De monding zelf is waarschijnlijk te smal en 
heeft een te geringe lokstroom om grotere 
vissoorten vanuit de Maas toegang te ver-
schaffen tot het eerste traject. Het zijn vooral 
kleine vissoorten of jonge eerstejaars dieren 
van de grotere soorten die hier een (tijdelijk) 
leefgebied vinden. Een van de bijzonderhe-
den die is aangetroffen is de Bittervoorn (Rho-
deus amarus) die in de stilstaande plassen 
langs de heringerichte beek een goed habitat 
aantreft. De soort is in het onderzoeksgebied 
verder alleen aangetoond in de monding van 
het Geldernsch-Nierskanaal [figuur 2c].

Lingsforterbeek
Het stroomgebied van de Lingsforterbeek is van de hier bespro-
ken watergangen verreweg het grootste (totaal 51,3 km2, waarvan 
13,9 km2 in Nederland). De beek ontspringt op de grens met Duits-
land ten noorden van Venlo als Grensbeek en mondt bij Arcen uit in 
de Maas. Op Nederlands grondgebied bevindt zich ten oosten van 
het Zwart Water de waterscheiding met de Rijnbeek die ten zuiden 
van Venlo in de Maas uitmondt. Het meest zuidelijke deel van het 
stroomgebied ligt ten oosten van Venlo ter hoogte van de Groote 
Heide. De beek is vanuit de Maas voor vissen vrij optrekbaar tot aan 
de Wijmarsche watermolen. Dit stuk is slechts enkele honderden 
meters lang. Het soortenspectrum in de monding en het eerste tra-
ject tot aan de watermolen is dan ook vrijwel gelijk (20 soorten). Het 
is de enige plek in het onderzoeksgebied waar Zalm (Salmo salar) is 
aangetoond [figuur 2d].
De belangrijkste zijwateren die in de Lingsforterbeek uitmonden 
zijn de Vreewaterlossing (meer bovenstrooms) en de Lommerbroek-
lossing (vlakbij de uitmonding in de Maas). Deze zijtakken zijn sterk 
verstuwd. Om invulling te geven aan de ecologische functie van de 
Lingsforterbeek is de watergang recentelijk over grote stukken her-
ingericht, maar daarbij is het migratieknelpunt bij de Maas nog niet 

opgelost. Meer bovenstrooms zijn nog min 
of meer natuurlijke beektrajecten aanwe-
zig met een geringe stroming en een zandig 
substraat. De verspreiding van het Bermpje 
(Barbatula barbatula) in de middenloop [fi-
guur 2b] geeft daarvoor een goede indicatie. 
Opmerkelijk is de aanwezigheid van het Vetje 
(Leucaspius delineatus) in de bovenloop, een 
soort die in Limburg zeker in de beken aan de 
oostzijde van de Maas niet algemeen is (aK-
Kermans, 2000).

van de monding tot aan de Duitse grens is ideaal voor een breed 
soortenspectrum.
Ondanks de bijzondere visfauna wordt de beek vanuit de Europe-
se Kaderrichtlijn Water nog niet in de hoogste ecologische klasse 
ondergebracht (BInnenDIjK & Van mIl, 2009). Dit is overigens toe 
te schrijven aan het ‘onnatuurlijke’ afvoerregime (met flinke pie-
ken en dalen) en de matige chemische waterkwaliteit (door te ho-
ge concentraties stikstof en fosfaat) die de biologische standaard 
drukken.

Rode beek
In het stroomgebied van de Rode beek zijn 18 soorten waargeno-
men. Alle soorten zijn aangetroffen in het traject vanaf de monding 
tot aan de Rijksweg. Dit deel is recent heringericht. De watergang 
is plaatselijk verbreed. De beek mag in dit deel binnen vastgestelde 
grenzen vrij meanderen, wat heeft bijgedragen aan een gevarieerde 
morfologie. De sifon onder de Rijksweg en de voor vissen weinig in-
teressante bovenloop moeten, gezien de verspreiding van de soor-
ten, als een barrière worden beschouwd. Dat geldt ook voor de Boe-
renhuizenlossing die vanuit het zuiden aanhaakt, maar ter hoogte 
van de rotonde aan de Rijksweg voor vissen is afgesloten door een 
hoogwaterkering.

FIGUUR 3
De kunstwerken bij de Wijmarsche watermolen vor-
men een barrière vanuit de Maas voor optrekkende 
vissen vanuit de Maas (foto: A. Lenders).

FIGUUR 4
Door de aanleg van kaden als hoogwaterbescher-
ming zijn veel beken vanuit de Maas niet meer vrij 
optrekbaar voor vissen (foto: A. Lenders).
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In het onderzoeksgebied zijn het Geldernsch-Nierskanaal, de Ro-
de beek en de Lingsforterbeek aangemerkt als natuurbeken. Deze 
liggen geheel of grotendeels binnen het provinciaal natuurnet-
werk (de ‘goudgroene natuur’). Ze hebben hoge actuele of poten-
tiële natuurwaarden die behouden en verder uitgebouwd dienen 
te worden. Bij de herinrichting van natuurbeken wordt rekening 
gehouden met de ecologische doelen zoals die in de Kaderricht-
lijn Water en voor Natura 2000-gebieden zijn omschreven. Het 
beheer en onderhoud is natuurvriendelijk en gericht op een duur-
zaam ecologisch functioneren van het beeksysteem.
De overige beeksystemen in de Zuidelijke Maasduinen behoren 
tot het tweede type. Voor deze AEF-beken is een inspanningsver-
plichting aan de orde ten aanzien van de ecologische doelen, die 
onafhankelijk van Europese verplichtingen door de provincie zijn 
vastgesteld. Dit houdt meestal in dat er geen herinrichting wordt 
nagestreefd en dat beheer en onderhoud zijn afgestemd op het te-
gengaan van kwaliteitsverlies.
De samenstelling van de visfauna van het Geldernsch-Nierskanaal 
geeft een idee van de ecologische potenties van de beken aan de 
oostzijde van de Maas. Doorslaggevend voor de ontwikkeling van 
een gevarieerde visstand is het verval (de overbrugging van bodem-
hoogte binnen een bepaald beektraject), het debiet (de hoeveelheid 
water die een beeksysteem afvoert) maar vooral de optrekbaarheid 
voor vissen vanuit de Maas (cromBagHs et al., 2000). Als zowel verval 
als debiet optimaal zijn voor de visfauna, is een andere voorwaarde 
dat de morfologische toestand waarin de beek verkeert op orde is. 
Een goede aanbeveling is om alle uitgevoerde werken bij de natuur-
beken regelmatig op vaste beektrajecten te monitoren op habitat-
geschiktheid, veranderingen in visgemeenschappen en voortplan-
tingssucces zoals dat bijvoorbeeld ook bij de Oostrumsche beek is 
gebeurd (lenDers et al., 2014). Dit geeft tevens de mogelijkheid om de 
weg naar de vastgestelde doelen flexibel bij te stellen.

Barrières
Het verval en het debiet van de meeste beken in het onderzoeksge-
bied zijn te gering om een rijke visstand te ontwikkelen. In vergelij-
king met het Geldernsch-Nierskanaal komt alleen de Lingsforter-
beek hiervoor in aanmerking. Door het omvangrijke stroomgebied 
is de waterkwantiteit voldoende om in elk jaargetijde droogstand 
op benedenstroomse trajecten te voorkomen. Het belangrijkste 

Haagbeek
De Haagbeek behoort tot de minst interes-
sante beeksystemen. De hoofdbeek en de zij-
takken vallen regelmatig droog en hebben 
voor de visfauna geen betekenis. Alleen in 
de monding is een drietal algemene vissoor-
ten aangetroffen. De winning van grind en 
zand in de uiterwaarden van de Maas heeft 
waarschijnlijk een sterk drainerende wer-
king op de hoger gelegen gronden en beïn-
vloedt daarmee de watervoerendheid van 
de beek. Het is opvallend dat een sterk vanuit 
de Maas opdringende exoot als de Marmer-
grondel (Proterorhinus semilunaris) zelfs dit beeksysteem heeft 
weten te penetreren [figuur 2e].

Latbeek
Zoals al gememoreerd watert het gebied oostelijk van het Zwart 
Water deels af naar de Lingsforterbeek. Het noordelijke deel van 
het Zwart Water heeft echter een aansluiting op de Latbeek. In dit 
stroomgebied zijn met zekerheid negen vissoorten gevonden, waar-
bij dient te worden opgemerkt dat het vooral waarnemingen betreft 
uit bovenstuwse trajecten. De Latbeek ontspringt uit het Zwart Wa-
ter en heeft diverse zijlossingen die vrijwel allemaal door stuwtjes 
van de beek zelf zijn afgesloten. Door de aanleg van kades langs de 
Maas is het systeem niet meer voor vissen vanuit de rivier optrekbaar. 
Het aangetroffen soortenspectrum duidt op visuitzettingen in wa-
tergangen en vijvers. Soorten die niet tot de echt inheemse visfauna 
behoren zijn Giebel (Carassius auratus gibelio), Karper (Cyprinus car-
pio), Zonnebaars (Lepomis gibbosus) en Zwarte dwergmeerval (Amei-
urus melas). Ook de presentie van Kroeskarper (Carassius carassius) bij 
het Zwart Water heeft mogelijk een niet-natuurlijke oorsprong. Een 
foute determinatie door verwisseling met de sterk gelijkende Giebel 
of een verwilderde goudvis is overigens niet uit te sluiten.

Overige systemen
De stroomgebieden van de Vorstermolenbeek, Stopbeek en Step-
kensbeek zijn tijdens het Genootschapsweekend wel onderzocht, 
maar er werden in geen van deze beken vissen aangetroffen. Door 
hun beperkte omvang en volledige afsluiting van de Maas door de 
aanleg van kades zijn deze kleinere beeksystemen, zeker vanuit een 
ecologische optiek, sterk gedevalueerd. De aansluiting op de Maas 
bestaat nu in veel gevallen uit een smal, weinig tot geen watervoe-
rend geultje dat over de steenstort op de oever de rivier bereikt. 

ecologische potenties

In het Provinciaal Waterplan Limburg 2016-2021 (proVIncIale staten 
Van lImBurg, 2015) worden twee typen beken onderscheiden: de na-
tuurbeken (voorheen beken met een specifiek ecologische functie: 
‘SEF-beken’) en beken met een algemeen ecologische functie (‘AEF-
beken’).

FIGUUR 5
Het benedenstroomse, heringerichte deel van de 
Rode beek dat thans weer voor veel vissoorten een 
goed habitat vormt (foto: A. Lenders).
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het algemeen kan worden gesteld dat naarmate de beekmonding 
breder en toegankelijker is, dit deelbiotoop voor meer soorten als 
leef-, paai- en opgroeigebied betekenis heeft. In dat geval zullen na 
het verdwijnen van barrières ook meer bijzondere vissoorten de 
beek optrekken. Een gevarieerd beekhabitat wordt onder dergelij-
ke omstandigheden aantrekkelijk voor Kopvoorn, Rivierdonderpad 
(Cottus perifretum), Elrits (Phoxinus phoxinus), Beekforel (Salmo 
trutta fario), Barbeel (Barbus barbus), Serpeling (Leuciscus leuciscus), 
Beekprik (Lampetra planeri) en Sneep (Chondrostoma nasus) (crom-
BagHs & guBBels, 2003; VerBerK et al., 2006). Vanuit dit perspectief is 
het belangrijk dat gestreefd wordt naar een natuurlijke herinrich-
ting van de monding van de Lingsforterbeek met instandhouding 
van de aanwezige culturele waarden van de Wijmarsche molen. Bij 
het Waterschap Peel en Maasvallei staat deze ingreep hoog op de 
urgentielijst.
Door het geringe debiet en beperkte verval biedt de monding van 
de Rode beek minder mogelijkheden voor (permanente) vestiging 
van vissen. Het zullen veelal de kleinere vissoorten zijn die hier 
een geschikt habitat aantreffen. Met hoogwater overstromen de-
len van het uiterwaardenlandschap. Door de herinrichting van het 
mondingsgebied [figuur 5] blijven niet droogvallende plassen nog 
voor diverse vissoorten interessant. De herinrichting heeft ter plek-
ke bijgedragen aan de vestiging van de Bittervoorn, die thans in de 
uiterwaarden van de Maas een geschikt leefgebied aantreft (pollux 
et al., 2012). Waarschijnlijk heeft de verspreiding plaatsgevonden 
vanuit bovenstrooms leefgebied (pollux et al., 2008). 

Achterland
Het achterland van de meeste beken is reeds besproken. In de ver-
der van de Maas afgelegen watergangen zijn alleen algemeen 
voorkomende soorten van vooral stilstaande wateren aangetoond 
zoals Baars, Blankvoorn, Rietvoorn (Scardinius erythrophthalmus), 
Snoek (Esox lucius) en Zeelt (Tinca tinca). Daarnaast zijn de soorten 
die regelmatig ook elders worden aangetroffen in bovenlopen veel 
aanwezig: Bermpje, Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus acu-
leatus), Kleine modderkruiper, Riviergrondel en Tiendoornige ste-
kelbaars (Pungitius pungitius) [figuur 2f]. De bovenstroomse, ge-
isoleerde wateren uit de stroomgebieden van Lingsforterbeek en 
Latbeek zijn leefgebied voor veel vissen van niet-autochtone oor-
sprong. Het achterland in de meeste stroomgebieden is, wat het 
soortenspectrum betreft, ecologisch het minst interessant.

samenvatting

Momenteel kan worden gesteld dat de visfauna van de Zuidelijke 
Maasduinen niet tot de sterkst ontwikkelde van Limburg behoort. 
Er dient evenwel onderscheid te worden gemaakt tussen SEF- en 
AEF-beken. Dat heeft enerzijds te maken met de toestand van de 
mondingen, anderzijds met het weinig natuurlijke karakter van 
de boven- en middenlopen. De Lingsforterbeek kan na herinrich-
ting [figuur 6] en opheffing van de migratiebarrière bij de Wijmar-
sche watermolen wel degelijk uitgroeien tot een volwaardige na-

knelpunt bij de Lingsforterbeek is echter de optrekbaarheid vanuit 
de Maas. De kunstwerken bij de Wijmarsche watermolen [figuur 
3] verhinderen dat vissen de beek verder kunnen opzwemmen. De 
ecologische herinrichting van het traject van de Duitse grens tot in 
Arcen (WaterscHap peel en maasValleI, 2013) heeft momenteel alleen 
betekenis voor niet-migrerende soorten. Veelal zijn dit algemeen 
voorkomende vissen die kunnen gedijen in diverse habitats, de zo-
genaamde eurytope soorten. Desalniettemin zullen veel vissen 
van deze maatregelen profiteren. Met het oog op de toekomst is de 
morfologische toestand van de beek echter essentieel. Zonder het 
creëren van een diversiteit aan habitats zullen na opheffing van de 
visbarrières alleen minder kritische beeksoorten zoals Kleine mod-
derkruiper (Cobitis taenia), Blankvoorn (Rutilus rutilus), Baars (Perca 
fluviatilis) en Riviergrondel (Gobio gobio) van die maatregel profite-
ren (VerBerK et al., 2006).
In alle andere beeksystemen in het onderzoeksgebied drukken 
kunstwerken zoals stuwen, hoogwaterkleppen en kades [figuur 4] 
een sterk stempel op vrije vismigratie. De meeste kleinere beken 
zijn al dichtbij de Maas door grote hoogteverschillen of kunstwer-
ken afgesloten en maken daarmee visoptrek onmogelijk. Alleen bij 
de heringerichte Rode beek biedt het mondingstraject tot aan de 
Rijksweg voldoende mogelijkheden voor vestiging van vissen.

Beekmondingen
Beekmondingen worden veelal gekenmerkt door een hoge soor-
tenrijkdom (cromBagHs et al., 2000; DorenBoscH et al., 2006). Over 

FIGUUR 6
De bovenstrooms heringerichte Lingsforterbeek biedt nog geen garantie voor 
een gevarieerde visfauna zolang het migratieknelpunt bij de Wijmarsche 
watermolen bij de monding niet is opgelost (foto: H. Heijligers).
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niet het doel bij deze AEF-beken. Dit neemt echter niet weg dat 
trajecten die natuurgebieden doorsnijden bij herinrichting sub-
stantieel kunnen bijdragen aan de vereniging van het aquatisch 
en terrestrisch ecosysteem ter plekke.
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tuurbeek. Het Geldernsch-Nierskanaal toont wat er bij deze wa-
tergang in potentie mogelijk is, zowel qua beekmorfologie als wat 
betreft vissoorten.
De inspanningen bij de Rode beek hebben zich vooral gericht op 
de uiterwaarden. Deze hebben met inachtneming van debiet en 
het beperkte stroomgebied het hoogst haalbare rendement op-
geleverd. Bij de Lingsforterbeek zijn goede aanzetten gegeven in 
midden- en bovenloop. Bij deze beek behoort het accent van de 
waterschapswerken in de toekomst bij de toegankelijkheid van de 
monding te liggen.
De overige beeksystemen zijn in een dermate deplorabele ecolo-
gische toestand dat het moeilijk zal zijn hier voor het gehele beek-
dal van oorsprong tot monding natuurwinst te behalen. Dat is ook 

Summary

THE	FISH	FAUNA	OF	THE	STREAMS	IN	THE	
SOUTHERN	PART	OF	THE	MAASDUINEN	
NATIONAL	PARK

In 2014 members of the Working Group on 
Fishes of the Natural History Society of Lim-
burg carried out a survey of the fish fauna in 
brooklets in the southern part of the Maas-
duinen National Park and adjacent areas. 
The database was supplemented with a 
substantial amount of data on fishes, gat-
hered by the Waterschap Peel en Maasval-
lei water board. In total, 39 fish species we-
re found in seven smaller and larger brooks. 
This list also includes the species of the Gel-
dernsch-Nierskanaal, an artificial connecti-
on between the origin of the river Niers and 
the river Meuse. This stream is still in a cana-
lised state on the German side of the border, 
but the Dutch part has regained a more na-
tural character. In this study the Gelderns-
Nierkanaal is used as a reference for the 
Lingsforterbeek brook.
The ecological quality (as judged by the pre-
sence of fish) of most of the investigated 
brook systems was disappointing. In three 
small systems no fish were observed at all, 
while the numbers of species in two other 
systems were very low. In all these cases 
there was a migration barrier in the mouth 
of the brooklets near the river Meuse. 
The Rode beek and Lingsforterbeek brook 
systems featured approximately 20 speci-
es in the section between de Dutch-German 
border and the river Meuse. Most of these 
species were found at a short distance from 
the river and were characteristic of the main 
stream. These brooks also have artificial bar-
riers preventing the migration of adult, sub-
adult and juvenile fishes for breeding and 
development in the upstream parts. In ad-

dition, three of the systems had been colo-
nised by several non-indigenous species, 
probably introduced by humans.
Restoration of the brooklets to a more na-
tural state only makes sense after remo-
val of the migration barriers. In the case 
of the Rode beek system, all appropriate 
measures have probably already been ta-
ken in the floodplain of the river Meuse. It 
is probably not realistic to expect good re-
sults from the restoration of the upstream 
sections. Most of the restoration works 
for the Lingforterbeek brook have already 
been done, and parts of the middle section 
of the brook have been transformed into 
natural fish habitats. The main bottleneck 
for free migration of fish from the mouth 
of this brook to the German border is the 
presence of several artificial barriers near 
the Wymarsche Molen, a water mill near 
the village of Arcen. If a good solution for 
this problem can be found, the Lingsforter-
beek brook may become colonised by an 
even wider spectrum of fish species than 
the Geldernsch-Nierskanaal.
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via neerslag en eventueel lokaal grondwater en zijn min of meer 
zuur. Vennen kunnen geheel of gedeeltelijk verland zijn, en wor-
den dan vaak venen of veentjes genoemd. Het ven in strikte zin - het 
open water - wordt omgeven door een zone die door meer of minder 
langdurige overstroming onder invloed staat van het venwater. In 
dit artikel wordt het begrip ven ruim opgevat. Het  omvat zowel het 
open water, de eventueel in het water aanwezige verlandingsvege-
tatie als de rondom gelegen langer of korter geïnundeerde zone. 
In vennen komen van nature vooral vegetaties van de Oeverkruid-
klasse (lIttorelletea), de Klasse der hoogveenslenken (scHeucHze-
rIetea), de Klasse der hoogveenbulten en natte heiden (oxycoc-
co-spHagnetea), de Klasse der kleine zeggen (parVocarIcetea) en de 
Dwergbiezen-klasse (Isoeto-nanojuncetea) voor (aggenBacH et al., 
1998). Voor deze vegetaties kenmerkende of hierin veel voorkomen-
de plantensoorten worden in dit artikel als ‘voor vennen kenmer-
kende flora’ beschouwd. Door eutrofiëring zijn tegenwoordig ook 
begroeiingen van de Tandzaad-klasse (BIDentetea trIpartItae), de Riet-
klasse (pHragmItetea), de Fonteinkruid-klasse (potametea) en bossen 
en struwelen algemeen in en rond vennen. Aan deze begroeiingen 
wordt in het hiernavolgende, mede door een gebrek aan gegevens, 
geen aandacht geschonken.

Oude kaarten geven aan dat het gebied van de Zuidelijke 

Maasduinen enkele eeuwen geleden deel uitmaakte van 

een veel groter heide- en broekgebied (staal et al., 2011). De 

rivierduinen waren begroeid met uitgestrekte heidevelden 

met in de tussenliggende laagtes talrijke vennen en veen-

tjes, terwijl in het oostelijk van de rivierduinen gelegen 

broekgebied uitgestrekte moerassen lagen met plaatselijk 

open water (als gevolg van vervening). In de loop van de 

twintigste eeuw zijn deze moerassen en ook diverse in de 

heide gelegen vennen ontgonnen tot landbouwgrond, ter-

wijl bebossing van de heide en atmosferische depositie leid-

den tot een achteruitgang van de natuurkwaliteit van de 

resterende vennen en veentjes. De afgelopen twee decen-

nia zijn er in het Zuidelijk Maasduinengebied veel inspan-

ningen verricht om de voor vennen kenmerkende levensge-

meenschappen te verbeteren en te herstellen. Vennen zijn 

opgeschoond, bos en struweel rond vennen zijn verwijderd, 

in het verleden gedempte vennen zijn opnieuw uitgegra-

ven, venoevers zijn geplagd en waar mogelijk is de hydrolo-

gie verbeterd. In dit artikel zal op basis van bestaande gege-

vens een beeld worden geschetst van de ontwikkelingen 

die de voor vennen kenmerkende flora onder invloed van 

deze maatregelen heeft doorgemaakt.

vennen en venflora

Vennen zijn meertjes of plassen in voedselarme zandgebieden (ag-
genBacH et al., 1998). Vanouds zijn het stilstaande wateren en vaak 
vertonen ze een wisselende waterstand. Ze ontvangen hun water 

Ontwikkelingen	in	de	venflora	in	de	Zuidelijke	
Maasduinen
G.M.T. Peeters, Peeters Econsult, Don Boscostraat 5, 6043 BH Roermond, e-mail: gmt.peeters@gmail.com

FIGUUR 1 
De begrenzing van het onderzoeksgebied en van de voor de analyse gebruikte 
vennen en venclusters, 1: Straelens Broek; 2: Geldersch Vlies; 3: Mussenslenk; 
4: Valkenbergvennen; 5: Trappenbergvennen; 6: Vergeten Veentje; 7: 
Pelzervennen; 8: Ven Lommerheidezandweg; 9: Ven Lommerweg-noord; 10: 
Ven Lommerweg-zuid; 11: Ven Witte Berg-noord; 12: Veentjes Bong; 13: Vennen 
Witte Berg-zuid; 14: Vreewater.
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gaan in hoeveel van de onderscheiden vennen of venclusters ze is 
aangetroffen. De gebruikte tijdsintervallen betreffen de periode 
1987-1999, 2000-2009 en 2010-2016. Hierbij kan de periode 1987-
1999 worden gezien als de nulsituatie, dat wil zeggen de uitgangs-
situatie voorafgaand aan de in deze eeuw uitgevoerde ontwikke-
lings- en herstelmaatregelen. Tot slot is per soort nagegaan of het 
aantal vennen of venclusters waarin ze per tijdsperiode is aange-
troffen een trend vertoont.
De naamgeving van de soorten is volgens Van Der meIjDen (2005), de 
naamgeving van de plantengemeenschappen volgens scHamInée et 
al. (2010).

plantengemeenschappen van de vennen

Oeverkruid-klasse
Begroeiingen van de Oeverkruid-klasse zijn kenmerkend voor 
voedselarm, zwak gebufferd, zwak zuur tot neutraal water (scHa-
mInée et al., 2010). Ze prefereren een mineraal substraat. Van veel 
soorten van de Oeverkruid-klasse is bekend dat ze positief reage-
ren op het opschonen van vennen en/of het plaggen van venoe-
vers (aggenBacH et al., 1998). Het is daarom niet verrassend dat 
deze soorten de afgelopen decennia een positieve ontwikkeling 
hebben laten zien [tabel 1]. Als reactie op de uitgevoerde venher-
stelmaatregelen is zowel het aantal soorten als het aantal vennen 
waarin de verschillende soorten voorkomen sterk toegenomen. 

onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied voor deze studie wordt 
gevormd door het zuidelijk deelgebied van het 
Natura 2000-gebied Maasduinen, meer in het 
bijzonder de in dit gebied aanwezige vennen. 
Deze zijn voor dit onderzoek gegroepeerd tot 14 
vennen of venclusters [figuur 1]. Naast de ‘klas-
sieke’ heidevennen zijn ook de grotere tijdens re-
cente natuurontwikkelingsprojecten gegraven 
wateren Vreewater en Straelens Broek bij het 
onderzoek betrokken [figuur 2]. Kleinere gegra-
ven poelen in een meer landelijke omgeving, die 
soms ook voor vennen kenmerkende flora kun-
nen herbergen, zijn daarentegen niet in beschouwing genomen. 

methode

Dit artikel is gebaseerd op bestaande gegevens. De kern wordt ge-
vormd door de floragegevens die door de Provincie Limburg in de 
periode 1987-2014 in het gebied zijn verzameld (Provincie Limburg, 
2016; ongepubliceerde gegevens flora- en faunakartering provin-
cie Limburg, 2013-2014). Dit betreft waarnemingen van een groot 
aantal zogenaamde ‘aandachtssoorten’, veelal minder algemene 
en zeldzame soorten. Er zijn drie inventarisatierondes in het gebied 
uitgevoerd in respectievelijk de jaren 1987-1990, het jaar 2004 en de 
jaren 2013-2014. Tijdens deze inventarisaties is niet alleen de aan-
wezigheid van een soort vastgesteld, maar zijn ook voor alle soorten 
kwantitatieve gegevens verzameld. Omdat zowel de onderzoeksin-
tensiteit als de gebruikte abundantieschaal in deze onderzoeksja-
ren niet constant waren, zijn deze kwantitatieve gegevens niet ge-
analyseerd. Aanvullende gegevens van de hier besproken soorten 
zijn ontleend aan de Nationale Databank Flora en Fauna en Waarne-
ming.nl (beide geraadpleegd 15 juni 2016) en eigen gegevens.
Voor elk van de onderscheiden vennen of venclusters zijn de beschik-
bare waarnemingen van de kenmerkende aandachtssoorten bij-
eengebracht. Het betreft soorten die als (min of meer) kenmerkend 
kunnen worden beschouwd voor de Oeverkruid-klasse, de Klasse 
der hoogveenslenken, de Klasse der hoogveenbulten en natte hei-
den en de Klasse der Kleine zeggen. Waar-
nemingen van vertegenwoordigers van de 
Dwergbiezen-klasse zijn beperkt beschik-
baar en deze zijn niet verder geanalyseerd. 
Voor elke soort is per tijdsinterval nage-

FIGUUR 2
Gelders Vlies op Landgoed Arcen (foto: Henk Heijligers)

Soort Periode Trend
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1987-1999 2000-2009 2010-2016
Gesteeld glaskroos Elatine hexandra 0 2 4 ++
Naaldwaterbies Eleocharis acicularis 0 2 3 ++
Veelstengelige waterbies Eleocharis multicaulis 2 11 10 ++
Vlottende bies Eleogiton fluitans 0 2 3 ++
Moerashertshooi Hypericum elodes 0 7 10 ++
Waterpostelein Lythrum portula 0 3 3 ++
Pilvaren Pilularia globulifera 0 5 9 ++
Duizendknoopfonteinkruid Potamogeton polygonifolius 0 4 7 ++
Kruipende moerasweegbree Baldellia ranunculoides repens 0 1 2 +
Loos blaasjeskruid Utricularia australis 0 0 2 +
Oeverkruid Litorella uniflora 0 3 0 ±
Drijvende waterweegbree Luronium natans 0 1 1 ±

TABEL 1
Kenmerkende aandachtssoorten van de 
Oeverkruid-klasse (littorelletea) in de Zuidelijke 
Maasduinen en het aantal vennen of venclusters 
waarin ze per tijdsperiode zijn aangetroffen. 
Trend: ++ = duidelijke toename; + = toename; 
± = trend onduidelijk of geen trend zichtbaar.
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ste oostrand van zijn areaal. Of Oeverkruid daad-
werkelijk alweer verdwenen is uit het gebied, zoals 
de beschikbare gegevens suggereren, is overigens 
onzeker. Mogelijk is hier sprake van een waarne-
merseffect. 

Klasse der hoogveenslenken
De Klasse der hoogveenslenken omvat soortenar-
me verlandingsgemeenschappen in veelal voed-
selarm en zuur water (scHamInée et al., 2010) waarin 
veenmossen een grote rol spelen. Van de in de Zui-
delijke Maasduinen aangetroffen aandachtssoor-
ten behoren slechts Draadzegge (Carex lasiocarpa) 
en Witte snavelbies (Rhynchospora alba) eendui-

dig tot deze groep. De overige in tabel 2 genoemde soorten komen 
eveneens veel voor in begroeiingen die kunnen worden gerekend 
tot de Klasse der hoogveenbulten en natte heiden en/of de Klasse 
der kleine zeggen. Draadzegge en Witte snavelbies lijken de afgelo-
pen decennia duidelijk toegenomen in de Zuidelijke Maasduinen. 
Zeker in het geval van de vaak weinig in het oog springende Draad-
zegge kan echter niet worden uitgesloten dat hier sprake is van een 
waarnemerseffect. Van Witte snavelbies is bekend dat ze positief 
reageert op plaggen (aggenBacH et al., 1998), al maakt ze in dat ge-
val geen deel uit van tot de Klasse der hoogveenslenken te rekenen 
verlandingsgemeenschappen maar van pioniergemeenschappen 
op vochtige tot natte zandbodem. De overige in tabel 2 genoemde 
soorten laten geen duidelijke trend zien.

Werd tijdens de eerste onderzoeksperiode maar één soort in het 
gebied aangetroffen, namelijk de relatief verzurings- en eutrofi-
eringstolerante Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), 
in de navolgende onderzoeksperiodes werden maar liefst twaalf 
vertegenwoordigers van deze soortgroep aangetroffen. Daarvan 
is vooral het nieuw verschijnen van Kruipende moerasweegbree 
(Baldellia ranunculoides repens) [figuur 3], Oeverkruid (Littorella 
uniflora) en Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra) opmerkelijk. 
Deze soorten zijn ook in een verder verleden nooit in de omgeving 
aangetroffen (floron, 2016). Van Oeverkruid en Gesteeld glaskroos 
zijn nog enkele historische vondsten in aangrenzend Nordrhein-
Westfalen bekend (Haeupler et al., 2004). Kruipende waterweeg-
bree bevindt zich echter in de Zuidelijke Maasduinen aan de uiter-

FIGUUR 3
Kruipende moerasweegbree (Baldellia ranunculoides 
repens) is na de uitgevoerde venherstelmaatregelen nieuw 
in het Zuidelijke Maasduinengebied verschenen en komt 
hier nu bij twee vennen massaal voor (foto: J. Klinckenberg).

TABEL 2
Kenmerkende aandachtssoorten van de Klasse der 
hoogveenslenken (Scheuchzerietea) in de Zuidelijke 
Maasduinen en het aantal vennen of venclusters 
waarin ze per tijdsperiode zijn aangetroffen. Trend: 
++ = duidelijke toename; ± = trend onduidelijk of 

geen trend zichtbaar.

TABEL 3
Kenmerkende aandachtssoorten van de Klasse 
der hoogveenbulten en natte heiden (oxycocco-
Sphagnetea) in de Zuidelijke Maasduinen en het 
aantal vennen of venclusters waarin ze per tijds-
periode zijn aangetroffen. Trend: ++ = duidelijke 
toename; + = toename; ± = trend onduidelijk of 
geen trend zichtbaar; - = afname.

Soort Periode Trend
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1987-1999 2000-2009 2010-2016
Kleine zonnedauw Drosera intermedia 3 11 13 ++
Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata 1 5 9 ++
Bruine snavelbies Rhynchospora fusca 1 4 12 ++
Blauwe zegge Carex panicea 0 0 1 +
Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe 1 3 3 +
Kleine veenbes Vaccinium oxycoccus 8 8 10 +
Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia 1 3 1 ±
Dopheide Erica tetralix 9 10 8 ±
Eenarig wollegras Eriophorum vaginatum 5 4 4 ±
Veldrus Juncus acutiflorus 1 10 6 ±
Trekrus Juncus squarrosus 1 12 5 ±
Wilde gagel Myrica gale 2 2 2 ±
Lavendelheide Andromeda polifolia 4 4 2 -
Beenbreek Narthecium ossifragum 1 0 0 -

Soort Periode Trend
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1987-1999 2000-2009 2010-2016
Draadzegge Carex lasiocarpa 1 7 7 ++
Witte snavelbies Rhynchospora alba 1 6 8 ++
Snavelzegge Carex rostrata 9 10 7 ±
Veenpluis Eriophorum angustifolium 10 11 11 ±
Witte waterlelie Nymphaea alba 3 7 5 ±
Kleine blaasjeskruid Utricularia minor 0 3 0 ±
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discussie

Dit artikel is gebaseerd op bestaande gegevens. Dit kent zijn beper-
kingen omdat ze voor een ander doel zijn verzameld. De kern van 
de verzamelde informatie wordt gevormd door de floragegevens 
die door de Provincie Limburg in de periode 1987-2014 tijdens drie 
inventarisatierondes in het gebied zijn verzameld. Tijdens deze in-
ventarisaties zijn waarnemingen verricht aan een groot aantal zo-
genaamde ‘aandachtssoorten’, veelal minder algemene en zeldza-
me soorten. Algemene soorten, waaronder bij vennen veel voorko-
mende soorten als Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Pitrus (Juncus 
effusus) of Knolrus (Juncus bulbosus) zijn niet geregistreerd. Een be-
schrijving van de ontwikkelingen van de venflora moet daardoor 
noodgedwongen beperkt blijven tot die soorten waarvan gegevens 
beschikbaar zijn. 

Klasse der hoogveenbulten en natte heiden
Dit betreft zowel begroeiingen op vrijwel uitsluitend door neerslag 
gevoede bulten van levend hoogveen die door een veenlaag geïso-
leerd zijn van de minerale ondergrond als gemeenschappen van 
natte heiden op venige zandgrond (scHamInée et al., 2010). Van de in 
de Zuidelijke Maasduinen aangetroffen aandachtssoorten zijn er 14 
tot deze groep gerekend [tabel 3]. De ontwikkelingen laten een uit-
eenlopend beeld zien. De pioniers Kleine zonnedauw (Drosera inter-
media), Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata) en Bruine sna-
velbies (Rhynchospora fusca), alle karakteristiek voor de Associatie 
van Moeraswolfsklauw en Snavelbies (lycopoDIo-rHyncHosporetum), 
laten zowel in verbreiding als in aantallen een explosieve toename 
zien en komen momenteel op vrijwel alle geplagde venoevers voor. 
De beschikbare gegevens wijzen op een lichte toename van Blau-
we zegge (Carex panicea), Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonan-
the) [figuur 4] en Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccos) in het ge-
bied. Daartegenover tonen Lavendelheide (Andromeda polifolia) [fi-
guur 5] en Beenbreek (Narthecium ossifragum) een achteruitgang, 
wat in geval van laatstgenoemde soort overigens betekent dat ze 
na de eerste onderzoeksperiode geheel uit de Zuidelijke Maasdui-
nen is verdwenen. De laatst bekende waarneming stamt uit het ein-
de van de tachtiger jaren van de vorige eeuw toen ze nog werd aan-
getroffen bij het vennencomplex ten zuidoosten van de Witte Berg. 
De overige aandachtssoorten van de Klasse der hoogveenbulten en 
natte heiden vertonen geen eenduidig beeld of hun voorkomen in 
de Zuidelijke Maasduinen is stabiel gebleven. 

Klasse der kleine zeggen
Deze klasse omvat gemeenschappen van natte tot vochtige, matig 
voedselarme, al dan niet basenrijke, veelal organische substraten 
(scHamInée et al., 2010). Goed ontwikkelde begroeiingen die tot deze 
klasse kunnen worden gerekend komen in het onderzoeksgebied 
nauwelijks voor. De twaalf bij de onderzochte vennen aangetrof-
fen aandachtssoorten die hier tot deze groep worden gerekend [ta-
bel 4] treden veelal als begeleiders op in andersoortige begroeiin-
gen, met name diverse soms nog weinig gedifferentieerde pionier-
begroeiingen op geplagde venoevers. Van de in tabel 4 genoemde 
soorten laat Egelboterbloem (Ranunculus flammula), waarvan be-
kend is dat ze profiteert van plagmaatregelen, een duidelijke toe-
name zien. Schildereprijs (Veronica scutellata) is na de eerste onder-
zoeksperiode bij twee vennen verschenen. Moeraswederik (Lysima-
chia thyrsiflora), tijdens de eerste onderzoeksperiode nog bij twee 
vennen aanwezig, is tijdens latere onderzoeksperioden niet meer 
aangetroffen. De overige soorten laten geen eenduidig beeld zien 
of hun voorkomen is (min of meer) stabiel gebleven. 

FIGUUR 4
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) heeft geprofiteerd van de uitge-
voerde venherstelmaatregelen en komt nu weer langs verschillende vennen in 
het Zuidelijk Maasduinengebied voor (foto: J. Klinckenberg).

FIGUUR 5
Lavendelheide (Andromeda polifolia) is de afgelopen jaren achteruitgegaan 
in het Zuidelijk Maasduinengebied en komt hier nu nog slechts bij twee ven-
nen voor (foto: J. Klinckenberg).
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kend is dat ze positief reageren op het op-
schonen van vennen en plaggen van venoe-
vers. Hoe het deze soorten in de toekomst 
zal vergaan is overigens onzeker. Zullen ze 
zich weten te handhaven of zullen ze onder 
invloed van verzuring, eutrofiëring of door 
natuurlijke successie weer terrein moeten 

prijsgeven? Kan in dit licht het (ogenschijnlijk?) verdwijnen van Oe-
verkruid na een kortdurende aanwezigheid bij een drietal herstelde 
vennen als een veeg teken worden opgevat?
Bij de overige onderzochte plantengroepen is het beeld minder een-
duidig, wellicht mede onder invloed van de reeds genoemde waar-
nemerseffecten. Buiten kijf staat het verdwijnen van Beenbreek 
uit het gebied. Het is een soort die gevoelig blijkt voor vernatting(!) 
van de standplaats (aggenBacH et al., 1998) maar of dit de oorzaak is 
van haar verdwijning in de Zuidelijke Maasduinen zal wel altijd een 
open vraag blijven.
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Daarnaast was de onderzoeksintensiteit tijdens de drie inventari-
satierondes verschillend. Tijdens de eerste onderzoeksronde was 
het veldwerk minder intensief dan tijdens de twee daaropvolgen-
de (proVIncIe lImBurg, 2016; Gegevens provinciale flora- en vegeta-
tiekartering 2013-2014 (niet gepubliceerd)).
De tijdens de tweede ronde verzamelde gegevens lijken erg volle-
dig, terwijl de gegevens van de laatste ronde daarentegen de in-
druk wekken dat een aantal minder zeldzame aandachtssoorten 
niet steeds is geregistreerd. Deze leemtes zijn tijdens dit onderzoek 
ten dele ondervangen door aanvullend andere gegevensbronnen te 
gebruiken. Desondanks moet bij de hier gepresenteerde gegevens 
met waarnemerseffecten rekening worden gehouden, die naar ver-
wachting sterker zullen zijn bij soorten die minder in het oog sprin-
gen en/of minder tot de verbeelding spreken.
Ondanks bovengenoemde beperkingen wijzen de voor dit onder-
zoek bijeengebrachte gegevens erop dat de venflora in de Zuidelij-
ke Maasduinen de afgelopen decennia een positieve ontwikkeling 
heeft doorgemaakt. Met name soorten van de Oeverkruid-klasse 
en een aantal soorten van de Klasse der hoogveenbulten en natte 
heiden (Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies) hebben 
een explosieve toename laten zien. Het betreft planten waarvan be-

TABEL 4
Kenmerkende aandachtssoorten van de Klasse 
der kleine zeggen (parVocaricetea) in de Zuidelijke 
Maasduinen en het aantal vennen of venclusters 
waarin ze per tijdsperiode zijn aangetroffen. Trend: 
+ = toename; ++ = duidelijke toename; ± = trend 
onduidelijk of geen trend zichtbaar; - = afname.

Summary

DEVELOPMENT	OF	FEN	PLANT	
COMMUNITIES	AT	THE	ZUIDELIJKE	
MAASDUINEN	AREA

Over the last two decades, various measures 
have been taken to improve the quality of fen 
ecosystems in the Zuidelijke Maasduinen 
nature area (NL). Our study charted devel-
opments in the fen flora over this period by 
examining the presence of characteristic fen 
plants in different fens during three succes-
sive periods, viz. 1987-1999, 2000-2009 and 
2010-2016. litorelletea species and lycopoDio-
rhynchoSporetum species have increased 
significantly. Particularly remarkable is 
the appearance of Baldellia ranunculoides 
repens, Littorella uniflora and Elatine hexan-

dra, which have never been found in the area 
before. The species of the Scheuchzerietea and 
parVocaricetea and the remaining oxycocco-
Sphagnetea species show a less clear-cut 
development, perhaps partly caused by 
observer effects. Narthecium ossifragum has 
definitely disappeared from the Zuidelijke 
Maasduinen area. 
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Soort Periode Trend
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1987-1999 2000-2009 2010-2016
Egelboterbloem Ranunculus flammula 2 6 6 ++
Schildereprijs Veronica scutellata 0 1 2 +
Zompzegge Carex curta 5 13 7 ±
Sterzegge Carex echinata 0 7 4 ±
Zwarte zegge Carex nigra 7 9 4 ±
Geelgroene zegge Carex oederi oedocarpa 0 5 1 ±
Wateraardbei Comarum palustre 7 7 6 ±
Holpijp Equisetum fluviatile 2 2 1 ±
Waternavel Hydrocotyle vulgaris 4 11 5 ±
Waterdrieblad Menyanthes trifoliata 1 1 1 ±
Melkeppe Peucedanum palustre 5 6 4 ±
Moeraswederik Lysimachia thyrsiflora 2 0 0 -
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je opgenomen. Aan deze melding wordt eveneens nog gerefereerd 
in de landelijke atlas (geraeDs, 2009), maar ook daarin worden geen 
sluitende bewijzen aangedragen voor een juiste determinatie van 
de soort of een verificatie van de vindplaats. Mogelijk betreft het hier 
een vindplaats in het noorden van de gemeente, ten zuiden van Land-
goed de Hamert. Een aanwijzing daarvoor geven Van scHaIK & geraeDs 
(2009) die een vindplaats uit het Limburgse archief benoemen van de 
Dorperheide, ten zuidoosten van de Hamert. Maar ook deze melding 
is niet op het verspreidingskaartje van de Limburgse atlas opgeno-
men omdat meer informatie over de waarneming ontbreekt.
De meest duidelijke informatie geeft nog marIjnIssen (1992) die spe-
cifiek ingaat op de Ravenvennen naar aanleiding van een melding 
van een vrouwelijk exemplaar door Ben Crombaghs in 1987. Deze 
werd door de waarnemer zelf indertijd als niet 100% betrouwbaar 
gekwalificeerd. marIjnIssen (1992) concludeert aan de hand van deze 
observatie dat het voorkomen van de soort in de Ravenvennen toch 
voor de hand ligt. Concluderend moet worden gesteld dat histori-
sche bewijzen ontbreken, maar dat de (her)ontdekking van de soort 
geen complete verrassing is.

sluitend bewijs

In de periode 2003-2005 vond in de Ravenvennen een uitgebreide 
inventarisatie met fuiken plaats (HeIjlIgers, 2006). Daarbij werden 
alle vennen in het gebied bemonsterd. De Vinpootsalamander werd 
echter niet waargenomen. De Kleine watersalamander was in die 
tijd wel vertegenwoordigd (HeIjlIgers, 2006) en is ook nu nog zeer 
algemeen en wijd verspreid in het gebied. Verder is ook de Alpen-
watersalamander (Mesotriton alpestris) algemeen en is de Kamsa-
lamander (Triturus cristatus) bekend van een klein aantal locaties 
(HeIjlIgers, 2006).
Het sluitend bewijs voor het voorkomen van de Vinpootsalamander 
in de Ravenvennen [figuur 2] werd in april 2014 geleverd. Met een tien-
tal leden van de Herpetologische Studiegroep werden enkele vennen 
in het centrale deel van de Ravenvennen intensief met schepnet be-
monsterd. Op een viertal locaties werden zowel volwassen mannelij-
ke als vrouwelijke dieren van de Vinpootsalamander gevonden. In het 
Palingven werden twee neotene exemplaren gevangen.
Het bewijs voor het voorkomen van de Vinpootsalamander in de 

Op 5 april 2014 werd een excursie van de Herpetologische 

Studiegroep gehouden in het Vreewater, de Ravenvennen 

en Landgoed Arcen bij Lomm. In een viertal vennen in de 

Ravenvennen werden voor het eerst Vinpootsalamanders 

(Lissotriton helveticus) aangetroffen. Hoewel altijd al het 

vermoeden bestond dat de soort tussen Landgoed de 

Hamert en de Holtmühle (twee bekende vindplaatsen) aan 

de oostzijde van de Maas zou voorkomen, was daar nog 

nooit een sluitend bewijs voor gevonden.

historisch verspreidingsonderzoek

In de verspreidingsatlassen van de herpetofauna in Limburg (Van 
Der coelen, 1992; Van Buggenum et al., 2009) en Nederland (creemers 
& Van Delft, 2009) is de Vinpootsalamander [figuur 1] voor de streek 
tussen Venlo en Arcen niet opgenomen. Ook in oudere herpetologi-
sche verspreidingsoverzichten (Van De BunD, 1964; Bergmans & zuIDer-
WIjK, 1986) wordt de soort niet uit dit deel van de provincie gemeld. 
De Vinpootsalamander leek daarom ten oosten van de Maas een ver-
spreidingshiaat te vertonen. Dit werd bevestigd door systematische 
streekgerichte inventarisaties (cromBagHs et al., 1989; Bons et al., 1993; 
HeIjlIgers, 2006), waarbij de soort eveneens niet werd aangetroffen.

aanwijzingen

Vinpootsalamanders zijn over het algemeen niet gemakkelijk te on-
derscheiden van Kleine watersalamanders (Lissotriton vulgaris). Dat 
geldt specifiek voor de vrouwelijke dieren in de land-, maar ook in de 
waterfase. De larven zijn al helemaal niet betrouwbaar tot op soort-
niveau te determineren. Daarom wordt goed bewijsmateriaal eigen-
lijk alleen maar verkregen door het aantonen van mannelijke exem-
plaren die duidelijk onderscheidend zijn [figuur 1] van hun naaste ver-
wanten.
Hoewel Van De BunD (1964) wel de voormalige gemeente Arcen en Vel-
den, waartoe ook de Ravenvennen behoren, noemt in re-
latie tot een waarneming uit 1952 is de vindplaats in die 
publicatie niet op het begeleidende verspreidingskaart-

De	Vinpootsalamander	(her)ontdekt	in	de	Ravenvennen
H.W.G. Heijligers, Stichting het Limburgs Landschap, Postbus 4301, 5944 ZG Arcen, e-mail: h.heijligers@limburgs-landschap.nl
A.J.W. Lenders, Groenstraat 106, 6074 EL Melick, e-mail: tlenders@live.nl

FIGUUR 1
Een mannetje van de Vinpootsalamander (Lissotriton helveti-
cus). Mannelijke exemplaren zijn in tegenstelling tot vrouwe-
lijke exemplaren gemakkelijk van de Kleine watersalamander 
(Lissotriton vulgaris) te onderscheiden (foto: Henk Heijligers).
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geschikt leefgebied

Toponiemen als Lommerheide en Schandelosche Hei-
de typeren het gebied van de Ravenvennen. In het verle-
den lagen hier door intensieve begrazing van het stuif-
duinengebied heidevelden met vennen. Vanaf eind 19e 
eeuw is in de Ravenvennen gestart met het aanplanten 
van naaldbos, voornamelijk bestaande uit Grove den (Pi-
nus sylvestris) dat bestemd was voor de mijnbouw. Rond 

1935 was vrijwel het gehele gebied van de Ravenvennen beplant. De 
ooit op de open heide gelegen vennen waren volledig door bos om-
geven of ontgonnen tot akker- en tuinbouwgrond (staal et al., 2015). 
Vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw is Stichting het Lim-
burgs Landschap gestart met het kappen van het aangeplante bos 
om weer ruimte te maken voor de vennen en omliggende heidevel-
den. Ook vennen die waren ontgonnen ten behoeve van de land-
bouw zijn hersteld. Een aantal akkers en graslanden zijn geplagd 
en de drainage is er gestaakt. Open water keerde terug (staal et al., 
2015). 
Het lijkt voor de hand liggend dat de Ravenvennen in het verleden, 
zeker vóór de aanplant van het naaldbos, een geschikt leefgebied is 
geweest voor de Vinpootsalamander.

Door het natuur- en venherstel vanaf de jaren tachtig 
van de vorige eeuw probeert Stichting het Limburgs 
Landschap het oude heidelandschap met de vele ven-
nen weer deels te herstellen.

neotenie

De aanwezigheid van veel larven in het voortplantings-
water tot laat in het najaar wijst op overwinterende lar-
ven en neotenie. Dat werd in 2014 bevestigd. Het voor-
komen van neotenie bij de Vinpootsalamander aan de 
oostzijde van de Maas in Noord-Limburg is al langer be-
kend. Vanaf het begin van het amfibieënonderzoek op 
Landgoed de Hamert werden grote aantallen neotene 
Vinpootsalamanders in het Heerenven aangetroffen, 
zelfs tot 50% van het aantal adulte dieren (Van gelDer, 
1973). De aantallen vertonen echter jaarlijks grote fluc-
tuaties, vanaf geen tot enkele honderden (Van gameren, 
1991). Het verschijnsel is niet echt zeldzaam, maar wordt 

Ravenvennen werd vervolgens in 2015 door twee onafhankelijke 
waarnemers in hetzelfde kilometerhok bekrachtigd. Hun waarne-
mingen werden met ondersteunend fotomateriaal doorgegeven 
aan waarneming.nl en door RAVON gevalideerd. Op 7 mei 2016 werd 
door de Herpetologische Studiegroep een nieuwe excursie georga-
niseerd om te kijken of het verspreidingsbeeld van de Vinpootsala-
mander verder aangevuld kon worden. Daarvoor werden de vennen 
ten noorden van de Witte Berg en de vennen bij de Lommerweg met 
schepnetten bemonsterd. Op beide locaties werd een klein aan-
tal Vinpootsalamanders aangetroffen. Daarmee is het centrale en 
westelijke deel van de Ravenvennen onderzocht en de aanwezig-
heid van de Vinpootsalamander officieel vastgesteld. De genoemde 
vindplaatsen zijn aangegeven in figuur 3.

FIGUUR 3
Overzicht van de vindplaatsen in de Ravenvennen. Met blauw 
aangegeven de resultaten van de Herpetologische Studiegroep 
in 2014, groen de bevestigingen uit 2015 en rood de resultaten 
van de Herpetologische Studiegroep uit 2016 (bron: Natuurbank 
Limburg).

Waarnemingsjaar
2014
2015
2016

Legenda

FIGUUR 2
De vennen in de Ravenvennen vormen tegenwoordig weer een 
geschikt leefgebied voor de Vinpootsalamander (Lissotriton 
helveticus). Het heeft tot 2014 geduurd voordat met zekerheid 
kon worden aangetoond dat de soort hier ook daadwerkelijk 
voorkomt (foto: Henk Heijligers).
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lijk heeft in de Ravenvennen altijd een kleine populatie van de soort 
stand kunnen houden. Door de uitgevoerde natuurherstelmaat-
regelen is de biotoop voor de Vinpootsalamanders sterk verbeterd 
en de soort heeft daar uiteindelijk van weten te profiteren. Ook in 
het noordelijke deel van de Ravenvennen zijn de laatste decennia 
grootschalige venherstelprojecten uitgevoerd. Onderzoek in de ko-
mende jaren zal uitwijzen of ook bij de Pelzervennen, de vennen bij 
Valkenberg en bij de Mussenslenk de Vinpootsalamander aanwezig 
is. Naar verwachting zal de soort hier ook voorkomen of zullen deze 
vennen in de komende jaren gekoloniseerd worden. Verdere uitbrei-
ding in de omgeving richting Landgoed Arcen, het Vreewater of het 
Schandelosche Broek wordt niet verwacht. Het biotoop is daar niet 
geschikt voor de soort. 
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vaker bij de Kleine watersalamander vastgesteld. De door de leden 
van de Herpetologische Studiegroep gevonden neotene exempla-
ren mogen dan ook best als bijzonder worden aangemerkt.

conclusie

Het voorkomen van de Vinpootsalamander in de Ravenvennen 
werd al lange tijd vermoed en kan dan ook niet als een totale verras-
sing worden gezien. In het verleden zijn er gerichte inventarisaties 
naar de soort uitgevoerd, maar kon deze nooit met zekerheid wor-
den vastgesteld.
Vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn in de Ravenvennen 
vele natuur- en venherstelprojecten uitgevoerd en is ook de water-
huishouding verbeterd door de aanleg van stuwen. De vennen zijn 
vrijgemaakt van struweel en bosopslag en de oeverranden zijn ge-
plagd. Ze liggen nu, net zoals vroeger, weer in een open heideachtig 
terrein.
Het gebied was in het verleden, zeker voor de aanplant van het 
bos, geschikt leefgebied voor de Vinpootsalamander. Waarschijn-

Summary

THE	(RE)DISCOVERY	OF	THE	PALMATE	NEWT	
IN	THE	RAVENVENNEN	

The presence of the Palmate Newt (Lissotri-
ton helveticus) at the Ravenvennen nature 
reserve has long been suspected, but 
could not be definitely confirmed. The 
Ravenvennen reserve is situated between 
the villages of Arcen and Venlo in the north-
ern part of the province of Limburg. Its 
heaths and moorlands were planted with 
pine in the first part of the last century, as a 
consequence of which suitable habitats for 
the Palmate newt gradually disappeared.
Since the 1980s, several heather and moor-
land restoration projects have been carried 
out at Ravenvennen, and water manage-
ment was also improved. As a result, the 
area now once again appears ideal as a habi-
tat for the Palmate newt. The evidence for 
the presence of this species at Ravenvennen 
was obtained in April 2014, in the central 
part of the reserve. The newt has been 
found in several ponds in 2015 and 2016. 
The animal appears to have benefited from 
the improved habitat. Further research will 
have to show whether the Palmate newt 
is present across the entire Ravenvennen 
nature reserve.
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monsters werden thuis gezeefd en gedroogd. Met behulp van een 
binoculair zijn vervolgens alle slakkenhuisjes verzameld. 

barbara’s weerd 

Het dorp Arcen ligt op de rechteroever aan een buitenbocht van de 
Maas en is omringd door een oud cultuurlandschap. Tussen de zuid-
rand van de dorpskern en de veerstoep van Lomm ligt de Barbara’s 
Weerd. Het gebied wordt sinds 1998 beheerd als natuurgebied en is 
eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. De hogere delen, 
de Molenkamp en de Mungel, waren tot 1998 in gebruik als akker. 
Ten zuiden van de Mungel bevindt zich een bosgebied. Hier ligt een 
markante heuvel. Deze bevat de restanten van het in 1586 verwoes-
te klooster ‘Insula Sanctae Barbarae’ (Van Der HoeK, 2013), waar het 
natuurgebied naar vernoemd is. In het noordelijk deel van de Barba-
ra’s Weerd ligt aan de Lingsforterbeek de Wijmarsche watermolen. 
Tot 1700 lag, direct ten zuiden van deze molen, een andere water-
molen met een molenvijver die gevoed werd door een beek die nu 
de Lommerbroeklossing heet (stoel, 1990). Het water van beide be-
ken stroomt via de Kreeftwaard in de Maas. 
Het Maasdal wordt ter plaatse gekenmerkt door een zeer smalle 
weerd die overgaat in een 2-4 m hoge steilrand [figuur 2]. Zowel de 
weerd als de steilrand waren voor 1998 in gebruik als hooiland met 
nabeweiding. De vegetatie van de steilrand bestaat uit een soorten- 
en bloemrijk stroomdalgrasland. ’s Winters staat de smalle weerd 
regelmatig onder water. Ondanks deze periodieke inundaties ko-
men er veel soorten landslakken in hoge aantallen voor. Aangeno-
men moet worden dat landslakken niet tijdig kunnen vluchten voor 
het in de regel snel wassende water. Het lijkt er dus op dat deze soor-
ten als ei of in rusttoestand de koude wintermaanden en de kortdu-
rende inundaties kunnen overleven. Soorten die dit niet kunnen zul-
len vanuit de hogere delen de in het voorjaar droogvallende weerd 
herkoloniseren. In de ruige oeverzone pal langs de Maas komen 
soorten van vochtige tot natte habitats voor. In de vegetatie is de 
Barnsteenslak (Succinea putris) een typerende verschijning. De on-
derzijde van de oeverstortstenen is een schuilplek voor de Haarslak 
(Trochulus hispidus), een van de weinige landslakken in Nederland 
met een behaard huisje, die ook op vrij droge plekken en in rudera-

Noord-Limburg, en daarmee ook het gebied van de 

Maasduinen, heeft een overwegend kalkarme bodem. 

Buiten het dal van de Maas zijn dit van nature voedsel-

arme gronden. Huisjesslakken hebben juist een voorkeur 

voor enigszins kalkrijke, en alle landslakken voor rijkere 

bodems. De hoogste diversiteit aan landslakken bevindt 

zich daarom vooral in het zuiden van de provincie. In 

het Natuurhistorisch Maandblad zijn in de loop van een 

eeuw veel artikelen verschenen over de slakkenfauna van 

Limburg. Het leeuwendeel daarvan heeft betrekking op het 

zuiden van de provincie. Noord-Limburg komt er bekaaid 

vanaf, een reden om in dit themanummer met deze trend 

te breken. De Mollusken Studiegroep Limburg (MSL) van het 

Natuurhistorisch Genootschap heeft in het kader van een 

atlasproject de provincie op systematische wijze op land-

slakken geïnventariseerd. Daarbij is uiteraard ook het noor-

delijk deel van de provincie onderzocht. De hieruit voortko-

mende gegevens, aangevuld met informatie uit inventari-

saties van de eerste auteur, vormen de basis voor dit artikel. 

Aan de hand van drie gebieden nabij Arcen wordt de land-

slakkenfauna van de Zuidelijke Maasduinen beschreven.

inventarisaties

De ervaring heeft geleerd dat het enigszins zure milieu van stuifzan-
den, heideterreinen en dennenbossen op zandgrond slechts leef-
baar is voor enkele soorten landslakken. Voor de inventarisatie van 
de Zuidelijke Maasduinen zijn drie gebieden gekozen die op grond 
van bodemgesteldheid en vochtigheid voor landslakken aantrek-
kelijke biotopen kunnen bieden. Dit zijn de Barbara’s Weerd, de In-
aborg en het Holterbruch, alle gelegen nabij Arcen [figuur 1]. Er werd 
vooral ‘op zicht’ geïnventariseerd door onder hout en stenen te kij-
ken en te zoeken op planten als Grote brandnetel (Urtica dioica) en 
op boomstammen. Tijdens MSL-excursies zijn ook monsters van de 
strooisellaag verzameld. Dat geeft meer zekerheid dat ook soorten 
van maar enkele milimeters groot worden geregistreerd. Strooisel-

De	landslakkenfauna	van	drie	natuurterreinen	bij	Arcen
Louis Reutelingsperger, Derckxweg 9, 5944 BW Arcen, e-mail: l.reutelingsperger@home.nl
Gerard Majoor, Jekerschans 12, 6212 GJ Maastricht, e-mail: gmajoor87@gmail.com

FIGUUR 1
Topografische kaart met ligging van de beschreven gebieden.
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ta arbustorum) [figuur 5] en de Grote clausilia (Alinda biplicata) [fi-
guur 6]. De veel algemenere Vale clausilia (Clausilia bidentata) komt 
zowel in deze zone als in de beboste delen voor. 
Tijdens een inventarisatie in 2011 werden door Stef Keulen twee 
waarnemingen van meer bijzondere soorten gedaan. De eerste 
betrof het Duintolletje (Paralaoma servilis). Deze soort werd in Ne-
derland voor het eerst in 2001 op Voorne waargenomen; de eerste 
vondst in Limburg dateert uit 2007 (necKHeIm & majoor, 2013). De Ne-
derlandse naam Duintolletje kan de indruk wekken dat de soort al-
leen in de duinen voorkomt. Maar na de eerste Nederlandse vondst 
volgden spoedig meer waarnemingen van deze kosmopoliet, zowel 
in het kustgebied van Nederland als ook in het binnenland (necK-
HeIm & majoor, 2013). Het Duintolletje werd in de ruige vegetatie van 
de Kreeftwaard nabij de dorpsrand van Arcen aangetroffen.
Net ten noorden van de ruïneheuvel van het voormalig klooster 
ligt een kleine sloot die via een kwelzone in de uiterwaard in de 
Maas stroomt. Deze kwelzone heeft een boombegroeiing van 
Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) en een wil-
genstruweel bestaande uit Schietwilg (Salix alba) en Katwilg (Sa-
lix viminalis). In de ondergroei komen typische kwelplanten voor 
als Bittere veldkers (Cardamine amara), Gewone dotterbloem (Cal-
tha palustris) en Paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifo-
lium). Deze laatste soort is een zeldzaamheid in het winterbed van 

le vegetaties voorkomt (WIese, 2014). Op de 
Barbara’s Weerd komen Haarslakken met 
een zeer lichte tot bijna zwarte lichaams-
kleur voor. De donkere exemplaren lijken 
meer in de natte biotopen te verblijven, de 
lichtere vormen juist meer in de droge. De 
oeverzone gaat over in een nat tot drassig, 
voedselrijk grasland, dat begraasd wordt 
door een kudde Gallowayrunderen. De pe-
riodieke overstromingen zorgen ervoor dat 
dit terreingedeelte rijkelijk is bezaaid met 
drijfhout dat ideale schuilplekken voor slak-
ken biedt. Het omdraaien van een stuk drijf-
hout levert dan ook vaak een waarneming 
van een slak op. De meest aangetroffen soort in dit terrein is de Ge-
vlekte akkerslak (Deroceras reticulatum), een algemene naaktslak 
met een gevlekt uiterlijk [figuur 3]. Vaak brengt deze slak in groepjes 
de dag onder het drijfhout door, al of niet in gezelschap van de Rode 
wegslak (Arion rufus)1, de Oranjebruine wegslak (Arion subfuscus)1 
[figuur 4] of de Egel-wegslak (Arion intermedius). Ook de Kleine ak-
kerslak (Deroceras laeve) is in het drassige deel van de weerd aan-
getroffen. Een huisjesslak die vochtige biotopen prefereert en die 
veelvuldig onder het drijfhout wordt aangetroffen is de Glanzende 
agaathoren (Cochlicopa lubrica) (jansen, 2015) . De grootste huisjes-
slak van dit terrein is de Segrijnslak (Cornu aspersum), een soort die 
vooral binnen het stedelijk gebied en in tuinen aangetroffen wordt. 
In de Barbara’s Weerd is deze soort niet ver van de rand van het dorp 
gevonden. Twee zeer kleine huisjesslakken van 2 à 3 mm, de Geribde 
jachthorenslak (Vallonia costata) en de Dwerg-korfslak (Vertigo pyg-
mea), zijn vooral waargenomen in de hogere zone van het zuidelij-
ke deel van de weerd. In het noordelijke deel van de weerd is in deze 
zone de Look-glansslak (Oxychilus alliarius) aangetroffen, een soort 
die elders in de Zuidelijke Maasduinen meer in de strooi sellaag van 
bossen op de zandgronden voorkomt. Bij aanraking kan dit slakje 
van ongeveer zes mm doorsnede een sterke looklucht produceren. 
Dit is een eigenschap die niet bekend is van andere Nederlandse 
landslakken, waardoor dit een uniek determinatiekenmerk is. 
Nabij de monding van de Lingsforterbeek bevindt zich een drassige 
laagte begroeid met onder andere Liesgras (Glyceria maxima). Deze 
vegetatie is het leefgebied van de Dikke korfslak (Vertigo antiver-
tigo), Tandloze korfslak (Columella edentula), Fraaie jachthorenslak 
(Vallonia pulchella), Gladde tolslak (Euconulus fulvus) en algeme-
nere soorten als Haarslak en Barnsteenslak. Aan de rand, onder het 
bladstrooisel van de wilgen langs de beek, is het Ammonshorentje 
(Nesovitrea hammonis) aangetroffen. De struwelen en de zoomve-
getaties op de overgang van de uiterwaard naar de hogere gronden 
in de Barbara’s Weerd zijn het leefgebied van de Heesterslak (Arian-

FIGUUR 2
Bloemrijke smalle weerd, Barbara’s weerd te Arcen 
(foto: Louis Reutelingsperger).

 FIGUUR 3
Gevlekte akkerslak (Deroceras reticulatum). Deze naaktslak heeft een gekield 
achterlijf en de ademopening achter het midden van het schild (foto: Louis 
Reutelingsperger).
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Direct ten zuiden van de Wijmarsche watermolen ligt een met Ca-
nadapopulieren (Populus x canadensis) beplante, rechthoekige 
laagte. Dit is het overblijfsel van de eerder beschreven molenvijver. 
De laagste delen zijn er het leefgebied van algemene soorten als 
Rode wegslak, Vale clausilia, Kelder-glansslak (Oxychilus cellarius) 
en een forse naaktslak met de tot de verbeelding sprekende naam 
Tijgerslak (Limax maximus). Op de hellingen naar de hogere om-
geving zijn de Haarslak, Heesterslak, Witgerande tuinslak (Cepaea 
hortensis) [figuur 8], Boerenknoopje (Discus rotundatus) [figuur 9] 
en het Ammonshorentje aangetroffen.

de inaborg

Ten noordwesten van Kasteel Arcen, tegen de dorpskern van Arcen 
aan, ligt het parkbosje de Inaborg. Hier ligt aan het einde van een 
laan een tuinkoepel. Deze zijn omgeven door een U-vormig grachtje 
dat niet breder is dan een gemiddelde sloot. Het oude bos is gelegen 
in een Maasgeul uit de laatste ijstijdperiode (de Jonge Dryas). De le-
mige bodem is vochtig en bedekt met een tapijt van Klimop (Hede-
ra helix). Het boombestand is opgebouwd uit Haagbeuk (Carpinus 
betulus), Zoete kers (Prunus avium), Zomereik (Quercus robur) en Es. 
In de strooisellaag van dit bos is een populatie van de Bos-loofslak 
(Monachoides incarnatus) aanwezig [figuur 10]. Voor Noord-Lim-
burg is dit een bijzonderheid. Tot nu toe waren de waarnemingen 
van de Bos-loofslak er beperkt tot beboste, verdiept liggende tra-
jecten van de beekdalen nabij de terrasranden. Zo komt deze slak in 
het dal van de Rode beek bij Arcen en het dal van de Schelkensbeek 
bij Reuver voor. Door de karakteristieke micro-schubstructuur van 
het huisje is de soort met een loep goed te herkennen. In het bos van 
de Inaborg heeft de Bos-loofslak gezelschap van de Bruine blink-
slak (Aegopinella nitidula), Bos-wegslak (Arion silvaticus), Vale clau-
silia, Kelder-glansslak en de Donkere wegslak (Arion distinctus). Op 
de droogvallende oevers van het westelijke grachtje is onder dood 
hout de Donkere glimslak (Zonitoides nitidus) te vinden.
Aan de noordzijde van de Inaborg ligt een cluster van moestuintjes 
en een kleine bosschage bestaande uit Gladde iep (Ulmus minor), 
Hazelaar (Corylus avellana), Zwarte els en Witte abeel (Populus al-
ba). De ondergroei bestaat uit Klimop, Gewoon speenkruid (Fica-
ria verna) en Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum). De 
strooisellaag is rijk aan kleine fauna, waaronder de Scheve jachtho-
renslak (Vallonia excentrica), Grote glansslak (Oxychilus draparna-
udi), Kleine kristalslak (Vitrea contracta) en Grote kristalslak. Direct 
naast de volkstuintjes liggen een composthoop en een ruderale ve-
getatie die gedomineerd wordt door Grote brandnetel. Ook dit ter-
reingedeelte herbergt een rijke landslakkenfauna. Naast de Zwer-
vende akkerslak (Deroceras invadens) komt ook hier de Bos-loofslak 
in grote aantallen voor.

de Maas (peters et al., 2008), hetgeen de uitzonderlijke landschap-
pelijke positie van dit habitat in de Barbara’s Weerd aangeeft. 
Pleksgewijs is de kwelzone begroeid met Gele lis (Iris pseudacorus) 
en Liesgras. In deze vegetatie is de tweede bijzonderheid, de Zeg-
ge-korfslak (Vertigo moulinsiana), aangetroffen [figuur 7]. Deze 
door de Europese Habitatrichtlijn beschermde soort komt voor op 
continu door kwel gevoede plaatsen (janssen & scHamInée, 2004). In 
2014 heeft de liesgrasvegetatie sterk te lijden gehad van betreding 
door de kudde Galloways. Een plankier over de sloot begon door 
ouderdom door te buigen. De Galloways vertrouwden deze over-
steek blijkbaar niet meer en namen het zekere voor het onzekere. 
Om van het ene naar het andere deel van de weerd te komen gin-
gen zij de bronzone als oversteekplek gebruiken. In overleg met de 
beheerder zijn daarop maatregelen genomen. Het plankier is ver-
vangen door een duiker, waardoor de Galloways meestal de eer-
dere route weer nemen. De kwelzone is ook het leefgebied van de 
Dikke korfslak, de Moeras-tolslak (Euconulus praticola) en de Bos-
aardslak (Lehmannia marginata). De Bos-aardslak is een grijze, tot 
8 cm lange naaktslak die vooral bij nat weer op stammen van bo-
men wordt aangetroffen en die daaraan zijn bijnaam ‘Regenslak’ 
te danken heeft. Deze soort lijkt slechts schaars voor te komen 
in de Zuidelijke Maasduinen. Ten noorden van de Venkoelen bij 
Schandelo bevindt zich eveneens een populatie. In het bosstrooi-
sel tussen de ruïneheuvel van het voormalig klooster en de kleine 
sloot leeft de Grote kristalslak (Vitrea crystallina). 

 FIGUUR 4
Oranjebruine wegslak (Arion subfuscus)*. Deze naaktslak is mede te herken-
nen aan het oranje slijm op de rug (foto: Louis Reutelingsperger).

FIGUUR 5
De Heesterslak (Arianta arbustorum) heeft een gitzwart lijf, het huisje een 
fraai patroon van roodbruin, zwart en creme (foto: Louis Reutelingsperger).
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tig voor in de Limburgse elzenbroekbossen. Aan de Duitse zijde 
van de weg is ook de Ruwe korfslak (Columella aspera) in een pol 
Pluimzegge aangetroffen. De randen van een natte bosgreppel in 
het Nederlandse deel van het broekbos zijn het leefgebied van de 
Langwerpige barnsteenslak (Succinella oblonga), een soort die tot 
nu toe in de Zuidelijke Maasduinen nog maar weinig is aangetrof-
fen. 

holterbruch 

Ten oosten van Arcen, ongeveer 
parallel aan de grens met Duits-
land, ligt een circa 15 m hoge ter-
rasrand. Aan de voet hiervan 
ligt in een kwelzone een oud 
cultuurlandschap bestaande 
uit natte graslanden, restanten 
van rietvelden en elzenbroek-
bossen. Tot het begin van de 19e 
eeuw behoorden deze gronden 
tot de gemeenschap van Au-
wel-Holt. De gebiedsnaam Hol-
terbruch herinnert daaraan. Bij 
het Congres van Wenen (1815) is 
de grens tussen Pruisen en het 
Koninkrijk der Nederland vast-
gesteld en vanaf die tijd beho-
ren zowel Arcen als het Holter-
bruch tot Nederlands grond-
gebied. Het Holterbruch was 
onderdeel van een groot moe-
rasgebied, het  Straelens Broek. 
Onder die laatste naam is het 
gebied, na een grootschalig na-
tuurherstelproject, tegenwoor-
dig beter bekend. In het zuide-
lijk deel van het Holterbruch 
loopt op Nederlands grondge-
bied, parallel aan de grens en 
schuin door de kwelzone, een 
opgehoogde grindweg [figuur 
11]. Deze voert nabij de steilrand 
door een enigszins verdroogd 
elzenbroekbos. De ondergroei 
bestaat daar onder andere uit 
pollen Pluimzegge (Carex pa-
niculata). Verder van de weg af 
neemt Riet (Phragmitis austra-
lis) in de ondergroei de over-
hand. In de strooisellaag van 
de natte delen van het elzen-
broekbos komt zowel de Plom-
pe dwergslak (Carychium minimum) als de Slanke dwergslak (Ca-
rychium tridentatum) voor. Deze dwergslakjes worden slechts 2 
mm groot, maar door de witte kleur van de huisjes zijn ze met een 
scherp oog, of met een leesbril van enige sterkte, onder dood hout 
of op blad in de strooisellaag op te sporen. De Slanke dwergslak, 
Plompe dwergslak, Dikke korfslak, Tandloze korfslak, Donkere glim-
slak, Glanzende agaathoren en Barnsteenslak komen regelma-

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Barbara’s 
Weerd

Inaborg Holterbruch Rode lijst

Bruine blinkslak Aegopinella nitidula x x
Grote clausilia Alinda biplicata x
Heesterslak Arianta arbustorum x
Rode/Spaanse wegslak1 Arion rufus / vulgaris x
Grauwe wegslak Arion circumscriptus x
Donkere wegslak Arion distinctus x x
Bruine/Oranjebruine wegslak1 Arion fuscus / subfuscus x
Zwarte wegslak Arion hortensis x
Egel-wegslak Arion intermedius x
Bos-wegslak Arion silvaticus x
Plompe dwergslak Carychium minimum x
Slanke dwergslak Carychium tridentatum x
Witgerande tuinslak Cepaea hortensis x x x
Vale clausilia Clausilia bidentata x x
Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica x x x
Ruwe korfslak Columella aspera x x
Tandloze korfslak Columella edentula x KW
Segrijnslak Cornu aspersum x
Kleine akkerslak Deroceras laeve x x
Zwervende akkerslak Deroceras invadens x x
Gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum x x
Boerenknoopje Discus rotundatus x x x
Moeras-tolslak Euconulus praticola x
Gladde tolslak Euconulus fulvus x x
Bos-aardslak Lehmannia marginata x
Tijgerslak Limax maximus x
Bos-loofslak Monachoides incarnatus x
Ammonshorentje Nesovitrea hammonis x x
Look-glansslak Oxychilus alliarius x
Kelder-glansslak Oxychilus cellarius x x x
Grote glansslak Oxychilus draparnaudi x x
Duintolletje Paralaoma servilis x
Barnsteenslak Succinea putris x x x
Langwerpige barnsteenslak Succinella oblonga x x
Haarslak Trochulus hispidus x x x
Geribde jachthorenslak Vallonia costata x x x
Scheve jachthorenslak Vallonia excentrica x
Fraaie jachthorenslak Vallonia pulchella x
Dikke korfslak Vertigo antivertigo x x KW
Zegge-korfslak Vertigo moulinsiana x KW*
Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea x KW
Kleine kristalslak Vitrea contracta x
Grote kristalslak Vitrea crystallina x
Donkere glimslak Zonitoides nitidus x x
Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida x x
Totaal aantal soorten 36 18 19 4
Buurgebieden
Franse duinslak Cernuella aginnica
Wijngaardslak Helix pomatia KW
Gekielde loofslak Hygromia cinctella 
Mostonnetje Pupilla muscorum

TABEL 1
Overzicht waargenomen landslakken 
van drie beschreven gebieden bij Arcen, 
met daarbij de bedreigingsstatus. 
KW = kwetsbaar (Bruyne, WallBrink & 
gmeling meyling, 2003).



natuurhistorisch maandblad304	 december  2016   jaargang 105 | 12             natuurhistorisch maandblad

de Wijngaardslak (Helix pomatia), in het dal van de Grote Molen-
beek bij Venlo vermeldenswaard. Waarschijnlijk is de soort daar in 
het verleden door toedoen van de mens terecht gekomen. Ondanks 
dat lijkt de reus onder de Nederlandse huisjesslakken zich ook hier 
thuis te voelen.

slotbeschouwing

Van drie natuurterreinen nabij Arcen zijn de waargenomen landslak-
ken beschreven. In totaal werden er 45 soorten gevonden. Dit komt 
overeen met ongeveer 40% van de Nederlandse landslakkenfauna 
en 50% van de Limburgse. Er werden vier soorten korfslakken gevon-
den die op de Rode lijst als ‘kwetsbaar’ vermeld staan. De Zegge-korf-
slak wordt bovendien beschermd door de Europese Habitatrichtlijn. 
Daarmee hebben de Zuidelijke Maasduinen, ondanks de overwe-
gend droge en kalkarme zandgronden, toch een redelijke diversiteit 
aan landslakken. Dit is vooral te verklaren door de afwisseling in het 
natuurlijke landschap. De rijke gronden in het Maasdal, de bossen in 
de kwelzones aan de voet van de steilranden van rivierterrassen, de 
beekdalen en de oude Maasgeulen zijn terreinen met diverse bioto-

bijzonderheden in buurgebieden

Aan de noordzijde van de Zuidelijk Maasduinen ligt op Landgoed 
de Hamert het Geldernsch-Nierskanaal. Tijdens een inventarisatie 
van de Mollusken Studiegroep Limburg werd hier in 2008 een ta-
melijk grote populatie van de Gekielde loofslak (Hygromia cinctel-
la) gevonden. De slakken hielden zich daar op in de vegetatie van 
Grote brandnetel en Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). De 
Gekielde loofslak is in Nederland pas sinds 1996 bekend en de popu-
latie in het dal van het Geldernsch-Nierskanaal is de eerst bekende 
waarneming voor Limburg (Van Der VelDe et al., 2014). Net ten zuiden 
van de Zuidelijke Maasduinen ligt bij Venlo de Groote Heide. Hier 
komt, op de rijkere grasheide, het Mostonnetje (Pupilla muscorum) 
voor. Dit is tot nu toe de enige locatie in Noord-Limburg waar deze 
soort is waargenomen. In de open en schrale graslandvegetatie van 
de Groote Heide zijn de witte slakkenhuisjes van de Franse duinslak 
(Cernuella aginnica) te vinden (Hannen & maassen, 2012). De soort is 
in Nederland zeer zeldzaam en voornamelijk bekend van enkele po-
pulaties nabij de kust. De populatie op de Groote heide is de tot nu 
toe enige bekende binnenlandse populatie van Nederland. Als laat-
ste is het voorkomen van de landslakken-icoon van Zuid-Limburg, 

FIGUUR 6
Grote clausilia (Alinda biplicata), een huisjesslak die in ooibossen van het rivie-
rengebied regelmatig kan worden aangetroffen (foto: Louis Reutelingsperger).

FIGUUR 7
Door de geringe afmeting valt de Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) in de 
vegetatie nauwelijks op ( foto: Stef Keulen).

FIGUUR 8
Witgerande tuinslak (Cepaea hortensis), ditmaal hoog in de vegetatie op 
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) (foto: Louis Reutelingsperger).

FIGUUR 9
Boerenknoopje(Discus rotundatus); zeer algemeen en met het blote oog goed 
waarneembaar, maar toch nog weinig bekend (foto: Louis Reutelingsperger).
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onze collega’s van de Mollusken Studiegroep Limburg voor hulp bij in-
ventarisaties, determinaties, voor het beschikbaar stellen van hun ge-
gevens en commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 

Noot
1 De Rode wegslak (Arion rufus) is zonder inwendig anatomisch onderzoek 
niet met zekerheid van de Spaanse wegslak (Arion vulgaris) te onderscheiden. 
Omdat zulk onderzoek niet heeft plaats gevonden kunnen de vondsten van 
de Rode wegslak ook betrekking hebben op de Spaanse wegslak. Het zelfde 
geldt voor de waarnemingen van de Oranjebruine wegslak (Arion subfuscus), 
waarbij het ook kan gaan om de Bruine wegslak (Arion fuscus) (jansen, 2015). 

pen die geschikt zijn voor landslakken. In de droge en voedselarme 
Maasduinen zelf leven slechts enkele soorten. De zure en oligotrofe 
vennen in het duinencomplex zijn voor deze groep een ongeschikt 
biotoop. Slechts een enkele keer wordt daar een naaktslak als de Rode 
wegslak of de Egel-wegslak aangetroffen. 
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Summary

THE	LAND	SNAILS	AND	SLUGS	OF	THREE	
NATURE	AREAS	NEAR	ARCEN

To explore the occurrence of land snails and 
slugs in the Zuidelijke Maasduinen nature 
area, three sites were selected that were 
expected to include biotopes suitable for 
molluscs. The first was Barbara’s Weerd, a 
narrow floodplain along the river Meuse 
lined by a steep slope with grassland. In 
this area, 36 species of snails and slugs 
were recorded, among them four species 
of whorl snails (Vertiginidae) classified as 
‘vulnerable’ by the Dutch Red list. One of 
these is Desmoulin’s whorlsnail (Vertigo 
moulinsiana), a species also protected by 
the EU Habitat Directive. The second site 
was Inaborg, an old deciduous wood in a 
former channel of the river Meuse. This site 
yielded 18 species, with Monachoides incar-
natus as a rare species for the northern part 
of Limburg. The third site was Holterbruch, 

where 19 species were recorded. A some-
what desiccated alder swamp forest at 
this site harboured the two species of her-
ald snails occurring in the Netherlands, 
Carychium tridentatum and Carychium 
minimum.
In all, the three areas yielded 33 species of 
snails and 12 species of slugs, so 45 species of 
land molluscs. This number corresponds to 
about half of the mollusc fauna of Limburg 
and 40% of that of the Netherlands as 
a whole. The favourable findings can be 
ascribed to highly varied local landscape.
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FIGUUR 11
Verhoogde grindweg op de grens van Nederland met Duitsland in het 
Holterbruch, gezien vanaf de steilrand (foto: Louis Reutelingsperger).

FIGUUR 10
De Bos-loofslak (Monachoides incarnatus) (foto: Stef Keulen)
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en Vlottende bies (Eleogiton fluitans) bedekken in de zomer grote op-
pervlakten. Plaatselijk komen Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra), 
Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis), Drijvende waterweegbree (Lu-
ronium natans), Moerashertshooi (Hypericum elodes) en Waterviolier 
voor. Iets hoger groeien vegetaties met onder andere Veldrus (Juncus 
acutiflorus), Geelgroene zegge (Carex demissa), Stekelbrem (Genista 
anglica), Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi), Grote ratelaar (Rhi-
nanthus angustifolius) en Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculatum). 
Het moerasgebied ten westen van de oude waterlossing wordt jaar-
lijks in de herfst met speciale machines gemaaid om opslag van wil-
gen, berken en andere boomopslag te beteugelen. 

het onderzoek

Het gebied dat geïnventariseerd is ligt vrijwel geheel in kilometerhok 
212-383 [figuur 1]. Het is ongeveer 50 ha groot. De eerste waarnemin-
gen zijn verricht in 1999 en 2000 met medewerking van G. Gatzen 
uit Blerick. In oktober 2000 heeft de Paddenstoelenstudiegroep Lim-
burg (PSL) onder leiding van P. Kelderman het gebied bezocht. S. Helle-
man heeft toen een aantal kleine ascomyceten (zakjeszwammen) op 
naam gebracht. In de periode 2001- 2005 is alleen in de herfstmaan-
den naar paddenstoelen gekeken. Vanaf de zomer van 2006 is de be-
zoekfrequentie door de auteur flink toegenomen en is ook geduren-
de winter, voorjaar en zomer naar paddenstoelen gezocht. De laatste 
jaren is weer minder intensief en alleen in de herfst naar paddenstoe-
len gekeken. De meeste soorten zijn op naam gebracht met KnuDsen 
& VesterHolt (2008) en waar nodig microscopisch onderzocht.

In het natuurgebied het Vreewater zijn de afgelopen zestien 

jaar 386 soorten paddenstoelen gevonden, waaronder 45 

soorten van de Rode Lijst (arnolDs & VeerKamp 2008; arnolDs 

& Van Den Berg 2013). Dit is een opmerkelijk aantal voor een 

onderzoeksgebied met een oppervlak van amper 50 hec-

tare. Ruim 30 ha van dit gebied bestaat uit vochtig naald- 

en loofbos. De meeste paddenstoelen zijn bossoorten. 

Opvallend is dat veel (zeldzame) soorten in het Vreewater 

afhankelijk zijn van naaldbomen. 

het vreewater

Het Vreewater ligt in het zuidelijke deel van de Maasduinen ter hoog-
te van Lomm tegen de Duitse grens. De grond bestaat voor een groot 
deel uit klei of lemig zand dat door de Maas is afgezet. Het gebied ligt 
laag waardoor grote delen er ook ’s zomers vochtig blijven. De kleiach-
tige en vochtige ondergrond blijkt erg gunstig voor veel soorten pad-
denstoelen. 
De oostelijke helft van het gebied bestaat voor een groot deel uit 
naaldbospercelen, percelen gemengd bos en percelen gevarieerd 
loofbos. In de naaldbossen zijn Grove den (Pinus sylvestris), Fijnspar 
(Picea abies) en lariks (Larix spec.) belangrijk voor paddenstoelen. De 
bodem van de naaldbospercelen is kaal, bedekt met mos of er groeit 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea). Plaatselijk groeien er ook Struikhei 
(Calluna vulgaris) en Gewone dopheide (Erica tetralix). Douglaspar 
(Pseudotsuga mensiezii) komt ook voor, maar het oppervlak dat deze 
soort bedekt is onlangs sterk gereduceerd door kap. 
Het westelijk bosgedeelte kent een aantal zeer vochtige plekken, die 
een groot deel van het jaar onder water staan. Plaatselijk groeit er 
Water violier (Hottonia palustris). Meestal is de bodem kaal of groeit 
er Fioringras (Agrostis stolonifera). Er heeft zich een dicht struweel van 
voornamelijk Grauwe wilg (Salix cinerea) ontwikkeld. Er liggen enke-
le kleine stukjes moerasbos met Zachte berk (Betula pubescens) en 
Zwarte els (Alnus glutinosa). In het loofbos worden ook eik (Quercus 
spec.), Ruwe berk (Betula pendula), Ratelpopulier (Populus tremula) 
en Beuk (Fagus sylvatica) aangetroffen.
Ten westen van de oude waterlossing ligt een nat weide- en moe-
rasgebied. Het is enkele jaren geleden ten behoeve van natuurher-
stel ontdaan van de bovenlaag en is nu voor planten, vogels en am-
fibieën van groot belang. Hier hebben zich uitgestrekte moerasve-
getaties kunnen ontwikkelen, kenmerkend voor het habitattype van 
zwak gebufferde vennen. Soorten als Pilvaren (Pilularia globularia) 

Het	Vreewater:	een	rijk	paddenstoelengebied
P. J. Eenshuistra, Henri Uijttenbroeckstraat 24, 5913 WE Venlo, e-mail: pjeensh@plex.nl

FIGUUR 1
Bewerkte topografische kaart Vreewater. Het onderzochte gebied bevindt zich 
binnen de rode lijn (ondergrond kaart: Topografische Dienst).
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la paludosa) groeit onder meerdere soorten naaldbomen (arnolDs et 
al., 1999; arnolDs et al., 2015c). In het Vreewater is de Appelrussula uit-
sluitend onder lariks aangetroffen. De soort staat als kwetsbaar op de 
Rode lijst. 
Grove den is de belangrijkste soort voor de zeven Rode Lijst soorten 
die naaldbomen prefereren. Fijnschubbige ridderzwam (Tricholo-
ma imbricatum), Valse melkboleet (Suillus collinitus) en Roodbruine 
melkzwam (Lactarius hysginus) [figuur 5] staan als bedreigd op de 
Rode Lijst. De Valse melkboleet leek na 2000 uit het gebied verdwe-
nen, maar verscheen in 2012 en 2015 langs het fietspad. Het is een bo-
leet met aan de voet opvallend roze gekleurd myceliumvilt. De soort 
is enigszins kalkminnend (arnolDs et al., 1999; arnolDs et al., 2015c) en 
heeft waarschijnlijk geprofiteerd van het gebruik van schelpengruis 
bij het onderhoud van de fietspaden. De Fijnschubbige ridderzwam 
is naar de indruk van de auteur de laatste jaren in Limburg veel alge-
mener geworden dan haar Rode lijst status suggereert. Ook bij onder-
zoek in de Meinweg bleek ze op diverse plaatsen talrijk voor te komen 
(eensHuIstra, 2014). Twee andere strikte begeleiders van Grove den, die 
als kwetsbaar op de Rode Lijst vermeld worden, zijn de Bloedrode rus-

resultaten

Rode Lijst soorten en bostype
In totaal zijn 386 soorten paddenstoelen vastgesteld. Het aantal Rode 
Lijst soorten (arnolDs & VeerKamp, 2008) bedraagt 45, waarvan er ne-
gen bedreigd, 28 kwetsbaar en acht gevoelig zijn [tabel 1].
18 Rode Lijst soorten in het Vreewater, waaronder twaalf mycorrhiza 
paddenstoelen, blijken specifiek voor naaldbos (arnolDs et al., 1999; 
arnolDs et al., 2015c). Bij Fijnspar en lariks groeien elk twee Rode Lijst 
soorten en de Grove den kent in het gebied zeven Rode Lijstsoorten. 
De andere zeven soorten zijn niet specifiek voor één soort naaldboom. 
15 Rode Lijst soorten in het Vreewater blijken specifiek voor loofbos 
(arnolDs et al., 1999; arnolDs et al., 2015c), waaronder twaalf mycorr-
hiza paddenstoelen. Eik en Beuk kennen samen acht specifieke Rode 
Lijst soorten. Bij wilg, Ratelpopulier en Zwarte els groeien samen drie 
Rode Lijst soorten. Bij berk zijn in het Vreewater drie Rode Lijst soorten 
als begeleider vastgesteld. 
Vijf Rode Lijst soorten groeien zowel bij loof- als bij naaldhout (ar-
nolDs et al., 1999; arnolDs et al., 2015c). Twee Rode Lijst soorten groeien 
onafhankelijk van bomen. 

Naaldbossen
Twee zeldzame mycorrhiza soorten komen in dit gebied uitsluitend 
voor tussen mos bij Fijnsparren. Het betreft de Blauwe satijnzwam 
(Entoloma nitidum) en de Bloedrode gordijnzwam (Cortinarius san-
guineus) [figuur 2]. Beide staan als bedreigd op de Rode Lijst. De Blau-
we satijnzwam blijkt een onregelmatige verschijning, die alleen in 
2006, 2013 en 2016 is aangetroffen. In Duitsland wordt deze soort als 
begeleider van Fijnspar beschouwd (KrIeglsteIner, 2003). In Nederland 
wordt de soort ook in vochtig loofbos aangetroffen (arnolDs et al., 
1999; arnolDs et al., 2015b). De Bloedrode gordijnzwam was tot en met 
2010 een onregelmatige verschijning. Zij kwam voor langs een paad-
je in een sparrenbosje ten oosten van het doorgaande zandpad. In de 
winter van 2010/2011 is dit perceel gekapt ten behoeve van een meer 
natuurlijke ontwikkeling van het terrein. Het was de enige groei-
plaats van deze soort in Noord-Limburg. In de NDFF (2016) zijn twee 
groeiplaatsen in Zuid-Limburg vermeld. 
Kap of windworp van Fijnsparren is niet alleen maar negatief voor 
paddenstoelen. Veel houtzwammen zijn afhankelijk van dode stam-
men. Zo is de Roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola) een zeer 
algemene verschijning in het Vreewater [figuur 3]. Deze houtzwam 
kan ook op dode berkenstammen groeien. Andere parasitaire en of 
saprofytische houtzwammen, die Fijnspar, maar ook ander dood of 
levend naaldhout, verteren zijn de Geelbruine plaatjeshoutzwam 
(Gloeophyllum sepiarium), de Teervlekkenzwam (Ischnoderma ben-
zoinum), de Dennenvoetzwam (Phaeolus schweinitzii) en de Stekel-
trilzwam (Pseudohydnum gelatinosum). 
Lariksen kennen in het Vreewater twee specifieke mycorrhiza soor-
ten. De meest bekende is de talrijk voorkomende Gele ringboleet 
(Suillus grevillei). Zeldzamer is de Holsteelboleet (Suillus cavipes) [fi-
guur 4], die als kwetsbaar op de Rode Lijst staat. Het is een forse bo-
leet die in grote kringen of groepen kan groeien. De groeiplaats in het 
Vreewater lijkt beperkt tot slechts één lariks. In 2009 telde de groep 
54 exemplaren. De grote, fraai rood gekleurde Appelrussula (Russu-

TABEL 1
Paddenstoelen van de Rode Lijst. Betekenis afkortingen: RL = Rode Lijst, 
GE = gevoelig, KW = kwetsbaar en BE = bedreigd (arnolDS & Veerkamp, 2008).

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam RL
Wilgenzompzwam Alnicola salicis KW
Fijnschubbige elzenzompzwam Alnicola subconspersa KW
Porfieramaniet Amanita porphyria KW
Grijze slanke amaniet Amanita vaginata KW
Netstelige heksenboleet Boletus luridus KW
Gaffelhoorntje Calocera furcata KW
Hanenkam Cantharellus cibarius GE
Grijsbruine zalmplaat Clitopilus cealata BE
Bloedrode gordijnzwam Cortinarius sanguineus BE
Dennensatijnzwam Entoloma cetratum GE
Sterspoorsatijnzwam Entoloma conferendum GE
Blauwe satijnzwam Entoloma nitidum BE
Geringde vaalhoed Hebeloma radicosum BE
Gele stekelzwam Hydnum repandum KW
Modderzwavelkop Hypholoma subericaeum KW
Bruine moeraszwavelkop Hypholoma udum KW
Schubbige vezelkop Inocybe hystrix KW
Valse wolvezelkop Inocybe stellatospora KW
Gewone wolvezelkop Inocybe lanuginosa KW
Roodbruine melkzwam Lactarius hysginus BE
Baardige melkzwam Lactarius torminosus KW
Schaapje Lactifluus vellereus KW
Witte berkenboleet Leccinum niveum KW
Oranje berkenboleet Leccinum versipelle KW
Gevlekte mycena Mycena maculata KW
Tonnetjesmycena Mycena picta BE
Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta GE
Bloedhuidje Phanerochaete sanguinea BE
Grote moeraszwavelkop Phaeonematoloma myosotis KW
Verborgen hertenwam Pluteus exiguus GE
Goudgele hertenzwam Pluteus leoninus KW
Bleke knolvoethertenzwam Pluteus semibulbosus KW
Puntig kaalkopje Psilocybe semilanceata GE
Bleekgele russula Russula farinipes KW
Stinkende russula Russula foetens KW
Appelrussula Russula paludosa KW
Bloedrode russula Russula sanguinea KW
Ruwe groene russula Russula virescens KW
Roodvoetrussula Russula xerampelina KW
Kleefsteelstropharia Stropharia semiglobata GE
Holsteelboleet Suillus cavipes KW
Valse melkboleet Suillus collinitus BE
Bruine ringboleet Suillus luteus GE
Fijnschubbige ridderzwam Tricholoma imbricatum BE
Bittere boleet Tylopilus felleus KW
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eveneens als kwetsbaar op de Rode Lijst staat, is tot 2009 in het ge-
bied aangetroffen. Na de kap van enkele berken is de soort niet meer 
verschenen. Andere trouwe begeleiders van vochtig berkenbos zijn de 
Berkenridderzwam (Tricholoma fulvum), de Okergele gordijnzwam 
(Cortinarius delibutus) en de Gele berkenrussula (Russula claroflava). 
Langs paden onder Zomereik (Quercus robur) zijn de onaangenaam 
ruikende, maar fraai geel gekleurde Narcisridderzwam (Tricholoma 
sulphureum) en de Valse beukenridderzwam (Tricholoma ustaloides) 
aangetroffen. De Valse beukenridderzwam is alleen in 2010 gevon-
den. De Narcisridderzwam verschijnt sinds 2006 (bijna) jaarlijks. Tus-
sen een Zomereik en een Beuk groeit op één plek in het gebied de Gele 
stekelzwam (Hydnum repandum). De soort verschijnt sinds zijn ont-
dekking in 2006 jaarlijks met twee tot twaalf exemplaren. Er is een 
aantal voor loofbomen kenmerkende russula’s aangetroffen die als 
kwetsbaar op de Rode Lijst vermeld worden. De Ruwe russula (Russula 
virescens) is alleen in 2000 bij een Zomereik langs een zandpad gevon-
den. De Bleekgele russula (Russula farinipes) is alleen tijdens de eer-
der genoemde PSL-excursie in 2000 aangetroffen. De Stinkende rus-
sula (Russula foetens) is pas later en ook in meer dan één jaar gezien. 
Het is een grote bruine soort die niet alleen stinkt, maar er ook onaan-
genaam uitziet. Twee qua omvang forse melkzwammen bij loofhout 
zijn de Baardige melkzwam (Lactarius torminosus) en het Schaapje 
(Lactifluus vellereus). 
De Geringde vaalhoed (Hebeloma radicosum) [figuur 7] is een soort 
die alleen in 2010 met enkele exemplaren in het gebied is aangetrof-
fen. Deze forse soort heeft een ‘wortelende’ steel die zich tot meer dan 
10 cm diepte in de grond kan voortzetten. De precieze ecologische re-
laties van deze soort met zijn omgeving zijn nog niet volledig duide-
lijk. Het genus Hebeloma betreft (vrijwel) uitsluitend mycorrhiza pad-
denstoelen (arnolDs et al., 1999), maar sommige soorten uit dit ge-
nus houden, in tegenstelling tot het overgrote deel van de mycorrhiza 
soorten, van verrijking of verstoring met bijvoorbeeld dierlijke urine. 
Zo wordt de Geringde vaalhoed opvallend vaak in de buurt van mui-
zenholen aangetroffen (arnolDs et al. 1999, arnolDs et al., 2015c). 
Een kleine, maar fraaie verschijning is de Tonnetjesmycena (Mycena 
picta). Het bruine hoedje is slechts enkele millimeters groot. De soort 
staat als bedreigd op de Rode Lijst. Deze paddenstoel komt voor op 
takjes of strooisel op de grens van broekbos en vochtig loofbos (ar-
nolDs et al., 2015b). 
Op rottend loofhout zijn enkele zeldzame saprofyten uit het geslacht 
hertenzwam (Pluteus spec.) aangetroffen. Bleke knolvoetherten-

sula (Russula sanguinea) en de Roodvoetrussula (Russula xerampeli-
na). De Bloedrode russula is pas in 2015 voor het eerst in het gebied 
aangetroffen. De Roodvoetrussula is alleen in 2006 en 2007 gevon-
den. Algemener in het gebied is de Duivelsbroodrussula (Russula sar-
donia). De soort dankt zijn naam aan de brandend scherpe smaak van 
het vruchtvlees. 
Perceeltjes met Douglasspar zijn arm aan soorten hetgeen overeen-
komt met andere percelen in Nederland (arnolDs et al., 2015c). Som-
mige soorten komen wel massaal voo,r zoals de Gewone zwavelkop 
(Hypholoma fasciculare), Sombere honingzwam (Armillaria ostoyae) 
en de Dennenvlamhoed (Gymnopilus penetrans). Op rottende stron-
ken is de Dennenvoetzwam veelvuldig te vinden.

Wilgenstruweel
Het aantal soorten paddenstoelen kenmerkend voor een wilgenstru-
weel is ofwel beperkt tot soorten waarvan de mycelia lange tijd on-
der water kunnen overleven, ofwel tot soorten waarvan de mycelia 
zich zeer snel kunnen ontwikkelen. Mycorrhiza soorten zoals de zeer 
talrijk voorkomende Koperrode gordijnzwam (Cortinarius uliginosus) 
[figuur 6] en de veel zeldzamere Gele wilgengordijnzwam (Cortina-
rius cinnamomeoluteus) horen bij de groep specialisten die langdu-
rig onder water kunnen overleven. Andere specialisten uit de groep 
van mycorrhiza’s zijn de Wilgenzompzwam (Alnicola salicis), de Fijn-
schubbbige zompzwam (Alnicola subconspersa) en de Wilgenrussula 
(Russula subrubens). Beide zompzwammen staan als kwetsbaar op de 
Rode Lijst. Als de bodem opdroogt kunnen Witte koraalzwam (Clavu-
lina coralliza) en Asgrauwe koraalzwam (Clavulina cinerea) massaal 
optreden. Paddenstoelen waarvan de mycelia hout verteren profite-
ren van het vochtige milieu in een wilgenbroekbos. Voorbeelden zijn 
de Roze prachtkorstzwam (Corticium roseum), de Elzenbundelzwam 
(Flammula alnicola) en de Prachtvlamhoed (Gymnopilus junonius). 
Bodemsaprofyten zijn Modderzwavelkop (Hypholoma subericaeum) 
en Bruine moeraszwavelkop (Hypholoma udum). Beide soorten staan 
als kwetsbaar op de Rode Lijst vermeld. 

Loofbos
In het gebied zijn vijf soorten uit het geslacht berkenboleet (Leccinum) 
aangetroffen, waaronder de Witte berkenboleet (Leccinum niveum) 
en de Oranje berkenboleet (Leccinum versipelle). De Witte berkenbo-
leet is een zogenaamde ‘typische soort’ voor het habitattype veenbos. 
Ze staat als kwetsbaar op de Rode Lijst. De Oranje berkenboleet, welke 

FIGUUR 2
Bloedrode gordijnzwam (Cortinarius sanguineus) bij Fijnspar (Picea abies) 
(foto: P. Eenshuistra).

FIGUUR 3
Roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola) op dode Fijnspar (Picea abies)
(foto: P. Eenshuistra).
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gels zijn algemeen voorkomende saprofyten als Takruitertje (Ma-
rasmius ramealis) en Halmruitertje (Marasmiellus vaillantii) aan te 
treffen.

mycologische rijkdom en bosbeheer

Mycologische verscheidenheid
Voor de grote verscheidenheid aan soorten in het gebied is een aantal 
oorzaken te benoemen.
De lage ligging van het gebied zorgt voor een toestroom van water uit 
de omgeving, waardoor de bodem gedurende het grootste deel van 
het jaar vochtig blijft. Soorten in het Vreewater verdwijnen niet als ge-
volg van verdroging. Mycelia kunnen een groot deel van het jaar groei-
en, waardoor er in de tweede helft van het jaar veel vruchtlichamen 
gevormd kunnen worden. 
Een tweede verklaring voor de grote mycologische rijkdom is de leem-
houdende ondergrond, waardoor het gebied veel minder gevoelig is 
voor verzuring. Leem en klei hebben een sterk bufferend vermogen. 
Veel mycorrhiza schimmels groeien slecht in dikke zure humuslagen 
(arnolDs et al., 2015a; ozInga et al., 2013), waardoor veel soorten op voor 
verzuring gevoelige bodem zeldzaam zijn geworden. 
De derde reden voor de verscheidenheid aan paddenstoelen betreft 
het grote aantal verschillende boomsoorten in het gebied. Iedere 
boomsoort kent wel een paar eigen mycorrhiza of houtafbrekende 
soorten. 
Opvallend is het grote aantal zeldzame soorten bij naaldbomen. De 
meeste naaldbossen in Nederland liggen op voor verzuring gevoeli-
ge zand- of veengrond. Het oppervlak aan naaldhout op klei, leem of 
kalk in Nederland is klein. Dit maakt het gemengde naaldbos in het 
Vreewater tot een uniek gebied met een behoorlijke omvang dat het 
waard is om te beschermen om zo de biodiversiteit te behouden.

Bosbeheer voor paddenstoelen
Hoe kan een beheerder diversiteit aan paddenstoelen in een gebied 
behouden of zelfs verbeteren?
Totale kap van percelen is zeer negatief voor de diversiteit aan pad-
denstoelen van bossen, zeker als daardoor boomsoorten uit een ge-
bied verdwijnen. Ook bij selectieve kap van bijvoorbeeld naaldbomen 
verdwijnen op den duur veel soorten paddenstoelen uit een gebied 
(KeIzer, 2003; ozInga et al. ,2013, arnolDs et al. 2015a. Fijnspar en Gro-

zwam (Pluteus semibulbosus) en Goudgele hertenzwam (Pluteus le-
oninus) staan als kwetsbaar op de Rode Lijst. De veel zeldzamere Ver-
borgen hertenzwam (Pluteus exiguus) staat als gevoelig op de Rode 
Lijst. 

Gemengd bos
Een aantal mycorrhiza soorten komt zowel bij loofbomen als bij 
naaldbomen voor. Een voorbeeld is de Bittere boleet (Tylopilus felleus), 
die als kwetsbaar op de Rode Lijst staat. Deze soort werd in het Vree-
water vooral bij Zomereik aangetroffen, maar voelt zich ook thuis in 
donker mosrijk sparrenbos. Opvallend is dat de Bittere boleet niet al-
leen onder Fijnspar, maar ook onder Douglaspar groeit. Douglasspar 
kent in Nederland weinig mycorrhiza soorten (arnolDs et al., 2015a). 
De soort verschijnt vaak al vroeg in natte zomermaanden. 
De Porfieramaniet (Amanita porphyria) is een zeldzame soort die 
in het Vreewater bij lariks voorkomt. In de meeste jaren zijn enke-
le exemplaren verspreid in het gebied verschenen. De soort staat als 
kwetsbaar op de Rode Lijst. Volgens (arnolDs et al., 1999; arnolDs et al., 
2015c) wordt deze paddenstoel in Nederland vaker onder loofbomen 
dan onder naaldbomen aangetroffen. 

Weiland en vochtig schraalland
In het gebied zijn weinig soorten voor grasIn het gebied zijn wei-
nig soorten voor graslanden gevonden. Bruine satijnzwam (Entolo-
ma sericeum) en Sterspoorsatijnzwam (Entoloma conferendum) zijn 
de eerste soorten die duiden op verschraling van de graslanden. De 
Sterspoorsatijnzwam heeft zoals de naam al aangeeft opvallend ge-
vormde sporen en staat als gevoelig op de Rode Lijst. Een grasland-
soort als het Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) groeit 
in het Vreewater niet in de weilanden, maar juist in de berm van een 
oud pad in het bos en ook tussen Pijpenstrootje bij een vennetje in het 
bos. Mogelijk is een groot deel van het schrale grasland in het Vreewa-
ter te nat voor veel kenmerkende graslandsoorten. Een soort die juist 
niet van verschraling houdt is het Puntig kaalkopje (Psilocybe semilan-
ceata). De soort groeit op bemeste of voedselrijke plekken en staat als 
gevoelig op de Rode Lijst. 
Bij de jonge bosopslag van wilgen, berken en dennetjes in het voch-
tige schraalgrasland groeien algemeen voorkomende mycorrhiza 
paddenstoelen als Zandpadvezelkop (Inocybe lacera) en Gewone fop-
zwam (Laccaria laccata). Het is opvallend hoeveel vruchtlichamen op 
zulke plekken kunnen worden aangetroffen. Op takjes en grassten-

FIGUUR 4
Holsteelboleet (Suillus cavipes) bij lariks (Larix spec.) (foto: P. 
Eenshuistra).

FIGUUR 5
Roodbruine melkzwam (Lactarius hysginus) bij Grove den (Pinus sylvestris) 
(foto: P. Eenshuistra). 
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bij de beheerder tot op minimaal 10 meter nauwkeurigheid of tot op 
de specifieke boom moet weten waar deze zeldzame soorten groeien. 
Hier ligt een geweldige uitdaging voor alle mycologen die meer wil-
len doen voor hun bekende natuurgebied dan alleen maar genieten 
en soorten scoren. Het is daarom belangrijk om precieze locatiegege-
vens van zeldzame soorten zo snel mogelijk aan de beheerder door te 
geven. 

dankwoord

Graag wil ik alle mycologen bedanken die vanaf 1995 alleen of op ex-
cursie waarnemingen in het Vreewater hebben gedaan, speciaal de he-
ren G. M. Gatzen, S. Helleman en P. Kelderman. Verder gaat mijn dank uit 
naar de Stichting het Limburgs Landschap voor de jarenlange vergun-
ning om onderzoek in hun terreinen te kunnen doen.

ve den kennen veel eigen mycorrhiza soorten en houtzwammen (ar-
nolDs et al., 2015c). Ook lariks heeft een aantal eigen soorten. Niet-Eu-
ropese naaldbomen zoals bijvoorbeeld de Douglasspar kennen veel 
minder eigen soorten (arnolDs et al., 2015a; arnolDs et al., 2015c). 
Het verdient ook aanbeveling geen zware machines in kwetsbare 
vochtige gebieden te gebruiken. De schade aan de zachte bodem kan 
groot zijn. Ook mag vanuit mycologisch oogpunt het percentage kap 
in donkere sparrenpercelen niet te groot zijn. Teveel licht op de bodem 
leidt tot verruiging en het verdwijnen van veel mossen en padden-
stoelen. Bovendien kan kap van teveel bomen ineens leiden tot wind-
worp, waardoor een heel perceel tegen de vlakte gaat. 
Bij zeldzame soorten speelt nog een ander specifiek probleem. Het 
valt de auteur al jaren op dat zeer zeldzame mycorrhiza soorten of 
houtzwammen in hun voortbestaan afhankelijk zijn van één boom in 
een gebied. Deze constatering maakt dat dergelijke soorten zeer ge-
voelig zijn voor ingrepen in een terrein. Dit betekent maatwerk, waar-

Summary

VREEWATER,	AN	AREA	RICH	IN	FUNGI

Investigations over the last 16 years at the 
Vreewater nature reserve have recorded 
386 different species of mushrooms, 45 of 
which are red list species. This is a consid-
erable number in this relatively small area 
(50 ha). A remarkable number of rare spe-
cies such as Amanita porphyria, Cortinarius 
sanguineus, Lactarius hysginus, Russula 
paludosa and Suillus collinitus depend on 
coniferous trees. Examples of rare species 
associated with broadleaved trees are 
Cortinarius cinnamomeoluteus, Hebeloma 
radicosum, Hydnum repandum, Lactifluus 
vellereus and Leccinum niveus. The myco-
logical richness is attributed to the moist, 
buffered, loamy soil and the number of dif-
ferent tree species in this area. 
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FIGUUR 6
Koperrode gordijnzwam (Cortinarius uliginosus) groeit massaal in wilgen-
broek (foto: P. Eenshuistra).

FIGUUR 7
Geringde vaalhoed (Hebeloma radicosum) 
(foto: P. Eenshuistra).
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studiegroep een winterwandeling 
naar het Arboretum Mefferscheid bij 
Eupen (B). Vertrek om 10.00 uur van-
af de achterzijde van station Maas-
tricht of om 10.45 uur vanaf de par-
keerplaats van supermarkt Carrefour 
langs de weg vanaf de afslag van de 
autoweg naar Eupen-Stad. 

● MAANDAG 12 DECEMBER verzorgt 
Paul Spreuwenberg voor de Kring 
Heerlen een lezing over natuur in De-
nemarken. Aanvang: 20.00 uur in Ca-
fé Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 
HP Kerkrade-West. 

● DINSDAG 13 DECEMBER is er in Gre-

venbicht een werkavond van de Mol-
luskenstudiegroep. Aanvang: 20.00 
uur. Opgave verplicht via tel. 045-
4053602 of biostekel@gmail.com. 

● DONDERDAG 15 DECEMBER verzorgt 
de Kring Venlo een varia-avond. Aan-
vang: 19.30 uur in het infocentrum 
van Stichting het Limburgs Land-
schap aan de Hinsbeckerweg 55 te 
Venlo. 

● DONDERDAG 15 DECEMBER verzorgt 
Henk Henczyk voor de Kring Roer-
mond een lezing over paddenstoelen. 
Aanvang: 20.00 uur in het Groenhuis, 
Godsweerderstraat 2 te Roermond. 

● VRIJDAG 16 DECEMBER verzorgt Mark 
Meijrink voor de Plantenstudiegroep 
een lezing over  ecologie van inheem-
se orchideeën. Aanvang 20.00 uur 
in het Natuurhistorisch Museum te 
Maastricht. 

2017

● DONDERDAG 5 JANUARI verzorgt 
Arnold van den Burg voor de Kring 
Maastricht een lezing met als onder-
werp “PCB’s in de Limburgse natuur: 
waar komen ze vandaan en waar zijn 
er negatieve effecten?”. Aanvang 
20.00 uur in het Natuurhistorisch 
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 raaD-
plegen

n.B. De excursies en lezingen zijn 
open Voor ieDereen, ongeacht oF u 
wel oF geen liD Van een Kring oF stu-
Diegroep Bent.

● DONDERDAG 1 DECEMBER verzorgt 
Didier Lemmens voor de Kring Maas-
tricht een lezing over vissen in de 
Geul. Aanvang: 20.00 uur in het Na-
tuurhistorisch Museum, de Bosquet-
plein 6 te Maastricht.

● ZONDAG 11 DECEMBER leidt Wil Wil-
lems (opgave verplicht via grotege-
lekwik@gmail.com) voor de Planten-

GENOOTSCHAPSWEEKEND 2017

Jaarlijks organiseert het Natuurhistorisch 
Genootschap een inventarisatieweekend in 
Limburg. Tijdens dit weekend wordt onder-
zoek uitgevoerd door zoveel mogelijk stu-
diegroepen van het Natuurhistorisch Ge-
nootschap.
Van vrijdag 30 juni tot en met zondag 2 juli 
2017 organiseert het Natuurhistorisch Ge-
nootschap weer een inventarisatieweek-
end. Dit keer bezoeken we het gebied aan 
de oostzijde van de Maas tussen Roermond 
en Venlo. We gaan in groepjes van 4-5 per-
sonen op zoek naar de flora en fauna in het 
Swalmdal en in de nieuw ontstane natuur-
gebieden aan de oostkant van de Maas tus-
sen Roermond en Venlo. Daar liggen diver-
se gebieden waaronder de Rijkelse Beem-
den, de Donderberg, het Jaomerdal, de 
Holtmühle, het Brachter Wald, de Boeshei-
de, het Beesels Broek, het Blankwater en de 
Hillenrader Bossen. Zowel ervaren als be-
ginnende natuurliefhebbers zijn uitgeno-
digd. Tijdens het weekend staat namelijk 
niet alleen het inventariseren, maar ook 
het van elkaar leren over de natuur cen-
traal. Zo proberen we er een leuk, gezellig 
en leerzaam weekend van te maken. 

Kosten
We verblijven in Pension Groenewoud, 
Groenewoud 8, 6071 RB Swalmen. Deelna-
me kost € 40,00; dit is inclusief twee over-
nachtingen, twee keer ontbijt en het avond-
eten op zaterdag. Bij overnachting dient u 
wel zelf lakens mee te nemen. Kamperen 
kan eventueel ook; geef dit dan ruim van te-
voren aan. Aanmelden via het kantoor van 

O n d e r  d e  A a n d a c h t
het Natuurhistorisch Genootschap, Gods-
weerderstraat 2, 6041 GH Roermond, tel. 
0475-386470of kantoor@nhgl.nl. 

FLORON-DAG 2016

Op zaterdag 10 december organiseren FLO-
RON en de KNNV de jaarlijkse FLORON-dag.  
Het programma bestaat uit twaalf lezingen, 
tien flitspresentaties, drie workshops en er 
is ruimschoots gelegenheid bij te praten of 
één van de vele stands te bezoeken. 
Het thema van de FLORON-dag is “Flora in 
beweging”. Zo word je bijgepraat over de 
nieuwe Natuurwet en wat deze betekent 
voor de flora van Nederland én de Neder-
landse florist, natuurherstel langs beken, 
de aanpassing van fauna aan uitheemse 
flora in Nederland en natuurlijk de vrijwil-
ligersprojecten van FLORON. Spraakma-
kende sprekers zoals botanisch filosoof 
Norbert Peeters (ge-
nomineerd voor de Jan 
Wolkers Prijs 2016 voor 
zijn boek Botanische re-
volutie) en Bennie Meek 
van Gewildgroei (geno-
mineerd voor de Gou-
den Zwaluw 2016 en 
Challenge Stad van de 
Toekomst) hebben een 
plek in het programma 
van de FLORON-dag. 
Gelukkig verandert niet 
alles: het  Nationaal 
Herbarium Nederland 
is er met herbarium-
materiaal, floristische 

kennis kan getest worden tijdens de uitda-
gende plantenkwis en uiteraard zal er weer 
een nieuwe Vrijwilliger van het Jaar wor-
den benoemd. Ook is er een boekenmarkt 
met diverse stands, waaronder die van het 
Natuurhistorisch Genootschap. Afsluitend 
aan de FLORON-dag is er een gratis borrel 
in de aangrenzende Natuurplaza.
Kom je ook? Geef je dan op via het online 
inschrijfformulier op www.floron.nl. 
De FLORON-dag vindt plaats in het Linnae-
usgebouw van de Radboud Universiteit 
Nijmegen aan de Heyendaalseweg 137 te 
Nijmegen. Aanvang 10.00 uur, einde 16.00 
uur.

fo
to

: o
. o

p d
en

 ka
m

p



312	 december  2016   jaargang 105 | 12             natuurhistorisch maandblad

redactie Olaf Op den Kamp (hoofdredacteur), 
Henk Heijligers, Jan Hermans, Martine Lejeune, 
Ton Lenders, Gerard Majoor, Arjan Ovaa & Guido 
Verschoor (redactie@nhgl.nl).
richtlijnen voor kopij-inzending 
Diegenen die kopij willen inzenden, dienen zich te 
houden aan de richtlijnen voor kopij-inzending. 
Deze kunnen worden aangevraagd bij de re dactie 
of zijn te bekijken op www.nhgl.nl.

lay-out & opmaak Van de Manakker, 
Grafi sche communicatie, Maas tricht
(mvandemanakker@xs4 all.nl).
editing summaries Jan Klerkx, Maastricht.
druk SHD Grafimedia, Swalmen.

copyright Auteursrecht voorbehouden. 
Overname slechts toegestaan na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de redactie.

ISSN 0028-1107

20.00 uur in het GroenHuis, Gods-
weerderstraat 2 te Roermond. 

● DONDERDAG 12 JANUARI verzorgt 
Donné Cruijsberg voor Kring Venlo 
i.s.m. IVN de Steilrand een lezing over 
de Himalaya. Aanvang: 20.00 uur in 
Zaal den Glazenap, Spechtstraat 58 in 
Tegelen. 

● VRIJDAG 13 JANUARI is er een leden-
avond van de Studiegroep Onder-
aardse Kalksteengroeven. Aanvang:  
19.30 uur in het Natuurhistorisch 
Museum te Maastricht. 

● DINSDAG 17 JANUARI is er in Maas-
tricht  een werkavond van de 
Mollusken studiegroep. Aanvang: 
20.00 uur. Opgave verplicht via tel. 
045-4053602,biostekel@gmail.com.

● WOENSDAG 18 JANUARI is een bijeen-
komst van de Vlinderstudiegroep. 
Aanvang: 20.00 uur er in het Natuur-
historisch Museum te Maastricht. 

● DONDERDAG 19 JANUARI verzorgt 
Peter Eenshuistra voor de Kring 
Venlo een lezing over Gotland. Aan-
vang: 19.30 uur in Bezoekerscentrum 
Groote Heide, Hinsbeckerweg 55, 
5915 PR Venlo. 

● DONDERDAG 19 JANUARI organiseert 
de Kring Roermond i.s.m. de Zoogdie-
renstudiegroep een workshop braak-
ballen pluizen. Aanvang: 20.00 uur in 
het Groenhuis, Godsweerderstraat 2 
te Roermond. 

● VRIJDAG 20 JANUARI verzorgt Jac-
ques Kleijnen voor de Plantenstudie-

groep een lezing over orchideeën en 
de overige flora van Sardinië en Gar-
gano. Aanvang: 20.00 uur in het Na-
tuurhistorisch Museum Maastricht. 

● ZATERDAG 28 JANUARI organiseert 
Bram Houben voor de Zoogdieren-
studiegroep een otterexcursie door 
de Gelderse Poort. Vertrek om 10.00 
uur; startlocatie wordt nog bekend 
gemaakt. Opgave verplicht via Bram.
houben@ark.eu (voor 25 januari 2017). 

● ZONDAG 29 JANUARI organiseert 
Pierre Grooten (opgave verplicht via 
pgrooten@hetnet.nl) voor de Plan-
tenstudiegroep een winterwande-
ling in het Heuvelland. Vertrek om 
10. 00 uur vanaf de parkeerplaats bij 
café A gen Baan, Parallelweg 30 te 
Wijlre.

● ZONDAG 8 JANUARI organiseert Bert 
Op den Camp voor de Plantenstudie-
groep een excursie naar het Schu-
lensbroek (B). Vertrek om 9.00 uur 
vanaf de achterzijde station Maas-
tricht of om 10.00 uur vanaf de par-
keerplaats aan de Zwarte Brugstraat 
te Lummen. 

● MAANDAG 9 JANUARI verzorgen Rei-
nier Akkermans en Paul Beuk voor de 
Kring Heerlen een lezing over lieve-
heersbeestjes en vliegen. Aanvang: 
20.00 uur in Café Wilhelmina, Aker-
straat 166, 6466 HP Kerkrade-West. 

● WOENSDAG 11 JANUARI verzorgt 
Bram Houben voor de Zoogdieren-
studiegroep een workshop ‘De Ot-
ter terug in Limburg’. Aanvang: 
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