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Samenvatting

Samenvatting

Vanuit een vegetatie-onderzoek van het winterbed van de Grensmaas, in combinatie met het
onderzoek naar de procesdynarniek en het onderzoek van referentiesystemen, werd een
ecotopenindeling voor de Grensmaas uitgewerkt. Bestaande ecotopenindelingen, zoals
toegepast in o.a. landelijke gebiedsevaluatie (Biologische Waarderingskaart voor
Vlaanderen, CML-ecotopentypering) en monitoring van rivieren (Rivier-Ecotopen-Stelsel
Nederland), zijn onvoldoende gedetailleerd en afgestemd op het dynarnische karakter van de
Grensmaas. Hierdoor zijn ze minder geschikt voor de rnodellering en monitoring van het
grensoverschrijdende project Levende Grensmaas. De ecotopenindeling die in dit rapport
voorgesteld wordt, is gekoppeld aan een vegetatie-typering van het Grensmaasgebied. Ze is
gebaseerd op de systeemwerking en de sarnenhang van het riviergebied.

De doelstelling van dit ecotopen-stelsel is meervoudig:
1. het inzichtelijk maken van beleidskeuzen voor planalternatieven in het project;
2. het afwegen van inrichtingsalternatieven;
3. het aangeven van randvoorwaarden en beoordelingsniveaus van ecologisch herstel en

natuurontwikkeling;
4. het voorspellen en beoordelen van ingrepen en effecten van inrichting en beheer;
5. het opzetten van eeu monitoring voor de natuurontwikkeling;
6. de koppeling van vegetatiekundig met rnorfologisch en hydrologisch onderzoek

Dit ecotopenstelsel zal gebruikt worden in de monitoring van het project Levende Grensrnaas
en in het onderzoek van de vegetatie-ontwikkeling in het riviergebied. Een gezamelijk opzet
van dit onderzoek wordt uitgewerkt door het Instituut voor Natuurbehoud, het RIZA, de
Stichting Ark, het IBN-DLO en de Universiteiten van Leuven, Gent en Wageningen.

In hoofdstuk II worden de conditionerende en operationele factoren in het riviersysteem
besproken. Zij staan centraal in de opmaak van het ecotopenstelsel. In het ecotopenstelsel
worden 6 ecochoren onderscheiden; ecotoopgroepen op basis van duidelijk verschillende
cond itionerende factoren.

In hoofdstuk lll wordt het ecotopenstelsel besproken aan de hand van de abiotische
kenmerkerr. Hiervoor wordt een determineersleutel ontwikkeld. Deze sleutel bevat
keutnerken van de ecotopen die de bruikbaarheid van het ecotopenstelsel voor de rnonitoring
en de modellering moet garanderen.

De beschrijving van de systeemkenmerken en ruimtelijke indeling van ecotopen en
vegetaties wordt in hoofdstuk IV onderbouwd door een referentiebeschrijving van de Allier,
een zijrivier van de Loire die als actuele referentie voor de Grensmaas gehanteerd wordt.

De vegetatietypering van het Grensmaasgebied wordt in hoofdstuk V beschreven binnen het
ecotopenstelsel Grensmaas. De plantengemeenschappen in het riviersysteem worden
synecologisch getypeerd naar de overeenstemming met bestaande syntaxa en tevens naar de
verscheidenlieid en de soortenrijkdorn binnen liet gebied.



Ecotopenstelsel Grensmaas

Summary

A classification of the ecotopes of the Comrnon Meuse river valley was elaborated. For this
purpose, an inventory and classification was made of the vegetation of the Meuse valley. A
sLlrvey of the Allier river system detected the relation between river dynamics and vegetation
development. From this reference survey, the river dynamics was depicted as principle
conditioning factor in the spatial and temporal context of the river system.

The ecotope classification is presented below, with its abiotic and biotic characterisation. The
classification shows 6 ecotope groups (ecochores), based on the conditioning factors (river
dynarnics and management).
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Samenvatting

Résumé

Une système d'écotopes polrr la Meuse mitoyenne est élaborée en cadre du project
internationale "Meuse mitoyenne vivante". Une classification des écotopes du lit majeur du
fleuve a été réalisee par I'integration d'une recherche des facteurs écologiques principaux et

une classification des phytocenoses de la plaine alluvial de la Meuse mitoyenne.

Une recherche dans la vallee de 1'Allier a révélée les facteurs principaux sur la composition
floristique. Le dynarnique morphologique de la fleuve est le facteur principal pour une

classification de six ecochores; groupements d'écotopes basée sur une analyse des facteurs
principaux. La système d'écotopes de la Meuse mitoyenne est présentée en-dessous.

La typologie des groupements végétaux révèle la structuration en fonction du dynamique
fluvial et du gradient hydrique.
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Inleiding

l. lnleiding

Doelstelling van het rapport is de uitwerking van een ecotopenindeling voor het project
Levende Grensrnaas, het grensoverschrijdende natuurontwikkelingsplall voor de alluviale
vallei van de Grensmaas (Van Looy & De Blust 1995). Als bouwstenen voor de

ecotopenindeling werd een referentiebeschrijving er1 een vegetatietypering opgesteld. De
indeling kan de basis vormen voor de beschrijving van het streeÍbeeld van de Levende
Grensmaas (Stuurgroep Grensrnaas 1996) en tevens voor het uitwerken van de monitoring
van het project.

Dit rapport kadert in een onderzoeli naar de ecologische aspecten van het project Levende
Grensmaas, waarbij in deze rappoftage wordt ingegaan op de systeemindeling en

vegetatietypering. Met dit rapport worden belangrijke bouwstenen aangeleverd voor verder
onderzoek van het rivierherstel en met name voor de monitoring van het project.

Systeemprocessen

C ond i t i on e r e nd e fac t or e n

Systeemindeling
Ecotopenmdeling

Meetbare factoreu
VegetatieQpering

v
Monitoring
MoniÍoringn'teetnet

Figuur l. Opbouw onderzoeksprogramtna Levende Grensmaas

De analyse van processen in het riviersysteem, resulterend in een definiërir-rg van

conditionerende factoreu, maakt de vertaling in een standplaatsbenadering in de vorm van
een ecotopenindeling mogelijk. Aan de hand van het referentieonderzoek, gebeurde een

toetsing en ondersteuning van de ecotopenindeling en vegetatietypering. Om bU te dragen
aan de rnonitoring van het project moet de standplaatsbenadering (ecotopenindeling)
resulteren in een instrumentariurn van criteria"/meetbare factoren. Een vegetatietypering is

een belangrijk instrurnentariurn in dit verband.

Uitgangspunten en onderbouwing natuurontwikkeling in de Maasvallei
Het project Levende Grensr.naas l-ror:dt grote uitdagingen in om de doelstelling van het
ecologisch herstel van dit riviertraject over eell afstand van 50 kilometer en een breedte van
een Íweetal kilorneter te bereiken. Concrete projecten zijn uitgetekend ter realisatie van het
herstel van natuurlijke habitats langs de rivier, in de context van de herinrichting van
grindwinr-riugeu, natunrvriendelijke oeverinrichting en het ecologisch herstel van het
riviersysteem.

J

Referentieonderzoek
Streefueeld

Ec ol ogis ch ne tw er k-onderzo e k
Connectiviteit en

I



Ecotopenste Isel Grensmaas

De ingrepen voor dit grootschalig project zijn reeds welomlijnd aangegeven (Van Looy & De
BlLrst 1995, Maaswerken 1998); de ecologische doelstellingen werden in de beginfase
algemeen omschreven iu het "colrcept stroming" (Helmer e.a. 199 1) en recent beter
gedetailleerd in een ecologisch toetsingskader voor het gehele Grensmaasproject (Helmer &
Klink 1995). De besclirijving van dit ecologisch toetsingskader is naar ecologisclie
doelstellingen echter weinig verfijnd. In dit rapport wordt uitgegaan van de ecologische
doelstellingen voor het natuurontwikkelingsplan, die de basis vormen voor de monitoring,
vanuit een analyse van het functioneren van het systeem en de aspecten van vegetatie-
ontwikkeling in het gebied.
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Een ecotopenstelsel voor het riviersysteem

ll. Een ecotopenstelsel voor het riviersysteem

ll.1 lnleiding

II.1.l Definitie van een ecotopenstelsel

Een ecoÍopenstelsel is een indeling en vereenvoudiging van het ecosysteem, waarbij het
abiotische en biotische systeent als entiteit is opgedeeld in ruimtelijke eenheden (ecotopen)

Bestaande ecotopenstelsels voor waterlopen, zoals bv. het Nederlandse ecotopenstelsel voor
het rivierengebied (Radernakers & Wolfert 1994), zijn niet toepasbaar voor het Grensmaas-
gebied. Runhaar (1991) geeft in de beschrijving en voorspelling van de vegetatie in het
rivierengebied aan dat de Grensmaas een apart systeem is, niet meegenolnen in de
ecotopenindeling van het rivierengebied, omwille van de afwijkende karakteristiek van dit
grindriviersysteem. Het Nederlandse rivierecotopenstelsel vertrekt immers vanuit de

overstromirrgsduur als determinerende factor in de rivieruiterwaarden. In het Grensmaas-
gebied gaat de eenduidige correlatie rnet de overstromingsduur niet op gezien het ontbreken
van functionele uiterwaarden.

Een ecoÍoop is geformuleerd als de elementaire ruinttelijke eenheid yan een ecosysteem.
Het is dus een landschapsecologische definiëring van de kleinste ruimtelijke eenheid,
homogeen in alle colrponeuten. In hoeverre deze componenten abiotisch dan wel biotisch
afgebakend/gedefinieerd worden, kan nog een onderscheid gemaakt worden. De
oorspronkelijke definiëring vertrok vanuit het abiotische deel van het ecosysteem voor een

indeling (Tansley 1939, Daubenmire 1968), met een zekere homogeniteit naar biotische
factoren (Troll 1950). Recent wordt het ecotoop echter meer gezien als de ruimtelijke
verlaling van eell ecosysteeln, als zijnde een ecosysteem van een bepaalde omvang en

hornogeniteit. VanLrit de huidige kartering en gebruik voor beheersdoeleinden worden
ecotopen vaak gedefinieerd als: 'ruimtelijke eenlieden die liomogeen zijn ten aanzien van
vegetatiestructullr, successiestadium en de voornaarnste abiotische factoren die voor de

plar-rtengroei van belang zijn' (Stevers e.a. 1987).

ll.l.2. Een ecotopenstelsel voor de Grensmaas

Voor de Grensmaas dient de indeling in de eerste plaats gebaseerd te worden op de

systeemwerking. De vegetatie volgt de processen die in tijd en ruimte zeer sterk variëren in
het dynamische grindriviersysteem. Het ecotopenstelsel moet dus een standplaatsbenadering
zijn voor het gehele riviersysteem, in zijn functionele relaties, beschreven op een bepaald
tijdstip.

Doelstelling
Het opmaken var eeu ecotopenstelsel heeft tot doel een voorspellings- en beoordelingskader
voor natuurontwikkeling in het riviergebied te verkrijgen. De indeling van het systeem moet
het rnogelijk maken de voorstelling en het onderzoek van het ecologische herstelproject te
systematiseren, om van daaruit onderbouwde beslissingen te nemen inzake:
o natuurinrichtingennatuurbeheer;
o waterbeheer, dijkverbetering en oeverinrichting;
o ruirntelrjke alsternrning.
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Toepassing in het project Levende Grensmaas

. beschrijving streefbeeld Levende Grensmaas

Vanuit de ir-rdeling kan het streefbeeld voor de natuurontwikkeling en het rivierherstel
verfijnd worden. Een gewenste ecotopenverdeling kan opgesteld worden waarin oppervlaktes
en rLrirntelijke configuraties van ecotopen opgenomen zijn.

o evaluatie inrichtingsscenario's en ingrepen Levende Grensmaas

Inrichtir-rgsalternatieven en -scenario's kunnen resulteren in verschillende
ecotopenverdelingen, waannee de keuze naar verschillende natuurwaarden, natuurdoeltypen
dLridelijk kan gesteld worden, binnen het gestelde streefueeld voor het Grensmaasgebied. De
ecotopenindeling kan dankzij een vergelijking van de huidige situatie en de

ecotopenverdeling in het streefbeeld een idee geven van noodzakelijke ingrepen. De vereiste
morfodynamiek en hydrodynarniek in het gebied kan uit deze analyse afgeleid worden.

. voorspelling en karakterisering van vegetatieontwikkelingsaspecten

De ecotopenindeling geeft een geintegreerd beeld van de ontwikkeling van de vegetatie in
relatie tot de standplaatskarakteristieken. Het beeld van de vegetatieontwikkeling na de

ingrepen kan zo verfijnd worden. Zowel naar het rivierbeheer als het natuurbeheer is deze

voorspelling van belang. Vanuit de voorspelling en het onderzoek van de

vegetatieontwikkeling kan het natuurbeheer uitgetekend worden om het gewenste streefbeeld
te bereiken.

r instrument voor monitoring el evaluatie ecologisch herstel

Vanuit het ecotopenstelsel kunnen doelstellingen en indicatoren afgebakend wordell en een

ecologisch toetsingskader uitgetekend, die de basis vormen voor een monitoring en evaluatie
van het ecologische herstel. De ecotopenindeling maakt de koppeling mogelijk van
ecohydrologisch en rnorfologisch onderzoek binnen het kader van de rnonitoring van het
project. Het onderzoek naar de effecten van de ingrepen kan gebeuren over het gehele gebied

via een geïntegreerde benadering van hydrologisch, morfologisch en ecologisch onderzoek,
op basis van de ecotopenindeling.

ll.2 Opzet van het EcotopensÍeísel Grensmaas

ll.2.l Randvoorwaarden en methodiek

De indeling moet ons in staat stellen om de dynamiek in de tijds- en ruimtecomponent te
herleiden tot de elementaire bouwstenen.

In de vereenvoudiging mag niet te ver gegaan worden omdat het dynarnische systeem en met
name het optreden van standplaatsen, niet statisch bekeken mag worden. Standplaatsen
worden gevormd of vervormd in overgangen van bouwstenen.

Zo moeten de droge stroomdalgraslanden waarin veel stroomdalsoorten voorkomen gezien
worden in hun ontwikkelingsverband. Ze ontstaan immers dankzij een uitzonderlijk sterke

dyrrarniek die zandafzettingen doet ontstaan. Ook de vestiging van de typische soorten van

dit rnilieu is gebonden aan die dynamiek, met name de openheid die vereist is voor vestiging,
evenals het zaadtransport.

De duurzaarnheid en de frequentie van optreden van een milieu is een belangrijk element in
de analyse van natuurontwikkeling . Zeldzatne, gespecialiseerde soorten van het riviersysteem
zr-rllen zich op accidenteel voorkomende milieus vestigen, hierbij denken we maar aan het
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voorkomelt valt eerl libel als de Beekrombout of een plantensoort als het Waterlepeltje die op
onbestendige basis in het Grensrnaasgebied voorkomen na extreme hoogwaters.

Methodiek

.Ecotopenindelingen worden veelal opgemaakt aan de hand van de aanwezige vegetatie-
structuttr en de dominante abiotische kenmerken. Dikwijls wordt pas achteraf gekeken naar
de ecologische processen in het systeem en de interacties met de omgeving. Het is echter
vanuit de ecologische proceswerking dat de beïnvloeding kan nagegaan worden die ingrepen
teweegbrengen.

De hier voorgestelde indeling vertrekt vanuit de verschillende processen binnen het gebied.
Dit heeft als consequentie dat de indeling redelijk heterogeen is (grootte, spreiding van de
ecotopetr,. . . ). Anderzijds heeft ze het sterke voordeel daÍ ze uitgaat van de systeemwerking
en aldus rekening houdt met de ruirntelijke samenhang en interacÍtes. Ze biedt dan ook een
goed houvast voor de evaluatie van natuurontwikkeling, op het vlak van de ruimtelijke
analyse en de rnonitoring.

11.2.2 Opbouw van het ecotopenstelsel

Figuur 2. Schema van de opbouw van een ecotopenindeling

De basis van de standplaatsbenadering ligt in de processen die de standplaatsontwikkeling
bepalen. Deze zijn opgedeeld in de conditionerende factoren, die de basis van de
ontwikkeling vormen, en de operationele factoren, die de samenstelling van de aanwezige
levensgemeenschap direct beïnvloeden. De beschrijving van de standplaatsen, onder invloed
van lret rivierfunctioneren, resulteert in een opdeling in ecochoren.Deze ecochoren kunnen
op basis van de operationele standplaatsfactoren ingedeeld worden in ecotopen.

De conditionerende factoren bepalen de invloed van abiotische en biotische processen op de
standplaatsontwikkeling. Deze processen werken over het gehele riviersysteem.

De operationele factoren zrjn de orngevingsfactoren die verklarend zijn voor de
sarnenstelling van de levensgemeenschap in het ecotoop.

Conditionerende factoren

Ecochoren

Operationele factoren

Ecotopen
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I l. 3 Co n d iti o n ere nde facto ren

II.3. I Standplaatsbenadering
De standplaatsontwikkeling wordt binnen het systeem geconditioneerd door factoren die
plaatsgebonden zijn (: topologische factoren; bepaald door verticale relaties),

\
II

I
I
t

Figuur 3. Topologische factoren (Zonneveld I 995)

of tot de orngevingsinvloed behoren (: cliorologische factoren; bepaald door horizontale
relaties)(Zonneveld I 995).

/

F i guu r 4. C h or o I o gi s c he fac t oren (Zo nneve I d I 9 9 5 )

De conditionerende factoren worden in de eerste plaats bepaald door de rivierproceswerking
en de samenhang van het valleisysteem. Het project Levende Grensmaas herstelt de

rivierprocessen in het winterbed, dit betekent een ingrijpen in de corditionerende factoren
van het systeem.

8
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Een ecotopenstelsel voor het riviersysteem

De conditionerende factoren in het systeerl van de Grensmaas zijn niet terug te voeren tot
een variatie in topologische factoren, gedetermineerd door een verschil in overstrorningsduur,
zoals het in de meeste bestaande ecotopenindelingen voor het riviersysteern gebeurt (Duel
1991 , Rr:nhaar 1991). De dynamische processen in het grindriviersysteem zijn cornplexer dan
in de benedenlooprivieren. Een eenvoudig correlatief rnodel is dan ook niet bruikbaar om
wijzigingen in het milieu te karakteriseren. De samenhang van de conditionerende factoren
rret de positie in het riviersysteem maakt dat de indeling niet eenduidig te koppelen is aan de
hoogteligging.

Een belangrijke vraag in dit verband is hoe groot dan wel de voorspellende waarde is van de
factor hoogteligging/inundatieduur (Runhaar 1991).In de vegetatiekundige literatuur wordt
meestal een lineair verband beschreven tussen hoogteligging en vegetatie (Duel 1991,
Jongman en Leemans 1982). Deze aanname is duidelijk aanwezig in laaglandriviersystemen
met oeverwallen en komgronden (Hornrnel e.a.1996, Grévilliot & Muller 1997).
Veldonderzoek langs de Grensmaas en andere middenloopriviertrajecten staaft deze aanname
slechts ten dele (Dister 1980, Heller 1969, Carbiener e.a. 1988). Globaalkomt het er op neer
dat aan droge, voedselarme standplaatsen gebonden vegetaties inderdaad alleen voorkomen
op hooggelegen, weinig overstroomde plaatsen (Runhaar 1991). De bodemtextuurklasse is

echter rninstens een even belangrijke conditionerende factor voor zowel de vochttoestand als
de voedselrijkdom (Dister i980, Heller 1969).In de meer dynamische riviertrajecten blijkt de

bodemtextuur fileer determinerend dan de hoogteligging/overstromingsduur (Wendelberger
1973). Carbiener en Schnitzler (1990) geven als belangrijkste conditionerende factor voor de
rivierzonering de temporele processell aan en op de tweede plaats (gekoppeld aan de

dynarniek) de textuurklasse. De temporele processen worden gekarakteriseerd door de kracht
van de overstrorning en de periodiciteit van extreme hoogwaters.

De standplaatsen in het Grensmaassysteem worden overwegend bepaald door uitzonderlijke
dynanrische ornstar-rdigheden, met name hoogwaters met een zeer lage frequentie. Het is

irnmers bij deze extreme rivierdynamische omstandigheden dat rnilieus gevormd worden
voor een bepaalde duur. Zo kan een extreem hoogwater als een beginpunt en eindpunt van
standplaatsontwikkeling gezien worden. Wanneer we echter abstractie maken van deze
tijdsfactor van ontwikkeling, kunnen de standplaatsen ingedeeld worden vanuit het
voorkolnen in het gebied, waarbij de extreme omstandigheden (en de doorwerking in de tijd
ervan) in rekening worden gebraclit. De onvoorspelbaarheid van deze processen naar tijd en

plaats maakt dat standplaatsen en successies niet als statische elementen in het riviergebied
kurrnen gezien worden.

De couditionerende factoren worden ingedeeld in topologische factoren, die bepaald worden
door de vefticale relaties, en chorologische factoren, gekarakteriseerd door de horizontale
relaties. De topologische factoren kunnen we omschrijven als de processen die van invloed
zijn op de levensgemeenschap door een directe beinvloeding. In tegenstelling tot de

chorologische factoren die bepaald worden door de landschapsecologische relaties, de

beïnvloeding door processerl die op landschapsschaal werken.
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onditionerende

Topologische factoren

bodemprocessen ir-rteractie

ecochoren:

Chorologische factoren

frequentiedynamiek

Riviersysteem in tijd en ruimte

I
(

1\
efemeer accidenteel fluctuerend contact laagdynamisch

Figuur 5. [leergave van de vertaalslag van conditionerende factoren naer ecochoren.

Topologische factoren :

1. bodemprocessen

De opbouw van de bodems wordt vooral gekarakteriseerd door de processen die spelen in en

op de bodern. Elementen als vochttoestand en substraaíprofiel zijn steeds gekoppeld aan de

systeemsamenhang en dus de overstromingsfrequentie. Anderzijds speelt liet tijdsaspect een

rol aangezien bodemprocesserl het substraat, de structuur, de voedselrijkdom en het
kalkgehalte sterk zullen beinvloeden, vanaf een uitgangssituatie van erosie en

sed imentatieprocessen.

2. interacties aan grenzen

In het riviergebied komen zeer specifieke interacties voor omwille van de aanwezigheid van
sterke gradiënten, voornamelijk direct aan of in de rivier. De interacties omvatten zowel de

Fehëë.o-l

\
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beïnvloeding van abiotische elementen (bodem, water, lucht, licht) als biotische elementen
(tnensen, planten en dieren); de invloed vanbegrazing, beheer, beschaduwing, betreding,
Lritloging, inspoeling,...
Deze interacties kunnen we benoemen als het contact-effect, een zeer belangrijk facet van het
riviersysteemfunctioneren. Rivieroevers en vele milieus in het riviersysteem kunnen
bescltreven worden als ecotonen, dit zijn gradiëntzones met een specifieke interne
proceswerking, gekarakteriseerd door bv. de or-rttrekking van grondwater, het vasthoudeu vall
oppervlaktewater of de toevoer van nutriënten en sedimenten.
Typische ecotollen ziju oevers, beekrnondingen, stroomgeulen en -kolken, dood hout in of
boven water, steilwanden. sedimentovergangen. Zowel het gehele riviergebied als sommige
kleinste onderdeeltjes (ecotopen) ervan kunnen als ecotonen beschreven worden. Deze
contact-effecten zijn tot op rnicroschaal meetbaar, bv. effect beschaduwing, gradiënten in
sediment-overgangen en aanvoer van soorten. Door dit schaalaspect rekenen we ze tot de
topo logische factoren.

Chorologische factoren :

3. rivierdynamiek

De voornaamste rivierkarakteristiek is de onregelmatige verstoring door overstrorning. Het
effect hiervan is meetbaar in de frequentie en dynamiek van overstroming, resulterend in eeu
specifieke verstoring van milieus en vestiging van soorten. De dynarniek geeft enerzijds een
onvoorspelbare rnilieu-variatie, bv. extreem hoge en extreem lage afvoeren, anderzijds soms
een zeer regehnatige beï)rvloeding.
In de rivierdynamische beïnvloeding speelt de positie in het riviersysteem een sleutelrol. Er
is een duidelijk onderscheid in ontwikkeling en samenhang vau rechte rivierstukken,
meander binnen- of buitenbocht, ligging in stroomgeul of op -rug.

4. frequentie van voorkomen

De mozaïek van het rivierlandschap bestaat uit vele eilandjes die verbonden worden door de
rivierdynarnische processen. Deze verbinding bestaat dan zowel in het vormen als het
ontwikkelen vau deze eilandjes in het gebied. De frequentie van voorkomen heeft naar het
biotisch milieu belangrijke gevolgen voor zeldzaamheid, soortenrijkdom, kwetsbaarheid,
verspreidingsstrategieën . Deze factor legt het verband met minimum-arealen en
popr-rlatiedynamiek van kenrnerkende rivierorganismen.

11.3.2 Hoe bepalen conditionerende factoren de ontwikkeling van ecotopen?

We t.noeten de conditionerende werking van de genoemde factoren specifiëren

Ruimte

Conditionerende factor

Operationele factor

Bcotoop

Figttur 6. Schenta van de vertaling van conditionerende factoren near ecotopen
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* Hoe werken de bodemprocessen conditionerend voor de ecotoopontwikkeling?
De boderns in het alluviale gebied worden overwegend bepaald door de processen van
sedimentatie en erosie. Het belang van de bodem voor de ecotoopontwikkeling kan als
tegenpool gezien worden van de dynamische proceswerking. De bodernopbouw kan zich
uiten in de ontwikkeling wanneer de verstorende werking van de overstroming niet (meer)
determinerend is. Een regelmaat in de dynamische proceswerking zorgt voor een doorwegen
van de bodemprocesfactor.
Conditionerende factor bodemprocessen als resultaat van erosie, sedimentatie en
bodemontwikkeling

Operationele factoren: kalkgelialte, vochttoestand, voedselrijkdom, profielontwikkeling

* Hoe werken de interacties aan grenzen conditionerend voor de ecotoopontwikkeling?
Het contact met de orngeving dat zowel biotisch als abiotisch optreedt resulteert in een
gedifferentieerd samenspel van processen bovengronds of op de bodem, waarbij ook
gradiënten ontstaan. De standplaats is geen eiland, in de analyse van ecosystemen wordt er
jLrist ingegaan op de relaties tussen processen er-r biotische ontwikkelingen.
Conditionerende factor interacties aan grenzen als resultaat van abiotische en biotisclie
processell boven de standplaats
Operationele factoren: begrazing, beheer, beschaduwing, uitspoelirg, ...

* Hoe werkt de dynarniek conditionerend voor de ecotoopontwikkeling?
De invloed vanuit de rivier laatzich vooral meten door de sterkte van de proceswerking, deze
is overwegend de kracht van overstroming. De sterkte van de overstroming werkt
differentiërend tesamen met de onvoorspelbaarheid van dit proces. Ruimtelijk zorgt ze yoor
de verplaatsing van de landschapsmozaïek in de aanwezigheid van specifieke milieus
(substraat en dynamiek) en van zaden en organismen.
Conditionerende factor dynamiek vanuit omgeving: overstromingsdynarniek en relatie
met antropogene dynam iek (dijken, infrastructuur, landbouwbeheer).
Operationele factoren: overstromingsfrequentie,-kracht en -duur

* Hoe werkt de voorkolnensfrequentie conditionerend voor de ecotoopontwikkeling?
De frequentie van voorkorneu van de ecotopen in het riviersysteem wordt bepaald door de
frequentie waarmee de karakteristieke procesdynamiek (voor het ecotoop) optreedt. Deze
factor werkt sterk door wanneer het proces weinig frequent en ollvoorspelbaar optreedt,
ornwille van de gevolgen naar isolatie en directe invloed vanuit de omgeving. De isolatie
werkt op het niveau van de aauvoer van zaden, bereikbaarheid voor grazers, predatoren,
concurrenten. Zo zal Aardpeer alle oevers nabij de rivier kunnen koloniseren, terwijl ze

verder van de rivier minder verbreidt.
Conditionerende factor frequentie: isolatie-effect t.a.v. biota

Operationele factoren: stressfactoren (afscherming van zaden, beschutting tegen begrazing,
predatie, onderhevigheid aan concurrentie en plagen/dominantie) bepaald door de
sarnenstelling en structuur van de gemeenscliap zelf en de fysische karakteristieken van de
omgeving (barrières, corridors).
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II.3.3 Ecochoren

De indeling in ecochoren steunt op de analyse van de conditionerende factoren, waarvoor de
veldsitLratie getoetst is aau de definitie van de voornaamste chorologische en topologische
factoren.
Standplaatsdynamiek, successies en ontwikkelingstijd zijn differentiërende kenmerken.
Binnen de ecochoreu kuunen we deze kenmerken beschrijven, als aanzet voor de
beschrijving van de variatie in standplaatsfactoren.

1. Efemere rnilieus
2. Fluctuerende milieus
3. Accidentele rnilieus
4. Laagdynarnische rniIier-rs

5. Contact-milieus
6. Beheerde rnilieus

onbestendig karakter
periodieke dynamiek
n iet- perm an ent, zeldzaam voorkom ende rn i I ieu s

hooggelegen terreinen
gradiëntzones van abiotisch milieu
beheer brengt periodieke of voortdurende invloed

1. Efemere milieus

Efemere milier"rs zijn de kortlevende, onbestendige milieus in het hoogdynamische deel van
het riviersysteem. Ze worden overwegend gekenmerkt door een open sediment met een snelle
vegetatieontwikkeling, die even snel weer weggevaagd kan worden. We treffen ze nabij de
rivier onder de vorm van het stroombed, grindbanken, steilranden,...

Deze ecochore bestaat uit ecotopen die steeds op een andere plaats opduiken, bij elk
hoogwater verplaatst of nieuw gevormd worden. Eénjarige gewassen domineren op deze
plaatsen waar de ontwikkeling slechts enkele rnaanden verloopt, waama ze teruggezet en
verplaatst wordt.

2. Fluctuerende milieus

Deze ecochore wordt gevormd door milieus met periodieke schommeling van de
belangrijkste standplaatsfactoren. Hiertoe behoren enerzijds vrij hoogdynamische milieus
zoals eilandeu, oevers en lage weerden. Hier zijn sterke fluctuaties in morfo- en
hydrodyr-rarniek bepalend voor de standplaatsontwikkeling. Daarnaast kunnen ook minder
dynamische zoues zoals oude rivierarmen of lage weerden met minder sterke dynarniek
hierloe behoren, voornamelijk omwille van de schommelingen in grondwaterniveau. Deze
zones staan jaarlijks gedurende langere perioden onder water.

De standplaatsfactoren schommelen periodiek in deze milieus, overwegend bepaald door het
rivierpeil. Het betreft de zones waar de jaarlijkse hoogwatergolven reeds een sterk effect op
hebben. De successies in deze ecochore verlopen over langere perioden.

3. Accidentele milieus

Een uitzonderlijke rivierdynamiek (overstroming met bv. frequentie 1/100j) zorgt voor het
ontstaan van specifieke rnilieus. We denken bv. aan doorbraak-milieus op plaatsen waar de
rivier een uieuwe weg gezocht heeft en veel sediment gebracht heeft in het winterbed. Dit
gebeurt in het Grensmaas-gebied bij dijkdoorbraken (zomeroevers die afgebroken worden);
in eeu natuurlijker grindriviersysteem wanneer een nieuwe weg gezocht wordt doorheen het
winterbed of waar deze stroom tot stilstand komt tegen een talud.

Het gaat om weinig voorkomende rnilieus in het riviersysteem die in de tijd korter of langer
aanwezig kunuen blijven, maar alleszins in de ontwikkeling sterk bepaald worden door de
connectiviteit en/of het ontbreken ervan langs de rivier. Deze rnilieus zullen sporadisch
opduiken in het riviergebied en na bepaalde tijd weer verdwijnen om ergens anders weer op
te duiken. De successies in deze rnilieus verlopen ook zeer extreem; ofwel zeer traag, ofwel
juist zeer snel.
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4. Laagdynamische milieus

Laagdynamische milieus bevinden zich op de hooggelegen terreinen waar het
hardhoutooibos en de droge stroomdalgraslanden thuishoren. De terreinen waar de
overstromiugsfrequentie lager is dan 1xljaar rekenen we tot de hogergelegen gronden. Hier
kunnen overstrorningsgevoelige planten- en diersoorten vestigen.

De plaatsen waar een sterk microreliëf aanwezig is, kunnen onderscheiden worden ornwille
van hun specifieke interacties en ligging in het gebied. De successie op deze plaatsen
verloopt vrij traag.

5. Contact-milieus

Contactzones vinden we het duidelijkst bij beekmondingen, kwehnilieus en oeverzones. Het
zijn milier-rs waar sterke gradiënten aanwezig zijn die de ontwikkeling en de interactie met de
omgeving bepalen.

Dit contact kan ook gelegen zijn in scherpe grenzen. Zobv. bij sedirnent-aÈettingen waar
een sterk contrast tussen de substraten een kenrnerkend gradiënt-milieu doet ontstaan. Een
aspect van contact ligt ook in het rand-effect zoals het voorkomt in zoom- en
mantelvegetaties, waar een specifieke beiirvloeding ontstaat door gradiënten in
vegetatiestructLlur en microklimaat.

6. Agrarisch beheerde milieus

Landbouwbeheer is niet enkel een stopzetten van successiefasen, het beïnvloedt ook de
standplaatsfactoren, op het niveau van de conditionerende factoren. Wanneer een

terugkerende dynarniek gecombineerd wordt met ingrepen in bodemstructuur (bernesting,
omploegen, inzaaien) is er sprake van een duidelijke impact op de conditionerende factoren.

Vooral de frequentie en de intensiteit van de beheersactiviteit is kenmerkend voor deze
rnilieus, de antropogene invloed is er groter dan de rivierinvloed.

I 1.4 Operationele factoren

Onder de operationele factoren horen de standplaatseigenschappen die relevant zijn voor de
habitats van planten en dieren.

1. Bodemeigenschappen
* Textuur- en profielontwikkeling
Sr-rbstraat- en profielontwikkeling worden lioofdzakelijk bepaald door de rivierdynamiek en
kunnen gecorreleerd worden met de factoren hoogteligging en afstand tot de rivier. De aan
deze factor gebonden successie dienen we te onderscheiden van vegetatiesuccessiereeksen
binnen eén ecotooptype. De successie van het bodemprofiel leidt vaak tot een overgang van
ecotooptypes.
* Voedselrijkdorn
De aanwezigheid van nutriënten wordt bepaald door verschillende factoren. Als belangrijkste
geldt de overstromingsfrequentie, waarbij de duur en het tijdstip van inundatie en het
nutriëntengehalte van het water bijkomende variatie brengen doorheen het gebied. De
bodemsamenstelling vormt een belangrijke factor, verantwoordelijk voor de beschikbaarheid
van de nutriënten. Uiteraard vormt ook het beheer, en met name de mogelijke bemesting een
belangrijke factor naar voedselrijkdorn toe.
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* Kalkrijkdom
De kalkrijkdom varl de bodems is aflrankelijk van overstromingen. Ze is gecorelleerd met
textuur elt overstrolningsfrequentie.De overstromingen zorgen overal voor tamelijk kalkrijke
afzettingen.
Itt een aantal matig voedselrijke (zelden overstroomde, uitgeloogde) situaties is de zuurgraad
van belang. Voor de meeste voedselrijke milieus schijnt de zuurtegraad weinig
determinerend, ornwille van de geregelde overstromingsinvloed komen er weinig
schommelingen in voor.
* Vochttoestand
De vochthuishouding is voor een groot deel afhankelijk van de overstromingsfrequentie en
de bodemsarnenstelling. In droge perioden wordt de vochthuishouding bepaald door
hoogteligging, opbouw ondergrond en grondwaterniveau. Voor de meeste gronden tigt het
grondwater echter zeer diep (> 1.5m) voor het overgrote deel van het jaar. De vochttoestand
van de bodems wordt hier bepaald door de waterhuishouding in de deklaag.

2. Hydrodynamiek
* Overstrorningsfrequentie en -duur
De frequentie van overstroming is uiteraard de meest typerende factor in het riviergebied.
Binnen de overstromingsinvloed is tevens de duur een belangrijke differentiërende factor
naar de vegetatieontwikkeling. De meeste als overstromingsgevoelig beschreven soorten
weerstaalt een overstromingsduur van een tiental dagen. Voor een regenrivier als de
Grensmaas vormen overstromir.rgen van enkele dagen de regel en langdurige overstromingen
van rreer dan 10 dagen eerder de uitzondering.
* Inundatiehoogte
Onderdornpeling is een kritieke factor voor vele vegetaties. Hoge vegetaties van
overstromiugsresistente soorten zoals Riet en Rietgras, weerstaan geen langdurige volledige
onderdompeling.
* Erosieve kraclit
Vanuit de kracht van de strorning wordt een belangrijk onderscheid tussen traag- en
snel stromende, laagdynam isclre en hoogdynam ische stroomgeulrri lieus aangegeven.

3. Omgevingsfactoren
* Omgevingsinvloed
Het aspect van isolatie speelt voor de vegetatieontwikkeling ell voor de vestiging van
organismen in het algemeen door middel van stressfactoren zoals aanwezigheid van
concllrrenten, beschutting tegen predatoren en aanbod van diasporen. De invloed vanuit de
orngeving kan ook bestaan Lrit het effect van begrazing, zoomeffect, e.a.
* Vegetatiestructuur en successiestadium
De vegetatiestructuur bepaalt in belangrijke mate de rnogelijkheid van invloed vanuit de
omgeving; de vestiging van organislnen, de beschutting, de begrazingsinvloed,...
x Vegetatiesamenstelling: concurrentie en productie
De samenstelling van de aanwezige vegetatie is van belang voor vestiging van organismen,
ofwel door aanwezigheid van concurrenten of predatoren, ofivel door invloed op productie en
voedselvoorziening.

4. Expositie
* Microreliëf
De aanwezigheid van microreliëf heeft effect op de lichtintensiteit en de opwarming van de
bodern. Vele organismen verkiezen de plaatsen met een wanner microklimaat in het
riviergebied. De stroomdalflora is de gekendste vertegenwoordiger van deze groep,
aangezien ztj zich buiten haar verspreidingsoptimum in Midden-Europa waagde op de

warmere plekken langs de rivier.
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* Micro-gradiër-rten
De overstromingsdynatniek zorgt voor een variatie in afzettingen, waarbij gradiënten in
textuur, voedselrijkdolrl en kalkrijkdom zorgen voor de aanwezigheid van micro-gradiënten.
Ook lijnvormige elementen zoals vloedmerken, stroomruggen en dijken zorgen voor een
groot aanbod van micro-gradiënten in het gebied, waarvan talrijke organismen gebruik
maken.
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lll. Ecotopenindeling voor de Grensmaas

lll.1 lnleiding
Voor het Grensmaasgebied werd volgens de aangehaalde krachtlijnen en methodiek een
ecotopenindeling Lritgetekend. Deze wordt hieronder beschreven aan de hand van de
abiotische en biotische standplaatskenmerken. Voor de classificatie wordt een
determineersleutel aangerijkt die zowel een interpretatie aan de hand van kaartgegevens
(modellering binnen GIS-orngeving) als een veldinventarisatie aan de hand van abiotische en
biotische kenmerken toelaat. Hiervoor wordt ook een karakteristiek vegetatie-type per
ecotoop aangegeven. Voor de typering van de plantengemeenschappen verwijzen we echter
in de eerste plaats naar de volgende hoofdstukken.
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Tabel I Overzicht Ecotopenstelsel Grensmaas met karakteristieke vegetatietypen

Ecochoren
Efernere milieus

FILrct. Milieus

Contact-rn ilieus

Standplaats
Stroombed

Stroomgeul
Open, stuivend zand
Zandbank, eiland

Steile rivieroever

Lage weerd

Dynamische strang

Beekmonding
Beekloop
Geïsoleerde plas

Moeras-kwelzone

Zoom

Sedimentgrenszone
Hoge weerd

Grindbank
Steilwand

Accidentele rnilieus Doorbraak
of overtopping

Ecotopen Karakt. Vegetaties
E.l diepe bedding
E.2ondiepebedding Rivierfonteinkruid-ass
E.3 grindbank Riviertar-rdzaad-verb
E.4 steilwand Bilzekruid-consort
A.1 hoge grindbank Wit vetkruid-ass
4.2 hoge zandrug Zacht vetkr.-ass
A.3 hoog kleidek Rietzwenkgras-ass
A.4 hoogwatergeul Naaldwaterbies-ass
A.5 rivierduin Buntgras-ass
F.l zandplaat Engelse alant-consort
F .2 lage zandrug Kweekgras-consoc
F.3 zachthoutstruweel Bittere wilg-consort
F.4 lage oever Rietgras-consoÍ
F.5 hoge oever Warkruid-verbond
F.6 stenen oever Aardpeer-consoc
F.Toverstr.grasland Zilverschoon-verb
F.8 zachthoutbos Schietwilg-ass
F.9 dynamisch grasland Fioringras-col-lsoc
F.10 strang Sterrenkroos-verb
F.1 I slibbige oever Watertorkruid-verb
F.12 lemigeoever Riviertandzaad-verb
F.l3 zand-grindoever Waterereprijs-consort
C.l beekmonding Sterrenkroos-verb
C.2 beek Pijlkruid-ass
C.3 geïsol. plas Gl.fonteinkruid-ass
C.4 geïsol. plasoever Vlotgr-Egelskop-verb
C.5 moerasruigte Riet-verbond
C.6 kwelmoeras Waterscheerling-ass
C.7 broekbos Elzenbroekbos
C.8 zoom Kleefkruid-verb
C.9 mantel Bramen-verb
C. I 0 sedimentovergang Wegdistel-verb
L.1 stroomdalgrasland Glanshaver-ass
L.2 hardhoutstruweel Sleedoorn-orde
L.3 hardhoutbos Essen-iepen-verb
L.4 droog stroorndalgr. Zachte haver-ass
L.5 stenige dijk Wit vetkruid-ass
8.1 hooiland Glanshaver-ass
8.2 onbernest weiland Kamgras-ass
B.3 bemest weiland Raaigras-ass
B.4 akker Spurrie-verb

Laagdyn. Milieus

TalLrd

Beheerde milieus Grasland

Akker
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I I 1.2 Determi neersleutel ecotopen

Als handleiding voor de ecotoperrindeling wordt een sleutel aangerijkt om de ecotopen te
kunueu hanteren bij kaartanalyses en rnodelleringen in een GlS-omgeviug, evenals om ze in
het veld te herkennen.

Indeling ecochoren
De indeling in ecochoren is gebaseerd op de conditionerende factoren in het riviersysteem.
Als belangrijkste geldt de rivierdynamiek, maar ook de locale dynarniek speelt voor enkele
ecoclroren een rol. Een belangrijke stap is de analyse van de aanwezige dynamiek;
terreinkenmerken die hiervoor een aanwijzing geven, zijn hoogteligging en positie ten
opzichte van de rivier, terreinbeheer en substraat. Een hulpmiddel hierbij is dat het effect van
rivierdynarniek, begrazing, grondwaterinvloed en beschaduwing veelal ook uit de
vegetatiesamenstelling valt af te leiden.

De indeling is gebaseerd op de verstoring (dynamiek). Als belangrijkste kenmerken die een
rLrirntelrjke analyse rnogelijk maken zijn dan ook de frequentie van verstoring en de
overstrorniugsduur (dagen/jaar) aangehaald. De verstoring is in de sleutel beperkt tot de
dynarniek van overstroming om de vertaling naar de ruirntelijke verwerking (kaartanalyse en
modellering) mogelijk te rnaken. Voor het herkennen (in het veld) van de ecochoren is het
echter ook vau belang de verschillende verstoringsvormen te herkennen, zowel de natuurlijke
dynamiek als de rnogelijke antropogene verstoring. De verdere opdeling is gebaseerd op
abiotische kenmerken die in het veld kunnen vastgesteld worden, met name de
bodetnkenmerken van vochthuishouding en textuur. Het belangrijkste kenmerk is zeker de
aanwezige vegetatie, waarvoor de kenmerkende vegetatietypes aangehaald worden, zoals die
afgeleid zijn uit de vegetatietypering van de Maasvallei.

In de afbakening van de overstrolningsduurklassen werd een opdeling gehanteerd die afwiikt
van de in de Nederlandse typering (Rivier-Ecotopen-Stelsel) gehanteerde grenzen. De rederr
hiervoor is het afwijkende dynamische karakter van de Grensmaas, met name de kortere duur
van overstromingen in vergelijking met het gestuwde benedenriviergebied. Dit is vooral een
gevolg van het onbedijkte karakter en de zandige bodems van het Grensmaasgebied.

De grenzen die in Nederland gehanteerd worden, zrjn afgeleid uit onderzoek van de
overstrorningsgevoeligheid van vegetaties. De afivijkende overstromingskarakteristiek van
die Grensrnaas, maakt dat de schatting van de grenzen in overstromingsduurklassen iets lager
is komen te liggen. De grenzen die gehanteerd worden als onderscheid tussen hardhout- en
zachthoutzone, evenals tLlssen overstromingsgrasland en stroomdalgrasland, worden met
deze correctie toepasbaar op het Grensmaasgebied. Verschillende auteurs geven ook deze
afwijking in de grenzen van overstromingsduur weer voor de Maas (Sykora e.a. 1988,
Runlraar 1991 ). Dit is niet zozeer een afwijking van het Nederlandse Rivier-Ecotopen-Stelsel
dan wel een bijsturing voor de modellering en monitoring van ecotopen in het gebied.
Onderstaande tabel geeft de determineersleutel voor de ecotopenindeling van de Grensmaas.
Deze tabel is eveneens in bijlage I opgenomen.
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Tabel 2. Determineersleutel Ecotopenstelsel Grensmaas

karakterisatie duur stand
efemere milteus stroombed

accrdentele milieus

gnndige oever
afslagoever

overtopping

Íluctuerende milieus

stroomgeul
open, stuivend zand

zandbank, eiland

steile rivieroever

lage weerd

dynamische strang

contact- mrlreus beekmonding

beekloop
geisoleerde plas

moeras-kwelzone

zoom

sediment
laagdynamische mrlieu hoge weerd

talu d

beheerde miheus grasland

akker

E.1 diepe bedding

E.2 ondrepe bèdding

E.3 grindbank

E.4 steilwand

4.1 hoge gÍindbank

4.2 hoge zandrug

A.3 hoog kleidek
4.4 hoogwatergeul

A.5 rivierduin

F.'l zandplaal
F.2 lage zandrug

F.3 zachthoutstruweel

F.4 lage oever
F.5 hoge oever
F.6 stenen oever

F.7 overstromingsgEsland

F.8 Zachthoutbos

F.9 dynamisch grasland

F.1 0 strang

F.í1 slibbigeoever

F 12 lemige oever

F. 1 3 zand-gÍindoever

C.1 beekmonding

C.2 beek

C.3 geísol plas

C.4 geisol. plasoever

C.5 moerasruigte

C.6 kwelmoeras

C.7 broekbos
C.8 zoom

C I mantel

C.'1 0 sedimentovergang

L.1 stroomdalgrasland

L.2 hardhoutslruweel

L.3 hardhoutbos

L.4 droog stroomdalgraslan

1.5 stenige dijk

8.1 hooiland
8.2 onbemest weiland

8.3 bemest weiland

B 4 akker

- RivierÍonteinkruid-ass.
grind Riviertandzaad-verb.

lemig Bilzekruid-cons.

grind Wit vetkruid-ass.

zand Zacht vetkruid-ass.

klei Rietzwenkgras-ass.

slibbig Naaldwateóies-ass.
zandig Buntgras-ass.

zandig Engelse alanlcons.
zandig Kweekgras-cons.

zandig Bittere wilg-cons.

slibbig Rietgras{ons.
zandig Warkruid-verb.
stenig-slibbig Aardpeer-cons.
zandig-lemig Zilverschoon-veö

zandig-lemig Schietwilg-ass.

zandig Fioringras{ons.

- Sterrekroos-Verb.

slibbig Watertorkruid-verb.
lemig Riviertandzaad-verb.

zand{rind Waterereprijs-cons.
grindig Sterrekroos-Verb.

lemig Pijlkruid-ass.
- Gl. Fonteinkruid-ass.

slibbig Vlotgras-egelskop-verb.
kleiig-venig Riet-veó.
venig Waterscheerling-ass.
kleiig-venig Elzenbroekbos
zandig-lemig Kleefkruid-verb.

zandig-lemig Bramen-verb.

gr-za-le-kl Wegdistel-veÍb.

zandig-lemig GlanshaveÍ-verb.
zandig-lemig Sleedoom-orde
zandig-lemig Essen-iepen-verb.

zandig Zachte haver-ass.

slenig Wit vetkruid-ass.

zandlemig Glanshaver-ass.

zandlemig Kamgras-ass.

zandlemig Raaigras-ass.

zandlemig Spurre-verb.

constant

constant
> 1\ I jaar

> 1x I jaar

< 1x I laar
< 1x I iaaÍ
< lx I jaaÍ
< 1x I jaar

< 1x I )aaÍ
>= lx I jaat
>= 1x I jaat

>= 1x I jaaÍ
>= 1x I jaat
>= lx I )aat
>= 1x I jaat

>= 1x I jaat

>= 1x I jaat

>= lx I jaaÍ
>= 1x I laaÍ
>= lx I jaaÍ
>= 1x I jaaÍ
>= lx I )aaÍ
constant
constant
< lx I )aar
< 1x I jaat

<= 1x ljaat
<= 1x ljaat
<= 1x /jaar
<= 1x ljaar
<= 1x ljaat
<= 1x ljaaÍ
< 1x I )aat
< 1x I jaat
< 1x I )aat
< 1x I jaat
< 1x I )aar
< 1x I laat
< 1,x I )aaÍ
< 1x I jaat
< 1x I jaat

365

365

100 - 365

10 - 100

0 -10
0-10
0-100
0 -'10

0-10
'100 - 365
10 - 100

10 - 100

100 - 365

10 - 100

10 - 100

10 - 200

10 - 200
10 - 100

0-10
0-10
0-100
o-10
0 - 10

0 - 10

0-10
0-10
0 -10
0-10
0 - 10

0-10

< 0,3

zd-1

Zo-1

Zs-1

Zs-6
Kg-1

Kb-2

P48

P62lP63

Q88

> 0.6
> 0,6
> 0,6
> 0,6
> 0,6

G28

H28

G28

M98

P48
P48

0,3 - 0,6
0,3 - 0,6

0,3 - 0,6

0,3 - >0,6

> 0,6
0,3 - >0,6

0,3 - 0,6

0,3 - 0,6
0,3 - 0,6

< 0.3
< 0,3
< 0,3

Ws-2 P28
OÈ1 P62lP63

Zs-2

ub-4/ob-4
R28

R47

10 - 100

10 - '100

'10 - 100

10 - 100

365

365

o-10
0-10
0-10
0 -10
100 - 365

LS- 5

< 0,3
< 0,3
< 0.3

0-0,6
> 0,6
> 0,6
> 0,6
> 0,6
> 0,6
> 0,6
> 0,6
> 0,6
> 0,6
> 0,6
> 0,6
> 0,6

Zs-2

Ws-3 M48

v17
R27-R28

v17

H27

R47-R48

s47-S48
P67

G67

s47-S47
H47-H48

P62lP63

G48hr

G47wl

G48wl

P47-P4A

Mr-1

Mr-3

Mb-4

(ur-1)

Hg-1 /Og-1

Hb-2tob-z
Hb-1/Ob-1

Hg-1

Hg-zlOg-2

us-1
us-3
Ur-3
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Orn de vergelijking met de bestaande ecotopenstelsels voor riviersystemen mogelijk te
rnaken, is in Tabel 3 een overzicht gegeven van de overeenstemming en/of
aanknopingspunten met het Rivieren-Ecotopen-Stelsel (RES-ecotopen) en de voor het

rivierengebied geselecteerde ecotooptypes (CMl-ecotopen), gebaseerd op de indeling in

Gorteria (Runhaar e.a. 1987).

Tabel 3. Vergelijking Ecotopenstelsel Grensntaas ntet RES- en CML-ecotopenstelsels.

CIVIL-ecotopenEcotopen

eíemere milieus

accidentele milieus

fluctuerende milieus

contact-m ilieus

laagdynamische milieu

beheerde milieus

E.1 diepe bedding

E.2 ondiepe bedding

E.3 grindbank

E.4 steilwand

A t hoge grindbank

A.2 hoge zandrug

A.3 hoog kleidek

A.4 hoogwatergeul

A 5 rivierduin

F.'1 zandplaat
F.2 lage zandrug
F 3 zachthoutstruweel

F 4 lage oever

F.5 hoge oever

F 6 stenen oever

F 7 overstromingsgrasland

F.8 zachthoutbos

F.8 dynamisch grasland

F 9 strang

F 10 slibbige oever

F 1'1 lemige oever

F.1 2 zand-grindoever

C.1 beekmonding

C 2 beek

C 3 geisol. plas

C.4 geÍsol. plasoever

C 5 moerasruigte

C 6 kwelmoeras

C.7 broekbos

C B zoom

C.9 mantel

C.1 0 sedimentovergang

L.1 stroomdalgrasland

L.2 hardhoutstruweel

1.3 hardhoutbos

L.4 droog stroomdalgrasland

L 5 stenige diik

B t hooiland

8.2 onbemest weiland

8.3 bemest weiland

B 4 akker

lepe bedding

Zo-1 ondiepe grindbedding

Zs-1 grindbank

Zs-5 af slagoever/steiloever

Ws-3 stagnante strang

Mr-1 moerasruigte

Mr-3 kwelmoeÍas

Mb-4 broekbos
(Ur-1 structuurrijke ruigte)

Hg-1/Ug-1 /O9-1 stÍoomdalgrasland

Hb-2lub-21 Oh-z doornstruweel

Hb-1 /Ub-'1 /Ob-1 hardhoutbos

H9-1 hoogwateryrij schraalgrasland

Hg-2/Ug-2lOg-2 hooiland

Ug-1 structuurÍUk uiteMaardgrasland

U g-3 uiieMaaÍd-productiegrasland

Ur-3 uitemaard-akker

P62lP63 Pioniervegetatre op droge voedselarme matig zure tot basische bodem

Ws-2 afgesloten strang P28 Pioniervegetatie op natte zeèÍ voedselrijke bodem

Otr'1 oeveMal met rivierduinvorming P62lP63 Pioniervegetatie op dÍoge voedselaÍme matig zure tot basische bodem

Zs-2 zandplaal

Lib-4/Ob-4 zachthoutstruweel

R28 Ruigte op natte zeer voedselrrke bodem

R47 Ruigte op vochtige matig voedselnlke bodem

Zs-5 stenen oever

Kg-1 overstromingsgrasland

Kb-2 beboste kommen: vloedbos

Ws-1 aangekoppelde strang

Zs-3 slikkige oever

Zs-2 zandige oever

Q88 Snelstromend, groot zeer voedselrijk water

P48 Pioniervegetatie op vochtige zeer voedselrijke bodem

G28 Grasland op natte zeer voedselrijke bodem

H28 Bos op natte zeer voedselrijke bodem

G28 Grasland op naite zeer voedselrijke bodem

M98 Stagnant ondiep zeer voedselrUk water

P28 Pioniefregetatie op natte zeer voedselríke bodem

P48 Pioniervegetatie op vochtige zeer voedselrijke bodem

P48 Pioniervegetatie op vochtige zeer voedselrijke bodem

M48 Stagnant, klein. diep, zeer voedselrijk water

V17 VeÍlandingsvegetatie in matig voedselrijk water

R27-R28 Ruigte op natte voedselrijke bodem

V17 Verlandingsvegetatie in matig voedselrijk water

H27 Bos op natle matig voedselrijke bodem

R47-R48 Rurgte op vochtige voedselrijke bodem

S47-S48 Struweel op vochtige voedselriike bodem

P67 Pionieruegetatie op droge, matig voedselrijke bodem

G67 Grasland op droge matig voedselríke bodem

S47-S48 Struweel op vochtige voedselrijke bodem

H47-H48 Bos op vochtige voedselriike bodem

G62/G63 Grasland op droge voedselarme zwak zure tot basische bodem

P62lP63 Pionieruegetatie op droge voedselarme matig zure tot basische bodem

G48hl Hooiland op vochtrge zeer voedselnjke bodem

G4TwlWeiland op vochtige matig voedselrijke bodem

G48wl Weiland op vochtige zeer voedselrijke bodem

P47-P48 Pionieruegetatie voedselrijke bodem
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lll.3 Bespreking van de ecotopen

1. Efemere itilieus
l.a Stroombed
Abiotiek
De variatie binnen de bedding van diepten en stroomversnellingen is kenmerkend voor een
grindriviertraject met een sterk verval en opeenvolging van meanders en rechte stukken, waar
de kenmerkende morfologische processeu zorgen voor het ontstaan van eilanden,
grindbanken etc.
Binnen de bedding bestaat er eell grote variatie in stroomsnelheid. Er is niet enkel de variatie
in pools en riffles met de bijliorende snelheidsverschillen; sommige plaatsen zijn sterk
beschut van de stroming door grind- en zandbanken in de bedding. Ook in de diepte van de
pools zullen plaatsen rnet lage stroomsnelheid aanwezigzljn.
Ecotopen
E.l diepe bedding
E.2 ondiepe bedding
Presentie
Het stroornbed vormt over de Grensmaas een aaneengesloten geheel van zo'n 300ha. Binnen
de hLridige smalle bedding zijn slechts op enkele plaatsen duidelijke riffles aanwezig (op de
bredere. rninder gereguleerde stukken zoals bij Maaswinkel en Heppeneert). Ondiepe
bedding vinden we wel in de oevers over grotere stukken rivier.

1.b Grindige oever
Abiotiek
Een afpleisteringslaag van grof grind (diameter 10- 100mm) met ertussen een fijnere zand-
grind fractie. Het geheel wordt op de meeste plaatsen afgedekt met een sliblaagje. Op
plaatsen waar de bedding iets breder is, kan echter ook een variatie in deze slibafzetting
vastgesteld worden, bv. ter hoogte van Meers-Maaswinkel. DezevariaÍie kunnen we ook in
het referentiesysteem terugvinden, waar binnen de bedding slechts beperkte stukken
grindbank rnet slib worden bedekt.

Ecotopen
E.3 Grindbank
Presentie
Vrij algerneen ecotoop. Er zijn een tiental grindbanken langs de Vlaamse zijde aanwezig.De
best ontwikkelde banken liggen op plaatsen met een iets bredere bedding aan de brede
meanderbochten zoals te Herbricht, Kotem en Heppeneert. De dynamische standplaatsen van
droogvallende grindoevers zijn op zich dus frequent aanwezig, hoewel goed ontwikkelde
grirrdbanken (groter en langer droog) slechts op een viertal plaatsen aanwezigzljn.

1.c Afslagoever
Abiotiek
Na een hoogwater langs de Grensmaas kunnen overal in de zomeroevers/zomerdijken
bresseu geslagen en oevers afgekalfd worden, zodat steilwanden ontstaan, soms op kleine
schaal (enkele vierkante meters), soms verscheidene meters hoog over lange afstand. Dit
typische fenomeen van oevererosie is ook in natuurlijke middenloopriviersystemen
aanwezig, weliswaar enkel aan de holle oevers.

Ecotopen
8.4 Steilwand
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Presentie
Na het laatste hoogwater van januari 1995 was er langsheen de Grensmaas een bijna
aaneengesloten lint van steilwanden aanwezig. Aan Vlaamse zijde echter veelal onderbroken
door de verstevigde oevers. In de loop van 1996 en 1991werden de meeste steilwanden
echter met breuksteen bekleed, zodaÍ momenteel slechts op I plaats een grotere steilwand
overblijft op de Vlaan-rse oever.

2. Accidentele milieus
De vraag bij het onderzoekeu en vaststellen van deze ecochore moet ziin of er soorten
aangepast zijn aan deze karakteristiek. Wauneer er geen organismen en ontwikkelingen aan
dit rnilieu te koppelen zijn, dan heeft het geen zin ze te onderscheiden binnen de
systeemindeling. Zowel uit onderstaande beschrijving als uit de verdere beschrijvingen van
sooftaanpassingen in het riviersysteem komt duidelijk de eigen plaats van deze milieus in het
systeem naar voor.

2.a Overtoppingen en doorbraakmilieus
Abiotiek
De overtoppingen van de oever met een hoge dynamiek, worden gekenmerkt door een mooie
differentiatie naar textuur. Dit proces treedt op bij extreme hoogwaters, waarbij zowel langs
de Grensmaas als de referentierivier de Allier uitzonderlijke morfologische verschijnselen
optreden. Langs de Grensmaas gebeurt dit onder de vorm van dijkdoorbraakzones, langs de
Allier als oeverovertoppingszones waar een groot grindpakket vanuit de rivierbedding en -
oever ir.r het winterbed wordt verplaatst.
Zandafzettiugen komen bij deze overtopping op korte afstand van de rivier terecht, waar de
overstroming nog een sterke dynamiek toonde en veelal aansluitend bij de grindafzettingen
dikke pakketten zand kon afzetten.
Als laatste aspect van de overtopping kunnen afzettingen van slibrijkere fracties optreden op
plaatsen waar het overstromingswater in een laagte terechtkomt en na een eerste kolking tot
rust komt. Het gaat om verstoorde milieus (grindgaten, vergraven terreinen) of plaatsen waar
door eeu stroomverplaatsing plots een stroming dwars op de rivier ontstaat, doodlopend op
de rand van het riviergebied (bv. Allier en Kerkeweerd).
Ecotopen
A.1 hoge grindbank
4.2 hoge zandrug
A.3 hoog kleidek
Presentie
Met de hoogwaters van 1993 en 1995 zijn in het gebied een opmerkelijk aantal(een vijftal)
grir-rdafzettingen in het winterbed opgetreden. Het merendeel van deze rnilieus werd door de
landbouw snel weggewerkt, de ontstane milieus in natuurontwikkelingsterreinen daarentegen
bleven bestaan en tonen de karakteristieke, uitzonderlilke waarde van deze rnilieus.

2. b Hoogwaterstroomgeul
Abiotiek
Open rnilieus in nieuwgevonnde stroomgeulen waar na een omwoeling open substraat of een
dun laagje sediment aanwezig is. De hoogwaterstroomgeulen worden bij extreme hoogwaters
gevormd doorheen het winterbed. Aftrankelijk van hun hoogteligging zullen ze naderhand
frequent of zeer zelden doorstroomd worden. Het ontstaan en de onregelmatige overstroming
van de stroomgeulen maakt dat ze als accidenteel milieu worden beschreven. Dit heeft vooral
gevolgen voor de kenmerkende soorten van de stroomgeulen. Deze milieus komen voor in
het gebied als droge stroomgeulen of halËdroogvallende nevengeulen. Dit ecotoop is
frequent aanwezig in het Allier-referentieriviersysteem, fragmentarisch in het
Grensmaasgebied.
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Ecotopen
A.4 hoogwatergeul
Presentie
Met de grote hoogwaters kwam op enkele plaatsen in en nabij oeverzones van grindplassen
dit milieu terug voor in het gebied. Echte nieuwe hoogwatergeulen ontstonden echter niet.

2.c Open, stuivend zand
Abiotiek
Typische zandafzellingsformatie ontstaan bij extreern hoogwater op hooggelegen,
dynarnische overstromingslocatie. Het gaat ofivel om een brede oeverwalstructuur ofwel om
een dynamische rug iets verder van de rivier, waar bij een overstromingsgolf een pakket zand
wordt afgezet. Deze kenmerkende morfologische structuur van afzettingen is in de huidige
situatie enkel in een verstoorde vonn aanwezig. In de referentiesituatie liggen deze
afzettingen van hoge zandruggen verspreid in het gebied ofuel als stuivende, voedselarme
duintjes, ofwel als door begroeiing vastgelegde duinruggen.
Ecotopen
A.5 rivierduin
Presentie
Dit ecotoop is slechts op enkele plaatsen aanwezig. Met de hoogwaters van 1993 en 1995
ontstond het op een aantal plaatsen en werd het ecologische belang sterk geaccentueerd.

3. Fluctuerende milieus
3.a Zrndbanken en eilanden
Abiotiek
De zeer dynarnische rnilieus van zandbanken en eilanden worden gekenmerkt door een

aangroeipatroon vau afzettingen met een grof substraat. Het aangroeipatroon van point-bars
in de binnenbocht van de rivier wordt vaak versneld door de snelle kierning van bomen zoals
Bittere wilg en Zwarte populier. Vooral de zandbanken die op eilanden gelegen zijn, kennen
een dLridelijke epicentrische aangroei aan de stroomafwaartse zijde. Op bolle oevers van de
referentiesituatie liggen de zandbanken in een slagorde van aangroeiende zandruggen parallel
aan de rivier.
Ecotopen
F.1 zandplaat
F .2 lage zandrug
F.3 zachthoutstruweel
Presentie
Bijna afwezig in huidige smalle bedding. De ontwikkeling van eilanden is slechts mogelijk
op de plaatsen met een bredere rivierbedding; slechts op enkele locaties (Smeermaas,

Hochter Bampd, Maaswinkel) kunnen we van de spontane onfwikkeling van een eiland
spreken.

3.b Steile rivieroever
Abiotiek
Zeer gradtënt-rijke milieus waar niet enkel een overgang vall zeer hoge tot matige dynaraiek
aanwezig is, maar waar ook het substraat, de vochthuishouding en de expositie extremen
kennen. Langs de Grensmaas komen slechts plaatselijk onverstevigde oevers voor.
Ecotopen
F.4 lage oever
F.5 hoge oever
F.6 stenen oever
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Presentie
De oevers van de Grensmaas zijn voor 900% verstevigde, steile constructies (Vanacker e.a.
1998). Een ouverstevigde, natuurlijke oever treffen we enkel nog te Heppeneert, waar een
steilwand de brede grindbank begrenst.

3.c Lage weerd
Abiotiek
Laaggelegen, natte terreinen rnet fijnere (slibrijke) afzettingen, waardoor hangwaterlenzen
aanwezig blijven gedurende het vegetatieseizoen. Hier zijn traditioneel de
overstrotningsgraslanden aanwezig die gedurende een lange periode onderwater staan. Op
sommige plaatsen gaat het ook om laaggelegen, grovere afzettingen waar de schornmeling
van het grondwaterniveau voor eell groot deel van het vegetatieseizoen een natte situatie
oplevert. In de referentiesituatie gaat het om stroomgeulen die enkel bij hoogwaters
meestrornen, zonder dat er grotere afzettingen in gebeuren. Het zijn de lagere delen van het
overstrorn in gsgebi ed.

F. 7 overstrom ingsgrasland
F.8 zachthoutbos
F.9 dynamisch grasland
Presentie
Dit ecotoop is overweger-rd op heraanvullingen van grindwinningen te vinden. Het kornt vrij
frequent op kleinere tot vrij grote stukken (Kollegreend zo'n 10ha) voor in de
natuurontwi kkel ingsterreinen.

3.d Dynamische strangen en plassen
Abiotiek
Ornwille van de sterke schommelingen in de rivierwaterstand kennen de strangen en plassen
op korte afstand van de rivier eveneens sterke peilschommelingen. Deze fluctuaties zijn van
doorslaggevend belang voor de onfwikkeling van vegetaties op de oevers en in het water.
Ook de stabiliteit van het substraat is in deze milieus zeer beperkt. Zowel erosie als
sedimentatie zijn hier zeer uitgesproken aanwezigen zijn vooral van belang voor de
periodiek droogvallende sitLraties. Het ecotoop wordt dus gekenmerkt door de

rivierdynarnische werking bij hoogwaters enerzijds, en anderzijds door de pennanente
invloed van de rivier op de peilscl-rornmelingen. De sterk wísselende waterstand zorgt voor
droogvallende slibplaten of open grindige, zandige en lemige oevers.
Ecotopen
F.l0 strang
F.l 1 slibbige oever
F.l2lerrige oever
F. l 3 zand-griudoever
Presentie
De meeste plassen in het gebied liggen binnen de sterke invloedssfeer van de rivier, zowel
voor overstromingsdynamiek als'wat de peilschommelingen betreft. Enkele wielen en oude
rivierarmen (Oude Maas Stokkem) maar vooral de talrijke grindplassen in het gebied behoren
tot dit ecotoop.
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4. Contact-milieus
4.a Beekmonding
Abiotiek
De beekmonding komt voor als een grindige, ondiepe bedding met schommelende
stroomsnelheden. Er is tevens een grote dynamiek vanuit de rivier bij hoogwaters, zodat de
bedding en oevers dynamischer zijn dan de beekloop zou kunnen ontwikkelen. Belangrijkste
voorbeelden voor de Grensrnaas zijn de Berwijn en de Geul.
Ecotopen
C.l beekrnonding
Presentie
Aan Vlaamse zijde zíjn de meeste beeklopen sterk verstevigd bij de rnonding.

4.b Beeklopen
Abiotiek
De beeklopen kennen een grote verscheidenheid in het gebied; er zijn slechts weinig beken in
de Maasvallei die een onverstoorde loop kennen en een behoorlijke waterkwaliteit hebben;
hierloe kan de Zanderbeek als voorbeeld dienen. De meeste beeklopen zijn sterk verstoord
door ofwel het mijnverzakkingsgebied; geheel of gedeeltelijk drooggevallen beken (bv.
Vrietselbeek), ofwel door verlegging van de beekloop (Zijpbeek, Kikbeek, Aabeek), ofwel
door slecht functionerende waterzuiveringsinstallaties (Kikbeek, Kogbeek). De beeklopen
volgen vau nature in de alluviale vlakte de loop van een rivierstroomgeul, zodat zevloÍ
olttwateren. Ze stromeu door de fijnere sedimentpakketten die deze stroomgeulen kenmerken
en verliezen in de vallei meestal het contact rnet het grondwater in het grindpakket. Op
sommige plaatsen liggen ze echter diep ingesneden tot op het grindpakket (bv. Zanderbeek)
el.l tonen een rijke structLlllr van grindige snelstromende stukken en diepere luwten.
C.2 beek
Presentie
Binnen het winterbed van de Grensmaas kennen enkel de Zanderbeek en de Bosbeek nog een

min of meer natuurlijke bedding. Van de overige beken vielen er enkele droog door de
rnijnverzakkingen, de andere werden ingepakt in stevige oevers en kregen met zware
vuilvrachten te kampen.

4.c Geïsoleerde plassen en oude Maasarmen
Abiotiek
Verder van de rivier gelegen plassen ontstaan in het riviersysteem door afsnijding van
rivierarmen en door de kracht van overstromingen die plaatselijke kolken doet ontstaan. Zo
ontstaau van nature kleinere en grotere plassen op afstand van de rivier. Door rnenselijk
toedoen ontstonden er eveueerls kleiputten en grotere grindplassen. In deze zone treffen we
minder peilschommelingen eu lneer invloed van het grondwater in de waterkwaliteit. De
minder frequente overstromingen maken dan ook de ontwikkeling van een minder eutroof
waterm ilieu rnogel ijk.
Ecotopen
C.3 geïsoleerde plas

C.4 geïsoleerde plasoever
Presentie
Een aantal grindplasser, ligt br"riten de directe rivierinvloed van het stroomvoerend deel van
lret winterbed. Voorts liggen nog een aantal kleinere plassen in het waterbergend deel van de

vallei, enerzijds enkele oude Maasarmen en anderzijds kleinere kleiwinningsplassen. Van
deze laatste vooral zijn er een aantal met een goede milieukwaliteit.
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4.d Moeras en kwelzones
Abiotiek
Aan de buitenzijde van het riviergebied en langs stroomgeulen op enige afstand van de rivier
komen zor-les voor met een min of meer constante grondwatertafel. De schommelingen van
lret grondwaterniveau kunnen trjdehjk nog wel van invloed zijn, maar over het algemeen
genomen zijnze vrij beperkt. Uitgesproken kweleffecten zijn zeldzaam in het gebied. Aan
Vlaarnse zijde zijn ze enkel merkbaar in liet Vijverbroek. Langs Nederlandse zljde zijn ze in
het Kingbeekbronbos aanwezig (vooral bronsysteem).
Ecotopen
C.5 moerasruigte
C.6 kwelmoeras
C.7 broekbos
Presentie
Dit ecotoop is zeer beperkt aanwezig in het gebied.

4.eZomen en mantels
Abiotiek
De gradiënt-zones die ontstaan door beïnvloeding vanwege een verschil in vegetatiestructuur,
saffrell met expositie en beschaduwing.
Ecotopen
C.8 zoon-r

C.9 rnantel
Presentie
De zomen en mantels vormeu een belangrijk aspect van de natuurwaarde van het
riviergebied. Vooral in de natuurontwikkelingsterreinen kennen ze een forse toename.

4.f Sediment-gradiëntzones
Abiotiek
De grenzen van afzettingen brengen specifieke rnilieu-ornstandheden mee. Het contact tussen

de verschillende substraten, zowel verticaal als horizontaal doet aparte milieus ontstaan.
Bcotopen
C.l0 sedimentovergang
Presentie
Sleclrts op enkele locaties aanwezig, ontstaan na de laatste grote hoogwaters.

5. Laagdynamische milieus
5.a Hoge weerd
Abiotiek
De hogergelegen gronden vall het winterbed die niet onder landbouwbeheer zijn, vormen een

uitgebreid gamma van standplaatsen afliankelijk van substraat, voorgeschiedenis, dynamiek,
begrazing,. . .

Ecotopen
L. I stroorndalgrasland
L.2 hardhoutstruweel
L.3 hardhoutbos
Presentie
Dit ecotoop kent een uitgebreide groep van ontwikkelingsstadia en standplaatsen, waarbij de

dijken en natuurontwikkelingsterreinen als belangrijkste aaneengesloten stukken verrnelding
verdienen. De aanwezige natuurwaarden hebben wel sterk te kampen rnet isolatie in het
versnipperde valleigebied. De meeste stukken van dit ecotoop vonnen immers lintvormige
elementen of snippers in het landbouwgebied.
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5.b Talud
Abiotiek
Verhevenheden in het winterbed vertonen een specifiek morfologisch en hydrologisch
karakter. Er zijn uitzonderlijke open, zandige bodems aanwezig, gevormd door uitspoeling en
sedimentatie. Door het hoogteverschil, de substraatverschillen, aanspoelingsgordels en
waterhuishouding is het een gradiëntrijk milieu. Voor vestiging van soorten zijn ze bijzonder
waardevol door de verscheidenheid aan microl,abitats en de mogelijkheden van kolonisatie.
Ecotopen
L.4 droog stroomdalgrasland
L.5 stenige dijk
Presentie
Het ecotoop is beperkt tot snippers op dijken en microreliëf in natuurontwikkelingsterreinen.
Een beperkte oppervlakte met echter grote weerslag op de natuurwaarde van de Maasvallei.
De ontwikkelde vormen van dit ecotoop verdwijnen zeer snel door dijkverzwaring en
landbouwintensivering. Ook te Heppeneert zorgde landbouwintensivering voor het
verdwijnen van de oeverwalsituaties. De vegetaties van deze associatie treffen we nog wel
fragmentarisch terug in kleigroeven, op winterdijken (stenige of open zandige stukken),
evenals op zomeroevers.

6. Beheerde milieus
6.a Grasland
Abiotiek
Intensief beheer vau terreinen zorgt voor een egalisering van de habitats en de vegetatie van
een perceel. Met een natuurgericht beheer kunnen echter zeer soortenrijke graslanden in
stand gehouden worden. Bepalend hierin zijn periode en intensiteit van beheer.
Voor weiland geldt dat begrazingsbeheer vaak nog duidelijker gradiënten in terreinen
instandhoudt. Ook de selectieve voedselkeuze van grazers zal nog zorgen voor variatie en
maakt dat een verschil in vegetatie met hooilandbeheer ontstaat. Betreding en gespreide
bernesting zorgell voor een variatie in bodernkenmerken en vegetatiestructuur.

Ecotopen
B.1 hooiland
B.2 onbemest weiland
8.3 bemest weiland
Presentie
Helaas is de huidige beheerstoestand zozeer geïntensiveerd dat het weinige resterende
liooiland en extensieve weiland in een intensiever landbouwgebied kwam te liggen en de
tneeste rijke graslanden verdwenen door gebrek aan of intensivering van beheer. Beheerde
graslanden zijn nog vrij algerneen aanwezig, helaas ligt het overgrote aandeel hiervan in de
groep van de bemeste, soortenarme vegetaties. Soortenrijke hooilanden treffen we op de
winterdrjken en enkele hooilanden met beheersovereenkomsten (4 percelen te Maaswinkel)
Soortenrijke weilanden liggen op kleinere percelen in stroomgeulen of op de oevers van de
rivier.

6.b Akkers
Abiotiek
Intensiefbeheerde terreinen waar door grondscheuring een zeer frequente ingrijpende
verstoring optreedt en eell specifiek cultuur-milieu heerst.
Ecotopen
B.4 akker
Presentie
Alsmaar groter aandeel in het winterbed, vooral een sterke uitbreiding van het fruitteelt- en
maïsareaal is momenteel aan de gang.
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lV.l lnleiding
De aspecten van vegetatie-ontwikkeling en ecotopentypering in het Grensmaassysteem
werden geïnspireerd door een verkennend onderzoek naar de relatie tussen standplaats en
vegetatie in het referentiesysteem de Allier. De AIlier is een zijrivier van de Loire, die
ontspringt in het Centraal Massief eu stroornt doorheen Midden Frankrijk. De middenloop
van deze rivier, meerbepaald het traject ter hoogte van Moulins, wordt als referentie gebruikt
voor de Grensmaas, gezien het ongestoorde karakter van dit vergelijkbare riviertraject
(Sclrepers & Kerkliofs 1994). De overstromingsvallei ten zuiden van Moulins kreeg over een
traject van zo'n 5Okm recent een beschermd statuut (Réserve Val d'Allier). Dit gebied
vormde het onderzoeksgebied voor deze referentiebeschrijving (zie figuur 7).

In het kader van dit rapport wordt de referentiebeschrijving toegespitst op de relatie tussen de
vegetatie-ontwikkeling en de rivierdynamiek. De samenhang van vegetaties en standplaatsen
in het referentiesysteem, verschaft inziclit in de patronen en de ontwikkelingen die langs de
Grensmaas hersteld zullen worden. Wanneer langs de Grensmaas al niet dezelfde soorten
zullen voorkomen, dan zullen er toch gelijkaardige patronen en gradiënten ontstaan.
Overigens komen de vegetatietyper en soorten opvallend goed overeen in de twee systemen.

Het waarom van een ecologisch referentiebeeld
Bij het opmaken van een natuurontwikkelingsplan, wordt steeds een ecologisch
referentiebeeld opgesteld. Dit referentiebeeld staat aan de basis van het beschrijven van een
streefbeeld. Aan de oprnaak van het ecologische streefbeeld kunnen meerdere
referentiesystemen bijdragen. Enerzijds is er een historische referentie, waarbij de vraag naar
de vereiste kennis over het l-ristorische systeem en de keuze voor een welbepaald tijdsbeeld
llaar voor kornt. De historische situatie is belangrijk om het morfologisch patroon, maar ook
het huidige functioneren van het riviersysteem te begrijpen. De kennis van die historische
rnorfologische processen en ontwikkelingen is een belangrijke vereiste om een goede visie te
ontwikkelen op de rnogelijkheden tot ecologisch herstel en om de sleutelprocessen te
definiëren die het gewenste streeÍbeeld zullen bepalen.

Om een aanwijsbare ell voor onderzoeksdoeleinden bruikbare referentie te stellen, wordt
veelal uitgegaar-r van bestaande riviersystemen, die een vergelijkbare structuur en een nog
ongestoorde karakteristiek hebben. Onderzoek in deze vergelijkbare, meer r-ratuurlijke
riviersystemen is zowel gericht op de rivierkundige en morfologische processen, als op de

ecologische samenhang tussen de standplaats- en vegetatie-ontwikkeling en de

rivierdynamiek, de beheersmaatregelen en dergelijke.
Nadere toetsing van de referentie gebeurt met onderzoek in pilootprojecten in liet gebied zelf ,

Het project Levende Grensmaas kent een tiental pilootprojecten waar de mogelijkheden
worden nagegaan voor de ontwikkeling van het geschetste streefbeeld.
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lV.Z BeknopÍe beschrijving van de Allier als referentiesysteem

IV.2. 1 Morfologische karakteristieken
Het beschouwde traject van de Allier, tussen Monétay-sur-Allier en Moulins (studiegebied
aangegeven op figLrur 7), kent een verval dat net als bij de Grensmaas varieert tussen 0.3 en

0.6mlkm (Guinard 1981, Paulissen 1973). De Allier heeft dan ook een vergelijkbaar
rneanderend patroon, waarbij de verplaatsingen van de brede meanders door de frequente
verplaatsingen van de hoofdgeul worden ingehaald en gestopt (Duizendstra e.a. 1994, Dister
e.a. 1989, Guinard 198 1). Zowel via afsnijdingen van meanders als via het ontwikkelen van
eeu vlechtend patroon vau nevellgeulen, zoekt de rivier steeds vlottere wegen doorheen zijn
afzettinger-r. De laterale erosie aan buitenbochten zal steeds een meandervorming inzetten,
totdat de rivier bij een hoogwater weer voldoende kracht vindt om met een voortschrijdende
erosie een nieuwe weg te zoeken en zo de kracht op de buitenzijde van de meanders te
orrtlasten. Zo blijft de rivier binnen het alluvium spelen rnet zijn recente afzeÍÍingen, waarbij
de krachten in de lengterichting (in voortschrijdende en terugschrijdende erosie) sterker naar
voor komen dan de laterale erosie. Zo ontstaat het riviersysteem met zijn brede hoofdgeul,
met eilanden en zand- en grindbanken en het winterbed dat doorsneden wordt door geulen die
ofwel overblijfselen zijn van oude rivierbeddingen, ofwel hoogwaterstroomgeulen die het
ontstaan van eeu nieuwe hoofdgeul kunnen betekenen (Duizendstra e.a. 7994, Billi e.a.

1992).

De opbouw van het riviersysteem valt dus af te lezen uit de verplaatsingen van de rivier. De
rivier schr,rift met eilanden en bochten stroomafwaarts op, steeds verder bochten uitschurend
totdat een doorbraak optreedt die een rneander afsnijdt en de erosie aan de buitenbocht stopt
Deze verschuivingen zijn niet enkel zuivere meanderafsnijdingen. Er worden ook geregeld
nieuwe geulen ontwikkeld en er treden veranderingen op van de stroompatronen door de
verschillende geulsysternen. Op figuur 8 is de Allier te Chàtel-de-Neuvre afgebeeld op het
lnoment van het onderzoek en ten tijde van de opname van de topografische kaart, zo'n l0
jaar geleden. Door enkele doorsnijdingen in het gebied ontstonden nieuwe eilanden,
stroombanen en grindbanken. tevens verschoven eilanden en banken van plaats.

32



Referentiebeschrij v in g

) )
/

\

\

/

,l / waterhoudende geul

r,....iI.,] *rin<lbank

1 985

Figuur B. Evolutie van het rivierbed van de Allier over een periode van l0 jaar

De sterke rivierdynau-riek binnen het Allier-systeem zorgt voor snelle morfologische
ontwikkelingen en verplaatsingen van materiaal. Daarbij is er weinig aanvoer vanuit hogere
delen van het stroomgebied. Sediment komt vooral vau oeverafkalving en verplaatsing van
zarrd- en grindbanken. Plaatselijk worden zandbanken afgezet die door grasland- en
bosvorming vastgelegd kunnen worden. Op de meest dynamische plaatsen zullen ze echter
weer opgeruimd en stroomafwaarts verplaatst worden.

De rivierbedding bestaat uit grind- en zandbanken. Eilanden en brede grindbanken
ontstaan op brede plaatsen. De verplaatsing van deze banken en eilanden is afhankelijk van
de stroming. Die wordt op haar beurt beiirvloed door de verplaatsingen van geulen bij
hoogwaters of door kleinere stroomveranderingen veroorzaakt door bv. bornen in de rivier.
De rivieroever wordt gekenrnerkt door een afwisseling van holle en bolle oevers die
respectievelijk afkalven en aangroeien. De aangroeiende oevers zljn zandig en glooiend, de
afkalvende zijn grindig en hogergelegen. Een redelijk stabiele tussenvorm bestaat uit vrij
steile oevers.

De variatie aan watertypen binnen het riviersysteem ontstaat door het proces van
geulverplaatsing. Zij-armell en nevengeulen kennen een verlandingssuccessie via
lnoerasvegetaties. Geulverplaatsingen en het ontstaan van nevengeulen in het gebied kunnen
ook op verschillende manieren geïnitieerd worden. Extreme hoogwaters, drijflrout en
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stroomopwaaftse geulverplaatsingen spelen hier een rol. Geulverplaatsingen l-rebben tenslotte
effect op de grondwaterstroming in het valleigebied.

IY.2.2 Vallei-opbouw
De rnorfodynamiek heeft vrij spel binnen het brede riviersysteem ter hoogte van het
onderzoeksgebied. Het gebied varieert in breedte van 0,5 tot 3km. De steilwanden van de
valleirand liggen meestal ver van de rivier, behalve op enkele plaatsen waar ze tot tegen de
rivier komen. Deze variatie in breedte vinden we ook in het Grensmaasgebied terug. Ze
resulteeff iu een variatie in rivierwerking: in de brede vallei wordt maar slechts 2.5m
schommeling van de waterstand gemeten; de smalle vallei kent tot 7m schommelingen.

De opbouw van de vallei van de Allier heeft eenzelfde structuur van laagterrassell met een
zandlernige bodern. Het zijn goede landbouwgronden omwille van de niet-gedifferentieerde
bodetnstructuur. Een verscliil is aanwezig in het rivieralluvium, waar we bij de Grensmaas
zwaardere afzettingen aantreffen, terwijl in liet dynamische Allier-overstromingsgebied de
afzettingen meer gedifferentieerd zijn. Grote delen van het winterbed zijn zandige
afzettingen, afgewisseld door grindige afzettingen dichtbij de rivier en zwaardere afzettingen
in hoogwaterstroolngeulen en nabij nevengeulen. Dit verschil is zowel te wijten aau de
regLrlatie van de Grensrnaas als aan de grootschalige invloed van het grondgebruik op het
rivierregirne en de sedimeutafvoer van de Maas sinds de ontginningen in lret Maasbekken.

IY .2.3 Bruikbaarheid als referentie

Het stroompatroon (minimum- en gemiddeld debiet) en de stroomsnelheden (gemiddelde
snelheid bij gerniddelde afvoer in hoofdgeul 80-100cm/s) komen vrij goed overeen met die
van de Grensmaas (DLrizendstra e.a. 1994). De morfologie en de inteme dynamiek vorrnen
Iret grootste verschilpunt. Zo is er nogal wat verschil in samenstelling van het
beddingmateriaal en de sedimenttransporten. De grindfractie in de Allier is fijnkorreliger,
terwijf het overige sediment grofkorreliger is, rneer zandig dan in de Grensmaas. Het sterkste
onderscheid ligt echter in de dynamiek en de rnorfologie die daaruit resulteert. De huidige
Grensmaas heeft één smalle stroomgeul, terwijl de Allier een brede bedding kent met talrijke
eilanden eu uevengeulen. Bij een extrerne overstroming toont de Grensmaas echter nog wel
zijn mogelijkheden tot vonning van grind- en zandbanken in het overstromingsgebied.

Na het uitvoeren van de geplande herstelmaatregelen langs de Grensmaas, zullen vele
processeu meer vergelijkbaar zijn met die van het Allier-systeem. Een sterker effect van
erosie en sedimentaÍie zal de morfologische samenhang binnen het riviersysteem herstellen
en zand- en grindbanken, eilanden en nevellgeulen vormen, vergelijkbaar met de Allier.
Plaatselijke oevererosie zalhet sedimenttransport van de Grensmaas doen toenemen,
waardoor bv. zandbanken gevormd kunnen worden.

lV. 3 Veg etati e- o ntw i kke I i n g

IV.3.1 Methodiek
Een beperkt vegetatie-onderzoek werd uitgevoerd in het beschouwde riviertraject om een

beeld te krijgen van de samenhang tussen de vegetatie-ontwikkeling en de riviermorfologie.
Binnen drie transecten over de breedte van de vallei werd de vegetatie gekarteerd en

geanalyseerd via vegetatie-opnamen. De vegetatie-opnamen werden gekoppeld aan de

beschrijving van vier standplaatsfactoren: bodemtextuur, -vochttoestand, hoogteligging er-r
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beheer. Deze standplaatstypering biedt de mogelijkheid de samenhang van de vegetatie lnet
de rnorfologie in het riviersysteem te schetsen. Zo vormde de beschrijving van de opnamen
de basis voor het onderscheiden van de ecotooptypes. Naast de transecten werd nog een net
van vegetatieopnamen geplaatst binnen de verscheidenheid aan ecotopen. Met het geheel aan
vegetatie-opnamen is een beschrijving van de ecochoren in het Allier-systeem rnogelijk.

[Y.3.2 Transecten
Drie transecten werden uitgezet dwars op de rivier op de rnorfologisch te onderscheiden
delen van de rneandererende rivier (cfr. typologie Vanacker e.a. 1998). De transecten liggen
dwars op een holle oever (Chetel-de-Neuvre), een bolle oever (Chateau de Lys) en een
irrterrnediaire oever (Monétay-sur-Allier). De vegetaties in het transect zijn per ecotoop kort
naar fyto-sociologische samenstelling en karakteristieke soorten op de doorsnede
weergegeven.

Holle oever-transect Chàtel-de-Neuvre (figuur 9a).
Vanaf de grindige steilrand loopt de zandige, hoge oever geleidelijk af naar de geul van een
oude rivierarm.
lntennediaire oever-transect ter hoogte van Monétay-sur-Allier (figuur 9b).
Vanaf de steile valleiflank, waar een sterke bronwerking aanwezig is, loopt het transect door
de brede alluviale vlakte ter hoogte van Monétay-sur-Allier
Bolle oever ter hoogte van Chateau de Lys (figuur 9c).
Brede griridige meanderbocht rnet geleidelijke overgang naar zandige rug met daarachter een
trevertgeul, gevolgd door een zandig vlak terrein met aansluiting van een l-rellingbos op de
valleiflank.
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Transect I
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IV.3.3 Beschrijving van de ecotopen en de vegetaties

De ecotopen in het referentiegebied worden hieronder beschreven in hun algemene
karakteristiek. De vegetatie wordt gefypeerd aan de hand van karakteristieke soorten,
afgeleid uit een reeks opnamen in het gebied. De 58 opnamen van de bemonstering van juni
'95 zijn te vinden in bijlage II. De opnarnetabel is een twinspantabel die de opnamen
groepeeft volgens de soortensarnenstelling (Hennekens 1995) . De soorten zijn gerangschikt
volgens frequentie vau voorkomen over de opnamen. Sooften die slechts één maal
voorkwamen in de oprlamen werden weggelaten; het gaat om 150 van de 351 soorten hogere
planten.
De typering werd nog bijgesteld na bijkomend referentie-onderzoek in mei 1996, juli 1991 en

september 1998 (o.a. voor de grindbanken).

Efemere milieus
Stroombed
Het stroombed van de Allier vertoont een grote variatie aan stroomsnelheid en diepte. Binnen
het stroombed is de stroomsnelheid wel overwegend te hoog om vestiging van waterplanten
toe te laten. Enkel nabij de aantakking van nevengeulen en beken ofachter eilanden en
drijflrout outstaan grotere stroomluwten. Ook hier werden slechts uitzonderlijk
watervegetaties aangetroffen (er werd niet gericlit gezocht gezien de vroege
onderzoeksperiode, begin j uni).
E.3 Grindbank
Als substraten treffen we op de banken zuiver grind, plaatselijk rnet een afdeklaagje van slib
of met zand-menging. De banken zijn in het voorjaar weinig begroeid. Goed ontwikkelde
pioniersvegetaties zijn welreeds aanwezigop aanspoelingsgordels en slibafzettingen.
* Vegeíatie met Riempjes en Postelein
Het grootste aandeel van de grindbanken bestaat uit zuiver grind rnet als pioniers: Riernpjes,
Postelein, Varkensgras, Waterlepeltje, Getande weegbree, Druifkruid, Kleine majer,
Korrelganzenvoet, Kleine leeuwebek, Liggende leeuwebek.
* Vegetatie met Bruin cypergras en Slijkgroen
Op slibplaatjes op de grindbauken komen verspreid een aantal soorten voor: Bruin cypergras,
S l ijkgroen, Kleine honingklaver, Moeraskers, Akkerkers en ZwarÍ tandzaad.
* Vegetatie meÍ Rode schijnspurrie en Gipskruid (opname 33)
Zandig sediment op grindbanken, kent een ijle pioniersvegetatie rnet Rode schijnspurrie,
VlooienkrLrid, Welriekende ganzenvoet en Gipskruid als kenmerkende soorten.
E.4 Steilwand
Aan de holle oevers kornen afbrokkelende steilwanden voor. Deze afbrokkelende wanden
zijn overwegend r-riet begroeid. De aanwezige vegetatie bovenop de oevers bepaalt mee de
snelheid van afkalving. Wilgen en ZwarÍe populier bovenop de oever houden met hun
wortels de oevers nog iets langer vast, in vergelijking met grazige oevers.

Accidentele milieus
Overtoppingen
Bij uitzonderlijke hoogwaters worden grote pakketten grind er, zand op de oevers geworpen.
Deze milieus zijn het gevolg van de voortschrijdende erosie vanuit de bedding, op plaatsen
waar de rivier een uieuwe weg zoekt doorheen het winterbed. Op de zo ontstane grir-rdige en
zandige afzettingen ontstaan droge, zeer soortenrijke graslanden.
A.1 hoge grindbank
x Vegetatie met Tripmadam en Ruw vergeet-mij-nietje (opname 5, 36)

De grindafzettingen op de hogere gronden buiten de rivierbedding zijn de vestigingsplaats
voor warmtewinnende soorten. De oudere afzettingen, die zelden overstromen ontwikkeler-r
geleidelijk een dichte, soortenrijke vegetatie. Hierin treffen we alle kensoorten van de klassen
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der droge zandige graslanden en kalkgraslanden. Kenmerkend zijn Viltganzerlk, Tripmadam,
Wit vetkruid err Ruw vergeet-rnij-nietje.
4.2 Hoge zandrug
* VegetaÍie met Zacht vetkruid en Knolbeemdgras (opname 7, 14, 38, 50)
Schraalgraslanden op zandige afzettingen, soms aansluitend bij de grindige pakkettel.
Kenmerkende soorten zijn Knolbeemdgras, ZachÍvetkruid, Voorjaarsganzerik, Gestreepte
klaver, Kleine pimpernel, lilolsteenbreek en Schapenzuring.
A.3 Hoog kleidek
* VegeÍatie ntet SchieÍwilg en Rietgras (opname 3)
Een uitzonderlijk optredend fenomeen vonnen de slibafzettingen op plaatsen waar de stroom
bij extrerne hoogwaters tegeu een hir:dernis zoals de valleirand tot stand komt. Hier worden
dikke pakketten slib afgezet, waarop een dicht wilgenbos tot ontwikkeling komt. De beperkte
ondergroei in het dichte wilgenstaakhout betreft sterke soorten zoals Rietgras, Grote
brandnetel, Kleefkruid en Gewone hennepnetel.
A.4 Hoogwatergeul
Een ander fenomeen bij extrerne hoogwaters is de uitscl,uring van nieuwe stroomgeulen
doorheen het winterbed. Deze nieuwgevormde stroomgeulen ontwikkelen als
laagdynarn ische plas/geuhn i lieus.
* Vegetatie met Zwanenbloem en Heen (opname l1)
De waterhoudende of slechts korte tijd droogvallende stroomgeulpoelen hebben een vegetatie
met als kenmerkende soorten: Zwanenbloe[], Heen, Gele waterkers, Scherpe zegge,
Watermunt, Gewone waterbies.
* Vegetatie met Polei en Moeraskers (opname 9, 12)
De oevers van deze poelen of de niet waterhoudende geulen, kunnen aflrankelijk van het
sediment zandig of slibbig zijn, gekenmerkt door respectievelijk Moeraskers en Polei. Verder
treffen we in deze vegetaties steeds Behaarde boterbloem, Wolfspoot en Fioringras.
A.5 Rivierduin
* Vegetatie met Zandzegge en Buntgras (opname 1,47, 48, 49)
De uitzonderlijke afzetting van zandpakketten op de hogere oevers, resulteert in schrale
zandige duinformaties waar de wind vat op heeft.. Zo blijven deze zandruggen open
duinrnilieus, waar typische sooften van de duinen voorkomen zoals Br"rntgras, Helmgras en
Zandzegge. Daarnaast komen ook de typische zandpioniers van het riviergebied voor:
Cipreswolfsrnelk, Handjesgras en Zilverhaver.

Fluctuerende milieus
Eilanden en lagere zandafzettingen
Op de eilanden en de dynamische zandafzettingen die vooral op bolle oevers aanwezig zijr,
zullen naast pioniersvegetaties op het zandig sediment vooral bosvegetaties snel tot
ontwikkeling komen.
F.1 zandplaat
* Vegetatie ntet Postelein en Melganzenyoet (opname 33)

Op de bolle en iuterrnediaire oevers zijn vloedmerken van zand met organische resten en slib
aanwezig rnet zandpioniersooften zoals Postelein, Melganzenvoet, Welriekende ganzenvoet,
Reukeloze kamille, Drr-rifkruid eu soms ook een vloedlijn met populierenkiemplanten.
F.2 Lage zandrug
* Vegetatie met Cipreswolfsntelk en Hondshelmkruid (opname 1)

Op de bolle oevers van de rivier zijn zandige, glooiende oevers aanwezig. Hier is een
pioniersmilieu met een overwegend lage bezetting van soorten zoals Cipreswolfsmelk,
Hondshelmkruid, Echte kruisdistel, Fioringras, Akkerdistel, Zilverhaver, Dwergviltkruid,
Zandweegbree eu Har-rdjesgras aanwezig. Het is een milieu met grote dynamiek omwille van
de geringe hoogte.
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F.3 Zachthoutstruweel
* Vegeratie ntet Bittere wilg en Sleedoorn (opname l9)
Bittere wilg-struweeI kan op de droge zandige toppen van eilanden en oevers ontwikkelen. In
de bovenetage bevindt zich de Bittere wilg, minder Sleedoorn, Hondsroos en Meidoorn. Dit
struweel komt voor als voorloper van hardhoutooibos. Een opname van een zandíge bodem
op een eiland bevat een grote diversiteit in boomlaag met naast de kensoorten ook Wilde
kardinaalsmuts, Wilde liguster en Gewone braam.
* VegeÍatie ntet Zu,arte populier en Bittere wilg (opname 34,37)
Populierenvloedbos als kortlevend bostype op dynarnische plaatsen, dicht bij stroomgeul op
zarrdige afzettingen. Op de hogere, grotere eilanden kan het als voorloper en mengvorm vall
hardhoutooibos optreden. Typisch kierningsmilieu vormen de aanspoelingsgordels op
zandige afzettingen vau bolle oevers. Wanneer een eiland als point bar ontwikkelt, zal het
popr-rlierenbos vanaf het prille ontstaan van het eiland de ontwikkeling bepalen.
Een opname van jong popLrlierenbos op een dynamische, laaggelegen zandgrond bevat als
dominante boomsoorten Zwarte populier en Schietwilg. Er is een dichte kruidlaag met
Rietgras, Kleefkruid, Grote brandnetel, Akkerkers, Gele waterkers, Moerasbeemdgras,
Veerdel i g tandzaad, B loedzuring, Haagwinde, Reuzenzwenkgras.
Het opgehoogde, drogere populierenvloedbos wordt gekenrnerkt door soorten als ZwarÍe
populier, Bittere wilg, Dauwbraam, Wegedoorn, Heelbeen, Besanjelier en Bitterzoet.
F.5 Hoge oever
* Vegetatie nteÍ Dauwbraam en Grote brandnetel (opname 15)
Dit type kenmerkt interrnediaire oevers (tussen holle en bolle oever), vrij steil, afzetting van
voedselrijke zandpakketten. De vegetatie is een ruigte bestaande uit nitrofiele soorteu, vanaf
de natte oeverlijn tot de drogere oeverwaltop.
Lage weerden
F.7 Overstromingsgrasland
* Vegetatie ntet Gehtikte vossenstaart en Behaarde boterbloent (opname 10, 16, 22,26)
Natte graslanden hebben een vegetatie van de Geknikte vossenstaart-associatie. Deze
vegetatie treffen we op laaggelegen zwaardere gronden met permanent natte bodem.
Kensoorten zijn: Polei, Geknikte vossenstaart. Kruipende boterbloem, Ruige zegge, Behaarde
boterbloem, Vijfvingerkruid, Voszegge, Krulzuring, Platte rus, Pinksterbloem, Valse
voszegge, Moeraswalstro, Akkerkers, Penningkruid, Grote kattenstaart, Schildereprijs, Gele
lis.
F.8 Zachthoutbos
* Vegetatie ruet Zwarte populier en Schietwilg (opname 21,34)
De overgangvan zwaardere gronden naar zandiger milieus nabij de rivieroever wordt
gekenmerkt door een bosontwikkeling met Zwarte populier en Scliietwilg. Vooral dicht bij de
rivier zullen lagere stukken ook met zandige afzettingen bedekt worden, hierdoor ontstaat
vaak een kiemingsrnilieu voor soorten van het Populierenwilgenvloedbos zoals ZwarÍe
populier en Bittere wilg.
De typische samenstelling van dynamiscli schietwilgenbos met zandruggen bevat in de

boonrlaag Schietwilg, Bittere wilg, Grauwe wilg enZwarÍe populier, in de kruidlaag vinden
we o.a. Bitterzoet, Hop, Dauwbraarn, Haagwinde, Bloedzuring, Veerdelig tandzaad,
Schaduwgras, Akkerkers, Look-zonder-look en Harig wilgeroosje.
F.9 Dynamisch grasland
x VegeÍatie n'tet Kweek (opname 13)

Zandige, dynarnische plaatsen worden gekenmerkt door een door Kweek gedornineerd
grasland. In de dichte grasmat die vaak éénsoortig is, komt plaatselijk een bijmenging van
zandpioniers voor zoals Jacobskruiskruid, Barbarakruid, Echte kruisdistel.

39



Ecotopenstelsel Grensmaas

Dynamische strangen en plassen
F.10 Strang
* Vegetatie met Glanzigfonteinkruid en Zwanenbloem (opname24,27)
Watervegetaties zijn eerder beperkt in de poelen die frequent overstromen: voorkomende
soorten zijn Glanzig en Drijver-rd fonteinkruid, Veenwortel en Zwanenbloem.
F.11 slibbige oever
* Vegetatie met Waterpostelein en Eironde waterbies (opname 25,32,57, 58)
Kenmerkende pioniers voor de slibafzetting in droogvallende zij-armen zijn Waterpostelein,
Waterlepeltje, Slijkgroen, Naaldwaterbies en Eironde waterbies. Naast deze kensoorten van
slibbige oevers treffen we eeu vermenging van soorten van het Zilverschoon- en het
watertorkruidverbond aan: Waterpeper, Naaldwaterbies, Fioringras, watermunt,
Watertorkruid, Fijne waterranonkel, Grote waterweegbree, Moeraswalstro en Gewoou
sterrenkroos.
* VegeÍatie van Schietwilg en Katwilg (opname 18, 34)
Het wilgenvloedbos ontstaat op plaatsen waar slibbezinking/kleiafzetting optreedt, dit kornt
enkel voor langs nevengeulen, rneestal op zekere afstand van de rivier. Het wordt frequent
teruggezet door rivierdynarnrek en ontwikkelt dus niet naar hardhoutooibos. Op de natte
plaatsen domineren Schietwilg en Katwilg, op plaatsen verder van de rivier ook Zwarte els.
Op natte plaatsen wordt de kruidlaag gedomineerd door moerasplanten zoals Rietgras,
Moerasvergeettnenietje, Veerdelig Íandzaad, Gele waterkers, Grote kattenstaart. Watermunt,
Moerasandoorn, Rode en Blauwe waterereprijs, Reuzenzwenkgras. Op drogere standplaatsen
bevat de onderlaag meer Grote brandnetel, Hop, Dauwbraam, KleeÍkruid, Hondsdraf en
B itterzoet.
F.12 lemige oever
* Vegetatie met Zeegroene rlrs en Zwart tandzaad (opname 26, 53, 54)
De hogere rand bevat een gevarieerde vegetatie omwille van een lichte slibbedekking die
vertegenwoording van het Zilverschoonverbond meebrengt, met Pitrus, Zeegroene rus,
V ij fv i n gerkru id, Wo I fspoot, Rui ge ze gge, Korre lganzenvoet, P olei, Zw arÍ tandzaad,
Watermunt, Grote kattenstaart, Fioringras, Veenwortel, Tijmereprijs en Platte rus. Zeldzame
soorteu in deze rnilieus zijn Voszegge, Moerasgamander, Penningkruid.
F.l3 zand-grindoever
x VegeÍatie met Moerasdroogbloem en Beklierde duizendknoop (opname 23,55,56)
Een ijle pioniersvegetatie op zandige bodem kenmerkt de oeverzones met sterke
peilschomrnelingen. De vegetatie in deze zone bevat Moerasdroogbloem, Beklierde
duizendknoop, Grote waterweegbree, Akkerkers, Oeverstekelnoot, Varkensgras, Reukeloze
karnille, Moeras-vergeet-rnij-nietje, Zilverschoon, Rode schijnspurrie, Oeverwarkruid,
Biezenknoppen

Contact-milieus
C.1 Beekmonding
De beeklopen eu -motrdingen verschillen sterk van structuur aftrankelijk van het debiet, de
aanwezige bodem en de ligging binnen het riviersysteem. De rneeste beken monden aan de
rand vau het riviergebied uit in nevengeulsystemen van de rivier. Sommige beken komen
echter onmiddelijk in de rivier uit, als diep ingesneden snelstromende beken, meanderend in
een grindig-zandig pakket. Deze beekmondingen zijn zeer goed vergelijkbaar met de
mondingen van de Berwijn en de Geul in de Maas. Vegetatie-ontwikkelingen komen op deze
dyrrarnische plaatsen niet voor. Een beperkte aanwezigheid van het Sterrenkroos-verbond
werd wel vastgesteld.
C.2 Beek
De beken in het riviergebied variëren sterk van structuur en waterkwaliteit naargelang debiet
en antropogene invloed. Vooral de kleinere beken die ontstaan aan de voet van de valleiflank
kennen een goede waterkwaliteit en rijke watervegetaties.
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* Vegetatie met Kikkerbeet en Gele waterkers (opname 4)
Een opuatne van een l<leine, ondiepe beek rnet toevoer van zuiver water uit een nabije
kwelplas, bevat een rijke watervegetatie met Veelwortelig en Klein kroos, Kleine kroosvaren,
Kikkerbeet, Gele waterkers, Aarvederkruid, Gekroesd fonteinkruid, Grote cyperzegge,
Snavelzegge en Rivierhehnkruid.
Geï'soleerde plassen
De afgesneden rivierarmen liggen sorns ver van de rivier verwijderd en op deze plaatsen kan
een vegetatie-ontwikkelir-rg optreden met beperkte verstoring door overstromingen en meestal
een l<welinvloed van de nabijgelegen terrasrand.
C.3 Gei'soleerde plas van oude rivierarm
* Vegetatie met Kleine egelskop en Zanichellia (opname 17,44)
De voedselrijke plassen rnet weinig verstoring ontwikkelen rijke watervegetaties met als
kensoorten: Kleine egelskop, Zanichellia, Gewoon blaasjeskruid, Drijvend fonteinkruid,
Veelwortelig kroos, Kroosvareu, Gedoornd hoornblad, Brede waterpest, Kikkerbeet,
Haarfonteinkruid, Schedefonteinkruid, Stornphoekig sterrenkroos
C.4 Gei'soleerde plasoever
* Vegetatie met Groot moerasscherm en Bosbies (opname 17,45,46)
Verlandende oude rivierarmen aan de rand van het riviergebied worden gekenmerkt door
kwelinvloed en eell beperkte stroomdynarniek. Op de slibafzeuingen ontwikkelt een
gezelschap op basis vau Pitrus, Gewone waterbies, Moeras- en Zompvergeetmenietje,
Bosbies, Watermunt, Rietgras, Pinksterbloern, Egelboterbloem, Groot rnoerasscherrn en
opschietende Zwarte els en Schietwilg.
Lagere stroken tot in het water bestaan uit een gezelschap met: Pijptorkruid, Groot
moerasscherm, Moeraswalstro, Kruipende boterbloem, Penningkruid, Gele waterkers, Gele
Iis, Harig wilgeuroosje, Schildereprrjs, Zeegroene rus en Sterrenkroos-soorten.
* Vegetatie met Gele lis en Heelblaadjes (opname 44)
De kleiige, stabiele oevers van deze plassen zijn rijk begroeid met forse oeverplanten zoals:
Gele lis, Heelblaadjes, Watermunt,Zeegroene rus, Valse voszegge, Blaaszegge, Grote
cyperzegge, Oeverzegge, Liesgras.
Een successie naar Schietwilgenbos met Zwarte els komt op deze plaatsen voor.
Moeras- en kwelzones
C.5 Moerasruigte
* Vegetatie ntet Moerasvergeet-mi-nietje en Gewone waterbies (opname 2,3, 18,25)
Aan de oevers van afgesneden oude rivierarmen treffen we vaak bredere moeraszones aau,
evenals in ver van de rivier gelegen hoogwatergeulen. Deze kunnen vaak gekoloniseerd
worden door Schietwilgen enZwarÍe elzen, sorns blijven ze echter lange tijd als open
verlaud ingsm i I ieus aanwezig.
De natste plaatsen worden gekenrnerkt door een vegetatie van Moerasvergeet-rnij-nietje,
ZwarÍ en Knikkend tandzaad, Gewone waterbies, Rietgras, Beekpunge en Blauwe
waterereprijs.
Open grazige moerasmilieus worden gekenmerkt door: Moerasvergeet-rnij-nietje, Polei,
Wolfspoot, Ruige zegge, Echte heemst, Platte rus, Gewone waterbies, Vijfvingerkruid,
Watermunt en Valse voszegge.
C.6 Kwelmoeras
* Vegetatie met ReuzenpaardestaarÍ en Bosbies (opname 3,42,43)
Opnamen van bronbosmilieus aan de rand van het riviergebied bevatten soorten als
Reuzenpaardestaart, Slanke zegge, Groot springzaad, Penningkruid, Hangende zegge, Ijle
zegge, Zwarte zegge en Schildereprijs.
In grazige kwelmilieus treffen we naast algemenere moerassoorten kwelindicatoren zoals:
Bosbies, Penningkruid, Pijptorkruid en Zwarte zegge.
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C.8 Zomen en mantels
* Vegetatie ntet íl/egedoorn en Gladde iep (opname 31, 40)

Kenmerkende soorten van r.nantelvegetaties die we in het gebied aantreffen zijn Wegedoorn,
Gladde iep, Wilde kardinaalsrnuts en Steeliep.
De opnamen van mantels en zomen van hardhoutooibos illustreren de soortenrijkdom van dit
type vegetaties in het gebied. Kenmerkende soorten zijn: Bosrank, Heggenrank, Spekwortel,
Stinkend nieskruid, Robertskruid, Muursla, Look-zonder-look, Bosandoorn, Gevlekt
Iongkrr:id, Groot heksenkruid, Heggendoornzaad, Bloedzuring, Dolle kervel,
Scl-raduwkruiskruid, Boshavikskruid, Reuzenzwenkgras, Schaduwgras, Boskortsteel.
C. 10 Sedimentovergangen
* Vegetatie met Doornappel en Wegdistel (opnameT)

Uitgesproken gradiëntzoues vall sedimentafzettingen zijnaanwezig op dynarnische locaties.
De hiervoor kenmerkende vegetaties van het Wegdistelverbond zijn op deze pioniersmilieus
aanwezig. Soorten van deze milieus zijn: Doornappel, Wegdistel, Knikkende distel,
Oeverstekelnoot, Witte en Citroengele honingklaver.

Laagdynamische milieus
Hoge weerd
Aflrarikelijk van de aanwezigheid van begrazing treffen we hier graslanden, struwelen of
hardhoutooibos aan.

L.l Stroomdalgrasland
* Vegetatie ntet Glanshaver en Kleine pimpernel (opname 6,20,28, 35)

De graslanden op de hogere gronden zijn soortenrijke vegetaties van het Glanshaververbond
die vele stroomdalsoorten bevatten. De samenstelling verschilt sterk naargelang de

bodemtextuur.
Vooral de vegetaties van de Zachle haver-associatie en de rijkere Arrhenatherions van het
Grensmaasgebied vinden we langs de Allier mooi ontwikkeld, met typische soorten Echte
kruisdistel, Knolboterbloern, Knolbeemdgras, Kleine pimpernel, ZachÍe haver, Goudhaver,
Graslathyrus, Klein streepzaad, Muskuskaasjeskruid, Geel walstro,Veldsalie en Kuiflryacint.
L.2 Hardhoutstruweel
* Vegetatie ntet Wegedoorn en Besanjelier (opname 19,29,35, 52)

Binnen het riviergebied kornen vele overgangen voor vanuit stroomdalgrasland en droog
wilgenstruweelipopulierenbos uaar hardhoutooibos. Deze fase wordt gekenrnerkt door de

opkornst van eiken, esseu, Steeliep, Eénstijlige meidoom, Sleedoorn, Hondsroos, Wegedoorn
en Wilde l<ardinaalsmuts. In deze struweelfase komen kenmerkende klimplanten zoals

Besanjelier en Pijpbloerr voor.
L.3 Hardhoutbos
* Vegetatie met Zomereik en Spekwortel (opname 30,5l)
Het hardhoutooibos ontwikkelt op de hogere, laagdynamische gronden. Kenmerkend voor dit
bostype is de aanwezigheid van overstromingsgevoelige boomsoorten zoals Zornereik
Gewone es, Zoete kers, Eénstijlige meidoorn en Sleedoorn. In de kruidlaag zijn steeds

aanwezig: Geel nagelkruid, Robertskruid en Schaduwgras.
Het ontwikkelde gemengd hardhoutooibos kornt op hogere delen voor, meestal slechts op
smalle stroken tegen nevengeulen, aan de buitenzijde van het winterbed. Het gaat veelal om
een voedselrijk rnilieu met een sterke bezetting van de kruidlaag, met zowel voorjaars- als

zornerbloeiers, een soortenrijke struiklaag (Wilde kardinaalsmuts, Gladde iep,Hazelaar,
Spaanse aak, Meidoorn), een gevarieerde boometage naar structuur en soortensamenstelling
rnet talloze lianen zoals Bosrank, Kamperfoelie, Wilde wingerd, Spekwortel, Hop,
Heggenrank en Besanjelier.
Inheemse Iiaansoorten (voor stroombekkens van Allier, Maas en Rijn) zijn soms

verdrongen/vervangen door exoten. Inheemse soorten zijn Bosrank, Klimop, Hop,
Druivelaar, Wilde karnperfoelie, Heggenrank, Hondsroos, Wilde liguster en Spekwortel.
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Exoten zoals Wilde en Valse wingerd nemen een grote plaats in. Vaak is op open plekken en
in jonge bosmilieus (struweel, zolnen, etc.) eveneens concurrentie aanwezig met klimmelde
krLridaclitige planten zoals Bitterzoet, Haagwinde, Braam, Kleefkruid, Besanjelier en
Pijpbloem.

Talud
L.4 Droog stroomdalgrasland
* Vegetatie nteÍ Voorjaarsganzerik en Smal fakkelgras (opname 5, 8, 38)
Hogergelegen, laagdynamische milieus rnet duidelijke microreliëfwerking, treffen we op
verschillende plaatsen in het riviergebied. Op korte afstand van de rivier zijn deze milieus
olttstaan met uitzonderlijke overstromingsdynarniek of zijn ze dicht bij de rivier komen te
liggen door strootngeulverplaatsing. Het gaat alleszins om laagdynamische standplaatsen met
een langdurige ontwikkeling van bodem en vegetatie.
De sooftenrijkste graslar-rden zijn deze met een zandbodem. Hier vinden we de vegetaties rijk
aan sooÍelt van droge stroomdalgraslanden, met Voorjaarsganzerik, Wit vetkruid, Klein
vogelpootje, Gestreepte klaver, Schapenzuring, Veldhondstong, Smal fakkelgras.
Eclrte taluds treffen we overwegend aan op de rand van het riviergebied.Deze zijn meestal
met hardhoutooibos begroeid. Een onderscheid met het liardhoutooibos binnen het gebied is
niet echt uitgesprokeu aanwezig. Een aantal overstromingsgevoelige soorten zijn wel beperkt
tot deze zolte, fitet name Spaanse aak, Gewoon bosviooltje, Purperorchis en Paarse
schubwortel.

Beheerde milieus
8.1 Hooiland
* Vegetatie met Knoopkruid en Groot streepzaad (opname 4l)
Plaatselijk zijn er op kleine schaal hooilanden aanwezig, met kenmerkende aanwezigheid van
soorten zoals Veldsalie, Groot streepzaad, Knoopkruid die in de rest van het riviergebied
beperkt voorkornen.
8.2 Weiland
Geen intensief weiland aanwezig binnen het riviersysteem.
8.4 Akkers
Aan de raud vau het riviersysteern liggen plaatselijk akkers. Hierin is de typische
S p iege lklokj es-gelneeu schap aanwezig.
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V. Vegetatietypering binnen het ecotopenstelsel

V.1 lnleiding
Vanuit een grondige terreinstudie en inventarisatie gedurende twee vegetatieseizoenen, werd
de verscheidenheid aan vegetaties in het Grensmaasgebied in beeld gebracht. Van de variatie
aan standplaatseu eu vegetaties met uiteenlopende floristische samenstelling werden een
groot aantal opnames gemaakt, van telkens homogene vlakken (zo'n 150 opnamen
weerhoudelt voor deze analyse). De besclirijving van de vegetatie binnen het ecotopenstelsel
rnaakt dat de typering niet enkel de huidige situatie weergeeft, rnaar tegelijk de toekomstige,
bij het herstel van het contact tussen rivier en winterbed. Plantengerneenschappen die in de
huidige situatie slechts uitzonderlijk en fragmentair voorkomen, zijn in de typering soms
opgewaardeerd vanuit een vergelijking met de referentie.

De fytosociologische verscheidenheid is bij de onderstaande beschrijving per vegetatietype
ingedeeld en in een diagrarnrna weergegeven om de diversiteit in de soortensamenstelling
binnen een type te illustreren. In het diagramma zijn de diagnostische soorten uit het
botan ische basisregister, zoals opgenomen in de Turboveg-programmatuur (Hennekens
1995), per klasse/orde/verbond/associatie weergegeven voor een doorsnede van de opnamen
vau het type. De graad van floristische ontwikkeling van de types, dit is de mate waarin de
soortensamenstelling van de opnamen overeenkomt met de "ideale" soortensamenstelling
van de syntaxa, is beschreven onder de bespreking van de ontwikkeling.
De opnarnen die voor de diagramma's zijn gebruikt, zijn weergegeven in bijlage III. De
oprlalneu zijn ingedeeld in drie groepen van ecochoren, waarbij een selectie van soorten die
deze ecochorell typeren, is weerhoudell om de tabel overzichtelijk te liouden . Deze selectie
gebeurde op basis van het voorkomen (minstens lx), de soorten die slechts 1x voorkornen in
de opnamereeks zijn weerhouden als ze kensoort zijn voor één van de types binnen de

ecochoren.
De fytosociologische karakteristiek van de ecotopen trachten we te beschrijven aan de hand
van de rneest kenmerkende vegetatietypes. Hiertoe maken we gebruik van de Nederlandse
syutaxorlorïie van de Plantengemeenschappen vau Nederlarid (overwegend de vernieuwde
uitgave van Schaminée et.al. in verscliillende delen (vanaf 1995), alsook Westhoff & Den
Held 1969). Gerneenschappen die duidelijk een bepaald ecotoop karakteriseren, maar niet tot
een bestaande associatie horen, werden beschreven als kenmerkende consociaties of
consortia.

Consociatie: vegetatie-type waarin in één van de etages één soort domineert (Westhoff &
Den Held 1969).

Consoftium: een gemeenschap die op basis van de floristische samenstelling wel tot een

hogere eenheid kan gebracht worden (vegetatie-type), maar toch niet als associatie kan

beschreven worden, or-nwille van het ontbreken van kensoorten en/of regionaal
differentiërende soorten of orndat er slechts een kenmerkende combinatie van enkele
constante soorten is aan te geven (Westhoff & Den Held 1969).
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V.2 Vegetatietypering binnen het EcotopensÍerse I G rensmaas

Efemere milieus

Stroombed
E.1 Diepe bedding
Habitats en synecologie
De beddingvariatie van het stroomkuilenpatroon met ondiepe stroomversnellingen en diepe
stukken is van groot belang voor het aquatische leven. In de diepe bedding ontbreekt
vegetatie omwille van de sterke stroomdynamiek.
Ontwikkeling
Het is een weinig ontwikkeld milieu gezien de verstoring (sterke dynamiek, kunstmatige
waterpeilschommelingen, slibbaggering).

E.2 Ondiepe bedding
Habitats en synecologie
Binnen de bedding bestaat er een grote variatie in stroomsnelheid. Er is niet enkel de variatie
van het stroornkuileupatroor.r met de bijhorende snelheidsverschillen, sommige plaatsen zijn
sterk beschut tegen de stroming door grind- en zandbanken in de bedding.

Interessaute milieus voor vegetatie zijn de ondiepere delen die ofwel in de convexe oever
ofwel dankzij een obstakel of aberante beddingvorm in de luwte van de stroming liggen. De
waterplanten verkiezen in deze stroomluwe zones de plaatsen met een diepte van 1-1.5m
(Verbeek i 996). Deze kur.rnen onder normale omstandigheden optreden achter eilanden of bij
de toeloop van beken en nevenarmen. Op de stroomluwe plaatsen kan Rivierfonteinkruid,
evenals Vlottende waterrauoukel, kleine fonteinkruiden en Mattenbies voorkomen. Binnen de
hLridige sterke dynarniek en peilschommelingen in de smalle bedding komen deze sooften
slechts uitzonderlijk voor. Tijdens langdurige laagwaterperioden (zomerperiode) is het
Grensmaaspeil over een lange periode vrij constant en de stroomsnelheid zo laag dat zich wel
een vegetatie kan vestigen. Vooral kenmerkend is hierin de aanwezigheid van de
ondergedokelt vorm van Mattenbies en de Vlottende waterranonkel. In totaal werden bij een
bemonstering in 1996 zo'n 28 soorten waterplanten vastgesteld in het Grensmaastraject
(Verbeek 1996). Bij een kleine hoogwaterpiek werd deze vegetatie-ontwikkelir,g teruggezet
en werd eeu dik pak plantenresten afgezeÍ op de hogere grindoevers.

De vroegere aanwezigheid van deze vegetaties (op prentkaarten van begin deze eeuw is
Mattenbies te herkennen op oevers) wijst op de kleinere peilschommelingen in de niet
uitgediepte bedding en het effect van stuwing die kleinschalig aanwezig was op het
Grensmaastraject. Het moet gezegd dat ook een bredere grindbedding een zeer grote
dynamiek kent en veelal arm is aan waterplanten. De sporadische stroomluwten bij eilanden
en aantakkingen van uevengeulen (bv. in Allier) bevatten slechts zelden geschikte
standplaatsen voor de stroomrninnende waterplanten.

* Ranunculo fluitantis-Potametum perfoliati; associatie van doorgroeid fonteinkruid

Doorgroeid fonteinkruid en Rivierfonteinkruid zijn de belangrijkste kensoorten. Deze
gerneeuschap typeert traag tot matig snel stromende wateren. De standplaats voor deze
waterplantengemeenschap is voedselrijk, stromend water met weinig schommeling. In het
Grensmaasgebied is deze standplaats alleen aanwezig nabij eilanden en beekmondingen,
maar bij langdurige laagwaterperioden wel in de meeste oevers. Een soort als
Rivierfonteinkruid groeit wel overvloedig in de gestuwde Maastrajecten. Vlottende
waterranonkel komt in de Grensmaas momenteel verspreid voor, echter weinig ontwikkeld
omwille van de hoge dynamiek die geregeld de ontwikkeling terugzet. Hetzelfde geldt voor
de verschillende andere soorteu waterplanten die in langdurige laagwaterperioden kunnen
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Ltitgroeien, vanuit aanwezige wortelresten of zaadvoorraden. Naast de kensoorten van deze
associatie kornen vele andere fonteinkruideu voor als begeleidende soorten, evenals Pijlkruid,
Gele plomp, en steeds de ondergedoken vonn van Mattenbies. Binnen de huidige sterke
dynamiek in de srnalle bedding komen deze vegetaties slechts uitzonderlijk voor. Bij
langdurige laagwaterperioden wordt de bedding gekenmerkt door een lage stroomsnellieid en
vestigen zicli wel vlot talloze soorten van traagstromende wateren: Schede-, Haar-, Gekroesd
en Tenger fonteinkruid, Aarvederkruid, Gedoornd hoornblad,...

Ontwikkeling
Omwilf e van het zeldzatne optreden van gunstige milieu-ornstandigheden, ztjn er weinig
ontwikkelde populaties eu vaste standplaatsen. Er is voor deze efemere vegetaties wel steeds
een voldoende aanbod van diasporen van de verschillende soorten. Het Grensmaastraject
kent echter te sterke peilschommelingen en eell te grote stroomsnelheid binnen de bedding
voor de ontwikkeling van waterplantengemeenschappen.

Grindige oever
E.3 Grindbank
Habitats en synecologie
De dynamische grindbedding vormt de habitat voor zeer gespecialiseerde soorten. De soorten
zij rr aangepast aan de frequente schommelin gen, ze zijn zeer mobiel en koloniseren dan ook
gernakkelijk de grindbanken in de rivier en aall de oevers. Dit geldt zowel voor de fauna als
de flora.

* C lt e n o p o dio n fl uv i ati I e ; Riv i e r t andz aad -v er b ond (opnamen 1 -6)

Efemere vegetaties op de grindbedding, profiterend van de voedselrijkdom van de

slibafzetting. Uitgebreide vegetaties ontwikkelen op deze onbestendige standplaatsen. Een
soortenrijke vegetatie met vele adventieven kan hier ontwikkelen, met een overwicht aan
veftegenwoordigers van de Ganzenvoet-klasse. Op verbondsniveau is de duidelijkste
vertegenwoordiging echter van het Riviertandzaad-verbond. Soms komt een kierning van
houtige gewassell zoals wilgen (waaronder Bittere wilg) en populieren (onzuivere oorsprong)
v o o r wan n e er zandi ge afzeft i n gen aanw ezig zljn.
Kenrnerkende soorten die steeds voorkornen in deze vegetaties zijn: Veerdelig en Zwart
landzaad, Korrelganzenvoet, Rode ganzenvoet, Akkerkers, Uitstaande melde en Kleine
leeuwenbek. Daarnaast typische adventieven zoals Tomaat en Lampionplant.

21Aa
25A 9Ba

9Ba
11Ab

12

13

16Ab
IItLd

21Aa

254

11Ab

1)

Strandmelde-verbond
Riviertandzaad-verbond
Ganzenvoet-klasse
Klasse der
Graanvruchtakkers
Zilverschoon-verbond
Klissen-verbond
Verbond der droge
kalkgraslanden
Pijpenstrootjes-orde

7Aa
I

I

16Ab

13

Ontwikkeling
Deze vegetaties zijn zeer soortellrijk (gemiddeld2T soorten over de 6 geselecteerde

opnamen) en over grote oppervlakte ontwikkeld op de dynamische standplaatsen. Het aanbod
van zaden is zeer groot en er speelt weinig of geen isolatie-effect.
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Afslagoever
E.4 Steilwand
Habitats en synecologie
De steilwanden bieder-r een speicifieke standplaats voor een aantal soorten. Onbegroeide kale
steilwanden worden in eerste instantie aan de kruin en de voet gekoloniseerd door
kenmerkende verstoringspioniers. Na verloop van tijd ontstaan tegen een verwerende en
afbrokkelende steilwand ook vestigingskansen op de steilere delen.

* Cons. Hyoscyamus niger; Bilzelcruid-consortium (opname 7)
Naast Bilzekruid als typische plant voor deze geëxposeerde, verstoorde rrilieus zijn ook
soorten zoals Witte en Citroengele honingklaver, Zwarte toorts, Maasraket en Wilde reseda
als kensoorten in deze gemeenschap aanwezig. De voet van de steilwand kan als eeu even
onbestendig rnilieu (puinberg) bij het steilwand-ecotoop gerekend worden, rnet als
kenmerkende soorten o.a. Kleine leeuwenbek en Kleine kaardenbol.

17Ba
128

138a'1

17Aa
128
12Bd

1 3Ba1

17Aa
17Ba

Raket-orde
Wegdistel-verbond
Leeuwenbek-akker-
associatie
Klissen-verbond
Warkruid-verbond

128d

Ontwikkeling
De typische pioniersoorten vinden zeer gemakkelijk hun weg naar deze milieus. Helaas
wordt de ontwikkeling veelal afgebroken door verstevigingswerken.
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Accidentele milieus

Overtopping
4.1 Hoge grindbank
Habitats en synecologie
De grindige afzettingen bevatten een uitzonderlijke verscheidenheid aan plantensoorten. De
afzettingen van grind nabij de bedding en verder van de rivierbedding onderscheiden zich
hierna.
- Dynamische afzettingen (opname 21):

Als meest typische soorten voor dit milieu kunnen de verschillende vetkruidsoorten
aangeltaald worden, vooral Muurpeper en Wit vetkruid. Daarnaast zijn er veel zeldzamere
soorten zoals RLrige en Kleine rupsklaver, Ronde er-r Fijne ooievaarsbek, Veldkruidkers, ...

* Alysso-sedion; Wit veÍkruid-verbond

Momenteel wordt de gemeenschap op basis van Wit vetkruid beschouwd als
rompgemeenschap van het Verbond van vetkruiden en Kandelaartje (Alysso-sedion).
Kensoorten van dit verbond worden in het riviergebied aangetroffen op droge
grindafzettingen op hogere terreinen, tevens secundair op stenige rnilieus in dijken of op
dijkmnurtjes. Zo kan er sprake ztjn van een Wit vetkruid-gemeenschap op de droge
grindbankrnilieus in het winterbed met als kensoorten: Wit vetkruid, Muurpeper,
Kandelaartje, Dubbelkelk.

Wauneer we de vermenging vau soorten beschouwen, valt de aanwezigheid op van pioniers
van uiteenlopende milieus, vochtminnende en xerofiele, voedsehninnende en
schraallandsoorten.

11Ab Riviertandzaad-verbond

12A'

13

11Ab
12A.

12Ba
12Bd
13

13Ab
'16

16Ab
17 Aa
17 Ab1

Spurrie-verbond
Raket-verbond
Wegdistel-verbond
Klasse der graanvruchtakkers
Akkerleeuweklauw-verbond
Weegbree-klasse
Zilverschoon-verbond
Klissen-verbond
Associatie van Look-zonder-Look
en Dolle kervel

Warkruid-verbond

21a
20Ca

20Bc

20Ba

17Ba t

128a

12Bd17 Abl

17 Aa
17Ba

20Ca
21a
2SBa

16Ab 16 '134b zoBa Zilverhaver-verbond
20Bc Duinviooltjes-verbond

Wit vetkruid-verbond
Verbond droge kalkgraslanden
Glanshaver-verbond

- Laagdynamische grindrnilieus verder van de rivier (opname25,26):
* T lt ero-Airion ; Zilv er hav er -v er b ond
U itzonderl ij ke grindafzettingen of opengeërodeerde (of door kleiwinning ontstane)
grindvlakten ver varl de rivier, bevatten een schrale grind-zand bodern. Ze zullen een
laagdynarnische, voedselarme standplaats vormen voor een lage, open vegetatie die doorheen
de tijd slechts weinig verandert. Kenmerkende soorten (van Wit vetkruid- en Zilverhaver-
verbond) voor dit laagdynamische rnilieu zijn Smalle raai, Tripmadam,Viltganzerik, Kleine
leeuwenklauw, Vogelpootje, Veldereprijs, Ruw vergeet-mij-nietje, Stijf barbarakruid,
Vroegeling, ...
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25Ba

21Aa

34a

1 38a

't6A

17Ba

9Ba
1OAa

12

13Aa
1 3Ba

164
17Ba
20Ba
208b1
20Ca
21Aa
258a
34A

34A 9Ba lOAa

Strandmelde-verbond
Dwergbiezen-verbond
Ganzenvoet-klasse
Korensla-verbond
Naaldenkervel-verbond
Weegbree-orde
Warkruid-verbond
Zilverhaver-verbond
Ass. van Zacht vetkruid
Verbond van Wit vetkruid
Verbond der droge kalkgraslanden
Glanshaver-verbond
Sleedoorn-orde

12

20Ca

l

208b1 20Ba

Ontwikkeling
Ook voor deze specifieke rnilieus is het aanbod aan soorten opmerkelijk te noemen. Niet
enkel vestigt zich een uitgebreid gamma vau soorten uit verschillende socio-ecologisclie
groepen, tevens blijken de aangepaste sooften van deze milieus voldoende snel nieuwe
standplaatsen te bereiken.

,4..2 Hoge zandrug
Habitats en synecologie
Verschillende habitats zrjnte onderscheiden naargelang de plaats in het riviersysteern. Het
gaat alleszins om ruige vegetaties op zandige bodern. Een zekere openheid hierin werkt
verrijkend voor de verscheidenheid aan rnicroliabitats.

- Dikke zandpakketten (opname 18,21):

* Pltleum pratense; Tintothee-associatie

Het Raket-verbond is typisch voor de grote zandpakketten die ba uitzonderlijke hoogwaters
op de hogere delen van het winterbed worden afgezeÍ. Een sterk vermengde pioniersvegetatie
outstaat met vele pioniers van de Bijvoet-orde. Ook sooÍen van het Warkruid-verbond zoals
ZeepkrLrid en Heksenmelk horen in dit rnilieu thuis; veel abundanter dan in het typische
Warkrr"r id-verbond.

Op errkele plaatsen waar dikke pakketten zand zijn afgezeÍ, komt deze typische zandpioniers-
associatie voor. Kensoorten: Timoteegras, Groot kaasjeskruid, Gewone steenraket,
Maasraket, Hougaarse raket, Reukeloze kamille, Akkerdoornzaad, Kompassla, Akkerdistel,
Bezemkruiskruid, Stalkaars. Steeds komt een vermenging van soorten van het Warkruid-
verbond voor: Zeepkruid, Heksenmelk, Klaproos, Wouw, Zwarte toorts ontbreken nooit op
deze plaatsen. In deze rnilieus komen talloze kalk- en droogteminnende soorten graag op in
het pior-riersstadium: IJzerhard, Kattendoorn, Blaassilene, Kleine pimpernel.

De ontwikkeling van deze standplaatsen gaat ofwel naar eeu stabieler open rnilieu
(voedselarrn, xerofiel) ofivel naar een gesloten grasvegetatie.

* E c lt io-Ve r b as c et um; Sl angenkruid- as s oc iat ie

Ijle zandpioniervegetatie met als kensoorten: Slangenkruid, Middelste teunisbloem,
Akkerd oontzaad, Kon i n gskaars en Zwarte toorts.
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Deze associatie is een overgal-rgsvorm of variant van de Timothee-associatie op de droge,
lrumttsanne kalkrijke zandbodems in het gebied.Deze vegetatie houdt van iets meer
gestabiliseerde zandgronden dan de pioniersgemeenschap van het Raket-verbond.

* Consoc. Elymus repens ; Kweekgras-consociatie

Een Kweekgras-gemeenschap (verder eveneens beschreven bij de fluctuerende milieus) volgt
op de voedselrijke zandafzettingen dit pioniersrnilieu op: het is een ruige, dichte vegetatie
met ruderale trekken, veroorzaakt door typische bijmenging van soorten van Bijvoet-orde
zoals Bijvoet en Boerenworrnkruid. De pioniersvegetatie ontwikkelt eerst tot de typisclie
ruigte van de Bijvoet-Boerenwormkruid-associatie en vervolgens gaat Kweek domineren en
een soorteuarme Kweekgras-vegetatie ontwikkelen, waar zich onder een extensieve
begrazing lneer sooften in knnnen vestigen.

2SBa gBa 
11Ab

128a

9Ba
11Ab
12Ba
12Bb
12Bd
í3

16

17Aa
17Ba

20Bb
20Bc
25Ab
25Ba

Strandmelde-verbond
Riviertandzaad-verbond
Raket-verbond
Varkensgras-verbond
Wegdistel-verbond
Klasse der
Graanvruchtakkers
Weegbree-klasse
Klissen-verbond
Warkruid-verbond
Vetkruid-verbond
Duinviooltjesverbond
Moerasspirea-verbond
Glanshaver-verbond

25Ab

20Bc

20Bb '

I

17Ba

1 2Bb

128d2

17Aa

IJ16

- Uitsclrnrin g zandige oever (opname I 8, 95, 96):

* Sedo-Tltymetum p ulegioides ; Zacht vetlcruid-associatie

Open pioniergerneenschap op zeldzame plekjes op rivieroever/zomerdijk, op droge, warme,
voedselrijke, kalkhoudende zandgrond (grofzand en grind op hogere oevers). Van nature
voorkomend op rivierduin- en zandige oeverafzettingen met zonnige expositie. De
standplaats is 's zorners zeer droog, 's winters vaak enige tijd overspoeld. Het ontstaan van
de standplaats is steeds gebonden aan een hydrologische verstoring, wat het pionierskarakter
van deze vegetatie onderstreept. Typische soorten, zeldzaam voorkomend langs de
Grensmaas, zijn Zac|fi vetkruid en Grote tijm. Begeleidende soorten zijn Eekhoorngras,
Knolbeemdgras, Glad breukkruid, Gestreepte klaver, Gewoon biggenkruid, Kraailook en

Kattendoorn. Opvallend is ook het voorkomen van Kleine ratelaar in deze omstandigheden.
Deze soorten profiteren van de pioniersornstandigheden om de droge rivieroevergronden te

koloniseren. Dankzij hun tarnelijk zware diasporen worden ze afgezet op dynamische
plaatsen bij de rivier ofop opengeërodeerde zandgronden verder van de rivier (bv.
winterdijken), maar alleszins in het stroomvoerende gedeelte waar de rivier veel kracht heeft
(eveneens langs Allier waar te nemen).

Door Neijenhuijs (1968) werden drie subassociaties onderscheiden: een typicum, een

allietosunt en een arlemisielosumyorm. De artemisietosum vorm is de typische vorfir van
droge rivierduintjes, nret Handjesgras, Cipreswolfsmelk, Sikkelklaver, Wilde averuit, aan te
treffen langs de Waal en de Allier, ontbrekend langs de Grensmaas.De allietosurz-vorm heeft
als differentiërende sooften Kraailook en Kleine ooievaarsbek, soorten die ook langs de
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Grensrnaas in de rivierdynamische pioniersmilieus voorkomen. Het is daarom mogelijk dat
dit type, aangevuld met Knolbeemdgras en Eekhoorngras, ook langs de Grensrnaas te vinden
is.

De typische Zandkool-associatie, zoals beschreven door Westhoff & Der-r Held (1969),
ontbreekt langs de Grensrnaas. Deze associatie wordt omschreven als algemeen op zandige,
droge rivierafzettingen. Langs de Grensmaas zijn Zandkool-soorten binnen het
overstrorningsgebied echter een zeldzame verschijning. Een vergelijkbare vegetatie dominant
op de droge, open zandafzettingen en steeds wijzend op een recente verstoring komt voor
onder de vorm van een Herik-facies. Herik is in deze vegetatie dominant, soms begeleid door
Reukeloze karnille, Maasraket en Gewone raket. Ook Reuzenbalsemien komt regelmatig
voor.
De verstoringsvegetatie met de Herik-facies is een snelreagerende, dichte pioniersvegetatie,
outstaarl op door rnenselijk ingrijpen verstoorde gronden. Op door de rivier gevormde open
gronden kornt Herik minder opvaliend op.

Ontwikkeling
De vestiging van de typische soorten van deze standplaatsen verloopt over het algemeen
zonder problemen. De ontwikkeling kent een grote rijkdom aan soorten, met opmerkelijk
veel karakteristieke soorten. Voor een aantal sooften is het aanbod echter duidelijk
aflrankelijk van locale brounen, bv. Grote tijrn, Kleine raÍelaar, Knolbeemdgras.

A.3 Hoog kleidek
Habitats en synecologie
Zeer voedselrijk pioniersmilieu dat met zijn razendsnelle vegetatieontwikkeling een grote
aantrekkingskracht uitoefent op talloze diersoorten. Het wint tevens snel aan

structuurrijkdom.

* Potentillo-Festucetum arundinaceae; Rietzwenkgras-associatie (opnamen 8-17)

Deze associatie wordt momenteel (Sykora e.a., in Schaminée e.a. 1995) niet langer als

dusdar-rig onderscheiden binnen het Zilverschoon-verbond, omwille van de onduidelijke
samenstelling. Het is juist deze onduidelijke sarnenstelling op de verstoringsgronden die de

klassering binnen een associatie door Westhoff & Den Held (1968) inspireerde.

Kensoorten voor de pioniersfase op deze dikke kleiige pakketten zijn Rietzwenkgras,
Heelblaadjes, Zeegroene rus, Vijfvingerkruid, Rode ogentroost, Rietgras. Het pioniersrnilieu
op deze dichte voedselrijke bodem is zeer soortenrijk met vertegenwoordigers van
Weegbree-orde, Riviertandzaad-verbond, Bijvoet-orde en Warkruid-verbond. Vanaf de

beginfase kunnen kiemlingen van Schietwilg vestigen. Er treedt dan een snelle successie tot
wilgenstaakbos op. Wanneer geen wilgendorninantie ontstaat zal in een eerste fase een

Rietgras-facies ontstaan waarin soortell van het Moerasspirea-verbond zich zullen inmengen.

33Aa 9Ba

9Ba
1OAa

1'lAb
12

16Ab
17Aa
19

254
33Aa

Strandmelde-verbond
Dwergbiezen-orde
Riviertandzaad-verbond
Ganzenvoet-klasse
Zilverschoon-verbond
Klissen-verbond
Riet-klasse
Pijpenstrootjes-orde
Verbond der
wilgenvloedstruwelen

17 Aa

16Ab

11Ab
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Ontwikkeling
Het zijn gemeenschappen met eenzeer kenmerkende soortensamenstelling in de pioniersfase
en voorts een zeer snelle ontwikkeling, waarbij concurrentiekrachtige soorten snel tot
dorninantie komen.

Hoogwaterstroomgeul
A.4 Hoogwatergeul
Habitats en synecologie
Kenurerkend voor dit in het Grensmaasgebied onbestendig voorkomend milieu zijn een
aantal soortell zoals Slijkgroen, Bruin cypergras, Naaldwaterbies en Waterlepeltj e (deze
laatste soort werd sedert de jaren '60 niet meer vastgesteld). Voor deze soorten ontstaan
binnen de huidige situatie slechts bij extrerne hoogwaters gescl-rikte milieus, vandaar dat deze
soortelt voor lange tijd uit het Grensmaasgebied kunnen verdwijnen orn bij een extreem
hoogwater weer op te duiken. Dit fenomeen werd duidelijk vastgesteld tijdens de hoogwaters
van 1993 en 1995, waardoor deze soorten het Grensmaasgebied (alle "stroomgeul"milieus)
terug wistett te koloniseren. De frequentie en ontwikkelingsgraad is dus enkel afhankelijk van
het optreden van de overstromingsprocessen. Helaas speelt de huidige geïsoleerde positie van
het winterbed deze rnilieus sterk parten. De hervestiging van soorten gaat echter zeer vlot.
Het periodiek terugkeren van soorten als deze in het systeem is een kenmerkende eigenschap
en strategie van de soorten van dit milieutype.

* E I e o c h ar it et um s o lo n i e n s i s ; S I ij kgr o e n - as s o c i at i e (opname 24)

Kensoorten: Eivonnige waterbies, Naaldwaterbies, Slijkgroen, Bruin cypergras, Potentilla
sr-r pi na, Elatine hydropi per, Elatine triandra,verdwenen soorten), Heelblaadj es.

Op door de rivier opengewoeld grind-, zand- en kleisedirnent in de uiterwaard (typisch op
oevers varr grindplasseu en stroomgeuleln). Zeer zelden en fragmentair aanwezig.
Vertegenwoordigd door één of enkele kensoorten (Slijkgroen bv.). Typische verschijning
Bruin cypergras-vegetatie met Greppelrus, Getande weegbree, Blaartrekkende boterbloem,
Rode waterereprijs, op enkele plaatsen een facies van Slijkgroen op eeu sliblaagje.

We kunnen hier apart de Naaldwaterbies-associatie (Eleochariteturn acicularis) en de
Waterlepeltjes-associatie (Ludwigietum palustre) als kenmerkende vegetaties aanhalen, doch
ze komen motnenteel niet echt ontwikkeld in het Grensmaasgebied voor. Langs de Allier zijn
deze vegetaties wel veftegenwoordigd en treffen we aflrankelijk van de dynamiek in de
stroomgeul, de afzetting van slib en de schomrneling van de waterstand, éen van de drie
vegetatie-types.

6Aa4

Waterlelie-verbond
Naaldwaterbies-ass.
Strandmelde-verbond
Slijkgroen-ass.
Tandzaad-klasse
Tandzaad-verbond (Bidention)
R iviertandzaad-verbond
Riet-klasse
Vlotgras-egelskop-verbond
Watervenkel-verbond
Moerasspirea-verbond

9Ba

5

6Aa4
9Ba
104a6
11

11Aa
11Ab
19

19Aa
1 gBb

25

25 5

oAa6

11Ab
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Ontwikkeling
Ornwille van de zeldzaatnheid in het Grensmaasgebied is het aanbod van diasporen te klein
orn ten volle alle kansen te benutten. Anderzijds zijn de kenmerkende soorten van dit ecotoop
zeer rnakkelijk koloniserend. Een aantal rnilieus ir-r het gebied werden ingenomen na de

hoogwaters van 1993 en 1995. Doordat overstromingen daarna uitbleven, verdwenen deze
soorteu (Slijkgroen, Naaldwaterbies en Bruin cypergras) ook weer grotendeels. Een herstel
van dynamiek en dus van deze rnilieus door het Grensmaasproject, biedt kansen voor deze

soorten orn zich op tennijn blijvend te vestigen. De standplaatsen zijn mornenteel te beperkt
aauwezig oln een voldoende ontwikkeling van de gemeenschap in het Grensmaasgebied te
bekomen.

Open, stuivend zand
A.5 Rivierduin
Habitats en synecologie
Een onderscheid kan gemaakt worden naar de open geëxposeerde zandruggen (stuifduin) en

anderzijds de tegen de rivier gelegen, oeverwalachtige zandruggen (dynamisch rivierduin).

- Laagdynalnisch rivierduin/stuifduin (opnamen 26, 27):

Open, zandige afzettingen verder van de rivier zijn niet voedselrijk zoals blj A.2. Ze kunnen
op enige afstand van de rivier matig voedselrijk zijn en variëren in kalkrijkdom. Op de

Irogere zandafzettingen waar een zuivere zandfractie aanwezig is en waarop zelfs de wind vat
heeft. ontstaan echte duinmilieus. Door een snelle uitloging van kalk kunnen typische soorten
van kalkarme duinen voorkomen: Buntgras, Duinreigersbek; langs de Allier Helmgras,
Dwergzegge. De kalkrijke rivierduinafzettingen worden gekenmerkt door soorten als

Karrdelaartje, Zandraket, Zatldzegge en Zandweegbree. (langs Waal en Allier typisclie rnilieu
voor Handjesgras, CipreswoIfsrnelk en viltkruiden).
In het gebied komen onzuivere riviervormeu voor van associaties van het Buntgras-verbond
met als belangrijke kenmerken het efemere pionierkarakter van de standplaats (onderhevig
aan winderosie), bestaande uit voedselarm zand.

* S p erg ulo-C o ry nep h oreÍ um ; B unt gr as - as s ociatie

Kensoorten: Buntgras, Zandzegge,Zandraket, Kandelaartje, Duinreigersbek,
Kluwenhoornbloern, Ruw vergeet-mij-nietje, Kleine ooievaarsbek, Kleir-re leeuwenklauw,
Vroegeling, Kleverig kruiskruid, Veldereprijs, Ruige zegge, Zandmuur, Muurpeper,
Canadese hjnstraal en Bezemkruiskruid. Deze komen voor op open, zandige pioniersrnilieus
op zandrr"rggen in het winterbed. Deze open vegetatie blijft voor lange tijd aanwezig gezieu
de schrale omstandigheden. Verstoring door windverstuiving of overstroming (rnet

bijkornerrde zandafzetÍing) wordt slecht verdragen door de aanwezige vegetatie; ze

koloniseert de nieuw olltstane vestigingsplaatsen echter vrij vlot.

- Dyrrarnisch rivierduir-r (opnamen 23,24):
Voedselrijke zandpakketten met vegetaties uit het Klis-verbond. Het is een type dat ontstaat
met de uitzonderlijke dyr-ramische afzetting van dikke pakketten voedselrijk zand op de

oever.

" Balloto-Chenopodietum; Associatie van Stinkende ballote

Kensoorten: Stinkende ballote, Ijzerhard, Grote klis, Kleine klis, Hondspeterselie,
Hartgespan.

Het is een ruige, rneerjarige pioniervegetatie op met voedselrijk zand overstoven
rivierduinen, die we bijvoorbeeld duidelijk aantreffen te Hochter Bampd. Het zijn

53



Ecotopenstelsel Grensmaas

mengvormen met artdere rlligtetypes van bijvoorbeeld de Bijvoet-associatie. Op de
voedselrijke afzettirlg treedt een facies van Klis op in de aanwezige extreme ornstandighedel.
Deze bestaat uit een gemeenschap met verschillende Klis-soorten, Bijvoet,
Boerenworrnkruid, Akkerdistel, Herik,...

25Ba 1 1 Ab
11Ab
128a
12Bd
13

16Ab

17Aa
17Ba

20

12Ba

25Ab

17Ba

20

12Bd

IJ

Riviertandzaad-verbond
Raket-verbond
Wegdistel-verbond
Klasse der graanvruchtakkers
Zilverschoon-verbond
Klissen-verbond
Warkruid-verbond
Klasse der droge zandige
graslanden
Moerasspirea-verbond
Glanshaver-verbond16Ab

2sAb
25Ba

17 Aa

Ontwikkeling
Er is een hoge soortenrijkdom ontwikkeld dankzij de uitgebreide diasporen-aallvoer van de
laatste hoogwaters.
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Fluctuerende milieus

Zandbanken, eilanden
F.l Zandplaat
Habitats en synecologie
Op dit tnotneut liebben de zandplaten op de oevers en de eilandjes nog premature vormen ir.r

vergelijking met de structuurrijke afzettingspatronen op de oevers die in de toekomst
verwacht lnogeu worden. Naar de ontwikkeling van plantengemeenschappen geeft bv. het
eiland van Meers reeds een goed beeld van dit ecotoop. Het ecotoop betreft de lage,
hoogdynamisclie zandige afzettingen die als gegolfde platen op de'point bar' locaties binnen
de bedding afgezeÍ worden. De vastlegging van deze plaatsen door een vegetatie gebeurt
\vauneer de zandplaten geen efemeer karakter hebben. De jaarlijks aangroeiende,
hoogdynarnische zandafzettingen op de grindbanken hebben een efemeer karakter en zijn
bescfrreven binnen E.3. Het gaat dan over de zandige grindbankrnilieus met ijle
pioniersvegetaties die ofwel door Oeverstekelnoot en Varkensgras gedomineerd worden,
ofwel door de opkornst van Bittere wilg- en populierkiernplanten.
De hier beschreven zandplaten hebben geen efemeer karakter. Tijdens het zomerseizoeu is er
tneestal een voldoende periode oln een vegetatie-ontwikkeling toe te laten, hoewel ze

somrnige.jaren ook wel verstoord kan worden.

o Consort. Inula britannicct; Engelse alant-consortium (opnamen 30, 33)

Open vegetatie met lage bedekking van een aantal typische soorteu van de dynarnische
zandíge afzettingsmilieus: Engelse alant, Echt bitterkruid, Heksenrnelk, Akkerkers, verspreid
grassen Fioringras en Kweek. Daarnaast overwegeu grindpioniers van het Riviertandzaad-
verbond en de Ganzenvoet-klasse.
Fytosociologisch horen de graslandsoorten van deze gemeenschap thuis in de Geknikte
vosseustaaft-associatie die veelal voorkomt op de frjnkorrelige en voedselrijke afzettingeu in
het lagere deel van het winterbed. Door de verstoorde situatie van het contact met het
winterbed, treffen we de typische vertegenwoordigers Engelse alant en Heksenmelk veelal
enkel binnen de zomerbedding aar.Deze vegetaties komen in de zomerbedding voor op de
traag groeiende, zandige point bars van eilanden en grindbanken.

334a 9Ba

25Ab

17 Aa

16Ab

Ontwikkeling
Binnen de huidige, smalle bedding is er geen plaats voor deze vegetatie-ontwikkeling. Enkel
ter hoogte van Maaswinkel-Meers, is er een voldoende brede bedding aanwezig met grotere
zandplaten waarop deze gemeenschap kan ontwikkelen. Op enkele andere grindbanken is er
wel een aanzet voor dit ecotoop, gekenmerkt door een vlotte vestiging van kensoorten zoals
de Engelse alant.

ll
'I lAb

9Ba
11Ab

12
'13

16Ab
17Aa
25Ab
33Aa

12

Strandmelde-verbond
Riviertandzaad-verbond
Ganzenvoet-klasse
Klasse der graanvruchtakkers
Zilverschoon-verbond
Klissen-verbond
Moerasspirea-verbond
Verbond der wilgenvloedstruwelen

J
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F.2 Lage zandrug
Habitats en synecologie
Dit ecotoop sluit aan bij hogervermeld ecotoop. Het ontstaat in de huidige situatie enkel op
de eilanden in de bedding. De zandbanken en zandruggen die bij overstromingen afgezet
kunnelr worden op lagere oevers, komen van nature voor op de bolle oevers. Omwille van de
voedselrijkdom van de afzettingen in de huidige situatie, komt er snel een ruige vegetatie-
ontwikkeling op.

* Consoc. Elymus repens; Kweekgras-consociatie (opnamen 28,35)
Het is een Rornpgemeenschap van de Bijvoet-Boerenwormkruid-associatie van zandige
afzettingen en ruderale plaatsen, gekenmerkt door dominantie van Kweek, voorts nog
Bijvoet, Boerenwortnkruid, Reukeloze kamille, Wilde bertram, Ridderzuring. Ze komt voor
in overgangen eu tnengvorffren rnet de pioniersvegetatie van de zandafzeftingen, met name
het Raket-verbond, nlet soorten als Gewone raket, Canadese fijnstraal, Timotheegras,
Kompassla, Reukeloze karnille en Akkerdistel.
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Ontwikkeling
De eilanden (Smeermaas, Maaswinkel) vormen in de huidige situatie de enige plaatsen waar
dit ecotoop tnomenteel aanwezig is. Omwille van de huidige extreme dynarniek op deze
plaatsen overleven er enkel zeer sterke soorten (o.a. Kweek, Aardpeer). Voorts krijgen de
pioniers wel steeds de gelegenheid om zich te mengen in de vegetatie.

F .3. Zachtho u tstruweel
Habitats en synecologie
De r-nilieus vall aangroeiende point bars en zandbanken kunnen soms snel gekoloniseerd
worden door bomeu. Wanneer deze bomen uitgroeien tot dichte, sterke struwelen, zullen de
rnorfologische processeu roud deze zandruggen ook sterk beinvloed worden. Snel
aangroeiende zandruggen zullen zich vormen rond deze struwelen. De boomsoorten die zich
op deze plaats kunnen vestigen zijn wilgen en populieren. De soorten die van nature deze
plaatsen het snelst koloniseren, zijn de Bittere wilg en deZwarte populier.ln het
Grensrnaasgebied rnet zijn r,ritzonderlijk grote peilschommelingen op deze plaats, weerstaan
enkel de Bittere wilg en de Schietwilg deze sterke dynamiek. Op enkele plaatsen zijn na het
Iaatste hoogwater van 1995 wel op een aantal zandige point bars ontwikkelingen ingezet met
jonge Bittere wilg, Schietwilg, Katwilg en populieren (van onzuivere oorsprong).

* Consort. Salix purpurea; Bittere wilg-consortium (opnamen 29,34)
Bittere wilgstruweel met Kweek, Bijvoet, Grote brandnetel, Dauwbraam, Groot warkruid,
Poelruit. De hogergelegen zandruggen kunnen ook ingenomen worden door een dicht
wilgenvloedstruweel van Amandelwilg, Katwilg, Schietwilg, Boswilg, Geoorde en Grauwe
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wilg. De Bittere wilg vestigt zich wel op vele plaatsen in het Grensmaasgebied. Hij blijft
echter in ontwikkeling achter, waarschijnlijk door het te extreme milieu (te grote en te
frequente waterschomrnelingen) in de bedding.

Ontwikkeling
Bomen (vooral wilgensooften) vestigen zich wel snel, maar bosontwikkeling op deze
natuurlijke afzettingsmilieus ontbreekt meestal. De natuurlijke processen van aanzanding,
ophoging en bosontwikkeling zijn in een sterk verstoorde vorm aanwezig (de vestiging en

orrtwikkeling van Bittere wilg enZwarÍe populier lijkt problematisch door de extreme
peilschommelingen binnen de huidige smalle bedding).

Steile rivieroever
F.4 Lage oever
Habitats en synecologie
De steile, verstevigde rivieroevers vorrren een onnatuurlijk milieu waarin een beperkt aantal
habitats outstaau voor soofteu die zeer stress-tolerant zijn. Om deze reden zijn deze milieus
gevoelig voor invasieve ruigtesoorten.
Als Iage oever onderscheiden we het benedenstuk van de oever dat overwegend bestaat uit
een slibafzetting aan de voet van de dijk.

* Consoc. van Phalaris arundinacea: Rietgras-consociatie (opnamen 28,31)

Kensoorten: Rietgras, Wolfspoot, Grote kattenstaart, Gele lis. Deze gemeenschap wordt
beschouwd als Rompgerneenschap van Rietgras.

Deze gemeenschap vormt lintvegetaties op de rivieroever. In het Grensmaasgebied aan de
voet van de oever waar grote peilschornrnelingen en slibafzetting optreden. Bij langdurige
hoogwaters sterft de vegetatie helemaal af. Vooral aan de waterlijn van de gestuwde trajecten
is deze vegetatie als een aaneengesloten lint aanwezig. Langs de ongestuwde Grensmaas
komt ze minder algemeen voor, ze wordt hier steeds teruggezet.

Deze gemeenschap komt gemengd met soorten van het Scherpe zegge-verbond voor
(Oeverzegge en Scherpe zegge). Dadelijk boven deze rietgras-linten komt een vegetatie van
het Moerasspirea- of Zilverschoon-verbond voor, aflrankelijk van het beheer (Moerasspirea-
verbond in onbeheerde stukken, Zilverschoon-verbond in betreden/begrazenlgemaaide
sitLratie). De overgang naar het Warkruid-verbond hoger op de steilere oevers is vaak abrupt.

Van het Verbond van Scherpe zegge is ook wel kenmerkend de Oeverzegge-associatie
aanwezig:

* Caricetum ripariae; Oeverzegge-associatie (opname 32)

Kensoort: Oeverzegge.

Lintvormige vegetatie op oevers van gestuwde Maas, dadelijk aan de waterlijn op
aangespoeld organisch materiaal. Verdraagt tijdelijke, doch niet te sterke
waterpeilschommelingen. Ze is momenteel niet als ontwikkelde vegetatie in stroomgeulen in
lret winterbed aanwezig, maar is eventueel wel in de toekomst te verwachten. Zo is deze

vegetatie in de natuurontwikkelingsterreinen aanwezig op de zwaardere, kleiige vochtige
standplaatsen.
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Ontwikkeling
Deze getneenschap ontwikkelt zichzeer snel op slibafzettingen uit zaadbronnen, aanwezige
zaadvoorraden en overjarige sterke planten. Een sterke soort als Rietgras weerstaat de sterke
peilschommelingen vrij vlot, de andere oeversoorten zijn ook aangepast om deze
oevermilieus snel te koloniseren. Sooftenrijke ontwikkelingen zijn echter in dit zeer
dynamische milieu van de Grensmaas-oever niet aanwezig.

F.5 Hoge oever
Habitats en synecologie
De variatie in beheer zorgt nog voor een variatie in habitats. Het overgrote deel van de oevers
kent echter geen beheer en geringe variatie (ornwille van de versteviging). De in dit eotoop
verzamelde oevers hebben een zandig substraat bovenop een oudere versteviging. Er ontstaat
een voedselrijk rnilieu dankzij de jaarlijkse overstroming en sedimentatie van slibrijk
materiaal. Een ruige vegetatie kan ontwikkelen waarin een aantal kenmerkende riviersoorten
optirlaal voorkolnen.

* S e n e c i o n io n fl uv iat il is ; W ar kruid -v erb ond (opnamen 32, 50)

Kensoorteu: Bitterzoet, Haagwinde, Goudgele honingklaver, Dauwbraam, Grote brandnetel,
Groot warkruid, Zeepkruid, Veenwortel, Heermoes.

Gemeenschappen van meerjarige soorten, waarin lianen een belangrijke plaats innemen. Op
stikstofrijke aanspoelgordels en oeverzones. Deze zone sluit aan boven de lage oeverzone,
waar de schommeliugen te groot zijn voor deze vegetaties.

Ontwikkeling
De oevers van de Greusmaas zijn voor 900/o verstevigde, steile constructies (Vanacker e.a.
1998). Op sornrnige plaatsen zijn er evenwel toch sooftenrijke ontwikkelingen aanwezig. Een
groot deel zijn oude verstevigingen die begroeid zijn met een ruigte van het Warkruid-
verbond. Ook waar plaatsetijk door middelvan begrazing of maaien een ruiger
glanshavertype ontwikkelt, vinden we soortenrijke vegetaties. Deze milieus rekenen we
echter tot de hogergelegen rnicroklimaatecotopen (L4). Voor het overgrote deel ontstaat met
de aanwezigheid van breuksteen het type verstoorde stenen oever. Na verloop van tijd kan op
het ingevangen sediment dus wel een minder verstoord milieu ontstaan.

F.6 Stenen oevers
Habitats en synecologie
Sterk verstevigde, steile oevers langs rivier kennen als vegetatie verstoringsgemeenschappen
die meestal door exoten gedomineerd worden. Hetzelfde type vegetatie-ontwikkeling treffen
we aan op de onstabiele, steile oevers van beeklopen. De bodem op deze plaatsen wordt
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verstoord door afschuiving en afdekking met slib of zand, afhankelijk van de dynamiek
Steilwanden worden niet gevorrnd.

* Consoc. Helianthus tuberos us; Aardpeer-consociatie
Aardpeer vormt de dominante soor1, met daarnaast veelal ook soorten van het Raket-verbold
Herik, Zandkool, Gewone raket, Wouw, Groot hoeÍblad. Deze ruigten kunnen zeer
soortenrijk zijn omwille van het pioniersmilieu waarin vroege kierning rnogelijk blijft. De
verruiging en overheersing door Aardpeer treedt het snelst op in de slibrijke afzettingen, op
de plaatsen met grotere breukstenen overwegend.

* Consoc. Lamium maculatum; Gevlekte dovenetel-consociatie
Voedselrijke slibafzettingeu, vooral op oevers van beeklopen, rnet als kenmerkende soort
Gevlekte dovenetel. Het vormt een ruige vegetatie met als dominante soort ofwel Grote
brandnetel, Gevlekte dovenetel, Reuzenbalsemien of Groot hoefblad. Het zijn zeer
concurrentiekrachtige soorten, waaftLlssen slechts geringe bijmenging van andere soorten kan
optreden.
Het is in deze verstoorde milieus in het Grensmaasgebied dat ook de Aartsengelwortel, als
typische riviersoort van de oevers van het benedenrivierengebied, zijn stekje vindt.

Ontwikkeling
90o/o van de oevers van de Greusmaas zijn verstevigde, steile constructies. Van goed
ontwikkelde vegetaties is in deze verstoringssituatie nauwelijks sprake. Voor het overgrote
deel ontstaat met de aanwezigheid van breuksteen het fype oever met Aardpeer.

Lage weerd
F.7 Overstromingsgrasland

Habitats en synecologie

De standplaatsen staan langdurig onderwater omwille van het hangwater dat aanwezig is in
de f,rjne afzettingen.

* Agropyro-Rumicion crispi; Zilverschoon-verbond (opnamen 38,40, 41,42,43,44)
Keusoorteu: Zilverschoon, Kruipende boterbloem, Vertakte leeuwentand, Ruige zegge, Witte
k laver, Aardbeiklaver, Krulzuri ng, Zeegroene rus, Heelblaadjes, Polei.

Deze gemeenschap komt voor in de contact-zone (storings/contrastzone) nat-
droog/voedselrijk-voedselann. Het is een typische overstromingsvegetatie op laaggelegen,
vlakke terreinen. Op een aantal plekken kunnen duidelijk associaties van dit verbond
onderscheiden worden.

* Alopecuri geniculati ; Associatie van Geknikre yossenstaarl; (nieuwe benaming
Ranunculo-alopecuretum geniculati (Scharninée e.a. 1 995))

Kerrsooften: Gekuikte vossenstaart, Krulzuring, Ruige zegge, Polei, Engelse alant,
Biezenknoppen, Akkerkers, Watermuur, Penningkruid.

Graslanden op natte, kleirijke sedimentafzettingen die lange tijd onder water blijven. De
vegetaties van dit verbond zijn in het Grensmaasgebied deze eeuw sterk teruggedrongen door
verdroging van het gebied (door zomerbedverdieping), intensivering van landbouw
(bemesting) en vervuilde , zware slibafzetting op deze rnilieus.
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Ontwikkeling

Deze vegetaties ontwikkelen zeer snel tot sooftenrijke gemeenschappen op nieuwe
sedimenten. Een uitbreiding van deze rnilieus treedt nu sterk op dankzij de

uatuurontwikkeling (overwegend op de heraangevulde grindwinningen, die lager liggen dan
de rest van het winterbed en meer hangwater bevatten).

De Errgelse alant als typische kensoort van deze associatie is in het Grensmaasgebied niet op
deze standplaatsen en in deze vegetaties aanwezig, omwille van de beperkte aanwezigheid
van deze standplaatsen in contact met de rivier in het gebied, mogelijk ook omwille van de
huidige beperking van de verspreiding binnen het zomerbed van de rivier (zomerdijken
vormen barrière). Ook Polei hoort in deze rnilieus thuis maar ontbreekt in de huidige situatie
op de meeste plaatsen.

F.8 Zachthoutbos
Habitats en synecologie
De bovengenoemde rnilieus kunnen bij het ontbreken van begrazing of frequente verstoring
door de rivier, dichtgroeien met wilgen.

* S alicetum albae; Sc hietwilg-ass ociatie (opnamen 46, 47, 48, 49, 60, 61, 62)

Kensoorten: Schietwilg, Grote brandnetel, Gewone hennepnetel, Wolfspoot, Valse voszegge,
Knopig hehnkruid.

Zeer snel groeiend wilgenbos met een dichte ondergroei waarin Grote brandnetel de

boventoorr voeft, hoewel er steeds plaats is voor vele andere soorten in de kruidlaag. Zowel
de kruidlaag als de boomlaag kunnen soortenrijk zijn, hoewel er steeds een sterke dominantie
is, enerzijds door Schietwilg en anderzijds door Grote brandnetel. Voor deze vloedbossen
zíjn er ook een reeks kenmerkende epi8rtische rrossen die de met slib bezette boomstammen
dicht begroeien. Het bos ontwikkelt ook zeer snel een rijke structuur. Op een leeftijd van 10-

15 jaar ontstaat immers al een aftakelingsfase, zodat plaatselijk open gaten ontstaan en veel
dood hout in het bos aanwezig is.

Ontwikkeling
Het is een bostype dat zeer vlot ontwikkelt. De aanwezige soortenrijkdom hangt af van de

aanwezige rivierdynamiek en liet aanbod van soorten. Een aantal bossoorten vestigen zich in
deze gemeenschap vlot doorheen het Grensmaasgebied, o.a. Boskortsteel, Schaduwgras,
Groot glaskruid. Ook soorten van bosranden zoals Hondstarwegras, Gewone engelwortel en

Poelruit verspreiden zich vlot. Een aantal soorten zijn afhankelijk van nabijgelegen bronnen,
zoals Daslook en Hartgespan die in Hochter Bampd profiteren van de nabijheid van

soortenrij ke heII ingbossen stroomopwaarts.
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F.9 Dynamisch grasland
Habitats en synecologie
De laaggelegen plaatsen waar bij een hoogwater een sterke dynamiek aanwezig is, zodat
zandige afzettingen aanwezig zijn, zullen sneller uitdrogen tijdens het groeiseizoen. Het
grondwater zit echter niet diep zodaÍ enerzljds vochtminnende en anderzijds
verstoringsindicereude soortell in de gemeenschappen op deze plaats zullen domineren.

* Consoc. Agrostis stolonifera; Fioringras-consociatie (opnamen 36, 37, 39)

Kensoortelt: Fioringras, Kweekgras, Gewone rolklaver, Duizendblad, Rode ogentroost. Deze
gemeenschap belioon eveneeus tot het Zilverschoon-verbond, het bevat veelal de kensoorten
van het verbond als begeleidende soorten.

Het is een vrij soorteuanxe storingsgetneeuschap met dominantie van Fioringras, op zandige
boderns waar ofrvel door de sterke rivierdynamiek ofwel door een menselijk ingrijpen een
pionierssitt"tatie gecreërd wordt. Het is een kenmerkende gemeenschap voor de langdurig
overstroornde graslanden met zandige textuur.

Deze vegetatie kornt bv. over grotere oppervlakte voor in het natuurontwikkelingsterrein van
Kollegreend. Soorten als Rood gLrichelheil, Rode ogentroost, Wilde bertram, Smeerwortel,
Tirnothee, Boerenwormkruid, Srnalle weegbree, Spiesmelde, Ridderzuring en Akkerdistel
lijken in dit rnilier-r gunstig bernvloed te worden door begrazing.
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Binnen het systeem van de Allier vinden we dit ecotoop in natte zandige stroomgeulen met
als typische vegetatie een Moeraskers-consort. De kensoorten van deze gemeenschap zijn
Moeraskers, Behaarde boterbloem, Waterpeper, Kruipende boterbloem, Polei, Ruige zegge
en Valse voszegge. In de Maasvallei is deze gemeenschap zeldzaam en onregelmatig
aanwezig.

Ontwikkeling
Snelle ontwikkeling van soortenrijkdom kan optreden dankzij overstromingen. Op dit
tnomeut vinden we mooi ontwikkelde voorbeelden in de natuurontwikkelingsterreinen
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Dynamische strang
F.10 Strang
Habitats en synecologie
Deze plasseu worden gekenurerkt door sterke peilschomrnelingen eu eeu periodieke
verstoring door hoogwaters. Ondanks liet ontbreken van strangen in liet huidige
Grensmaasgebied kornen toch een aantal plasmilieus (grindplassen) voor die de
karakteristieken van frequente overstroming en sterke peilschornmeling kennen. De
gemeenschappen van gevoelige waterplanten ontbreken in deze dynarnische plasrnilieus. Een
aantal gemeenschappen zijn wel aangepast aan dit ecotoop.

* Callitriclto-Batracltion; Verbond van Steruenlcroos-Wateruanonkel

Kensoorten: Gewone, Fijne en Vlottende waterranonkel, Gewoon sterrenkroos en
Haaksterrenkroos.

Voorkomen: in stilstaand of traag stromend water, evenals op slibbige, droogvallende rnilieus
valt oevers. Momenteel sporadisch in het gebied aanwezig in grindplassen. Deze vegetatie is
te verwachten in goed ontwikkelde dynarnische strangen, \,vaar een voldoende aandeel
ondiepe oevers aanwezig zijn.

* Sugittario-Sparganietum, ctssociatie van Egelskop en Pijlkruid

Kensoorten: Kleine egelskop, Pijlkruid en Zwanenbloem.

Voorkomen: de gemeensclrap kornt voor in stromend of stilstaand, matig voedselrijk, enkele
centirneters diep water. Lr rneer voedselrijk stilstaand water is er eeu verschuiving van
soorten. Pijlkruid en Kleine egelskop verdwijnen, terwijIZwanenbloern, Middelste
waterweegbree el1 Grote egelskop er hun optimum vinden. Deze situatie vinden we in de
grindplasoevers eu de oevers of droogvallende milieus van poelen en oude rivierlopen.

Door verstoring ontstaan geregeld nieuwe pioniersmilieus. Vooral Middelste waterweegbree
is hiervan aflrankelijk. Intensieve begrazing heeft een negatieve irnpact op de vegetatie in
waterhoudende, ondiepe stroomgeulen in het winterbed. Zo verdwenen deze vegetaties uit
lret uiterwaardgebied van Elen-Heppeneeft, waar ze in 1986 nog beschreven waren in de
stroorngeulpoelen (Rr"rtten 1987). Fragmentarisch komt de associatie nog voor op de oevers
van grindgaten en in overstroomde poelen met de kensoorten Gewone waterbies,
Zwanenbloem, Middelste waterweegbree en Gele waterkers (Maaswinkel bv.).

* Leersio-Bidentetum; Rijstgras-associatie (opname 38)

De gemeenschap met de kensoort Rijstgras komt voor in de oevers van zwak stromend water
Voor de vestiging en het standhouden van de soort is een voldoende openl,eid nodig.
Overstromingen werken dan ook zeer positief voor de verspreiding van deze soort. Komt
voor sarnen rnet pioniersoorten van slibrijke oevers zoalsZwart en Knikkendtandzaad,
Moerasvergeet-rnij-niede, Wolfspoot, Watermunt, Beekpunge.

Ontwikkeling

ln de waterrnilieus zijn er slechts weinig ontwikkelde plantengemeenschappen aanwezig. De
oorzaak ligt in de sterke verstoring van de watermilieus (zowel van waterkwaliteit als -
kwantiteit). Ook de rivierdynamische verstoring vormt een belemmering voor de

ontwikkeling van uitgebreide vegetaties, hoewel ze tegelijk zorgt voor een groot aanbod aan

soorten. In 199'/ werd een staalname uitgevoerd naar de waterplanten in de plassen van het
gebied. De resultaten zullen afzonderlijk gerapporteerd worden.
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F.1f Sfibbige oever
Habitats en synecologie (opnamen 22, 52, 56)

De oevers van dynamische strangen en plassen in het riviergebied vertonen door de sterke
schommelingen van het waterpeiI oper-r sedimentmilieus waar zich gedurende de zorler
vegetaties kunnen vestigen. Door een verschil in overstromingsdynarniek zullen
verschillende sedimenten in de oevers afgezet worden bij hoogwaters. Op laagdynamische
oevers zal slib bezinken. Deze sliblaagies bevatten steeds soorten van typische
riv iergemeenschappen.

* Ro r ipp o- O e n a nt h e t u m aq uat i c ae ; as s o c i at i e v an í.1/ at e r I or krui d

Kensoorten : Wateftorkruid, Gele waterkers, Zwanenbloern, Middelste Waterweegbree,
Gewone waterbies, Mannagras, Rode waterereprijs.

Deze gemeenschap komt voor op slibbige, periodiek droogvallende situaties. Ze is
kenmerkend voor nevellgeulsystemen van rivierell waar een schommelende waterstand voor
droogvallende slibplaten zorgt. Deze gemeenschap volgt in de verlandingssuccessie op
watervegetaties van de associatie van Witte waterlelie en Gele plornp of liet verbond van
Sterrenkroos- Waterranonkel.

* Eleoclraritetum soloniensis ; Slijkgroen-associatie

Kensooften: Naaldwaterbies en Eironde waterbies, Slijkgroen, Bruin cypergras,
Heelblaadjes.

Op open slibsedirnent van de dynamisclie oevers waar na omwoeling van de bodem een

afzetting van een sliblaag is opgetreden. Zeer zelden en fragmentair aanwezig;
vertegenwoordigd door éen of enkele kensoorten (Slijkgroen bv.).

De standplaatser-r zijn rnomenteel te beperkt aanwezig om een voldoende ontwikkeling van
deze (efemere) gemeenschap in het Grensmaasgebied te bekomen. De overstromingen van de
laatste jaren brachten wel tijdetijk nieuwe vestigingsmogelijkheden mee.

Zeer kenmerkend voor de slibbige oevermilieus zijn ook de gemeenschappen van het
Moerasandijvie-verbond (Bidention), waarvoor de milieus van vloedmerken en open oevers
in lret riviergebied overvloedig aanwezig zijr.
* Polygono-bidentetum: associaÍie van lVaterpeper en Knikkend tandzaad

Kensoorten: Waterpeper, ZachÍe en Fijne duizendknoop.

Gemeenschap van lange tijd droogvallend slib (vanaf voorjaar). Zekomt ook op slibbige
plaatsen van grindbanken en sedimentafzettingen in de uiterwaard voor.

Ontwikkeling
Ornwille van de sterke verstoring van het overstromingsregime in het gebied, komen geen
eclrte strangen lneer voor. Verspreid zijn nog wel milieus aanwezig die de karakteristieken
van het ecotoop hebben, vooral dan de oevers van grindplassen. Goed ontwikkelde vegetaties
zijn op deze verstoorde plaatsen echter zelden aanwezig. Een aantal gemeenschappen, zoals
de Slijkgroen-associatie was enkel na de hoogwaters van '93 en '95 verspreid aanwezig.

F.12 Lemige oever
Habitats en synecologie (opnamen 53, 54)

Deze veelal dynamischer oevers (iets rneer peilschommeling en steilte dan vorige type)
worden gekenmerkt door een veftegenwoordiging van het Riviertandzaad-verbond in de
meest dynarnische open pionierssituaties.
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" Clrenopodion fluviatile; Riviertandzaad-verbond

Kensooften: ZwarÍ en Knikkendtandzaad,Zeegroene en Rode ganzenvoet

Het is een pioniersvegetatie op slibrijke, nitrofiele oeversedimenten langs plassen in
wir-rterbed (op zware klei of leem). Binnen dit verbond kan in het gebied duidelijk
onderstaande associatie onderscheiden worden.

* Malacltio-Bidentetumfluviatile; associatie van Zwart tandzaad en lïatermuur

Kensoorten : Waterm u u r, Zw art Íatdzaad, Smal tandzaad.

Een kenmerkende gemeenschap van vloedmerken (verterend organisch materiaal) en slibrijk,
nat sediment, rijk aan grof organisch materiaal. Kenmerkend voor overstroomde plaatsen
waar veel turbulentie aanwezig is en veel grof organisch materiaal afgezet wordt.
* Salicetum albae; Schietu,ilg-associatie

Op iets hogergelegen milieus van nevellgeul-oevers kunnen wilgen zich blijvend vestigen, de
kiemgeleger-rheid is op deze plaats aanwezig tijdens jaren met hogere waterstanden in l-ret

voorjaar. Hier ontstaat het schietwilgenbos met kenmerkende luchtwortels als aanpassing
voor de sterke waterpeilschommeling in de oevers van nevengeulen. Het is een dicht bos van
Schietwilg, meestal zonder ondergroei.

Ontwikkeling
Deze vegetaties ontwikkelen zeer vlot; de kensoorten verspreiden zich zeer gemakkelijk en
zijn op talloze plaatsen in het gebied te vinden (o.a. op grindbanken).

F.13 Zand-grindoever
Habitats en synecologie (opnamen 51, 55,56)
De dynarnische oevers zullen een grindig-zandig profiel houden door openspoeling of
aanvoer van zandige sedimenten bij hoogwater. De vegetaties op deze grofkorrelige
substraten zijn veelal ijle pioniersvegetaties. Ze vertonen een vermenging van associaties van
oevergemeenschappen.

* Polygono-Veronicetum anagallidis-aquaticae; associatie van Blauwe waterereprijs en
14/aterpeper

Naast de kensoorlen Waterpeper, Echte waterkers (rninst frequent voorkomen in
riviergebied) en Blauwe waterereprijs, komen tevens de dubbelgangers Rode waterereprijs en
Slanke waterkers binnen deze gemeenschap voor. Daarnaast frequent pioniers van de
Tandzaadklasse waarbij vooral de verschillende Tandzaadsoorten steeds present zijn
(kenmerkend Knikkend Íandzaad, daarnaast Zwart@ndzaad en tevens Grote kattenstaart).

Het is een ijle vegetatie rnet Rode en Blauwe waterereprijs, Goudzuring, Rode ganzenvoet,
Getande weegbree, vaak in menging en met overgangen naar het Zilverschoon-verbond. Op
sornmige plaatsen bieden deze zandige oevers de mogelijkheid voor vestiging van Populier.
Kiemplanteu vormen dan een lijn volgens de aanspoeling van de zaden. Het is uitzonderlijk
ook een vestigingsplaats voor soorten van het Slijkgroen-verbond, zoals Bruin cypergras.
Deze gemeenschap kornt sporadisch voor op enige afstand van de rivier op oevers met open
sediment in langzaamstrornende, goed beschutte geulen of stilstaande plassen. Vaak komt ze
ook specifiek voor op aangerijkte zandige oevers (aanspoelgordels).

* Polygono brittingeri-C. rubri : Rivierganzenvoet-associatie

Kensoorten: Beklierde duizendknoop, Rode en Zeegroene ganzenvoet en Goudzuring

Op langdurig onder water staande, grofzandige afzettingen, eventueel met een sliblaagje.
Deze vegetatie komt voor aan de oevers van de grindplassen, sporadisch ook op grindbanken.
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l BAa

1 6Aa
1ZAa

Ontwikkeling

De beschrevelt gemeenschappen zijn vrij algemeen aanwezig. Ten aanzien van de
soortenrijkdom zijn er wel een aantal ontbrekende doelsoorten voor de oevers van
strangsystemeu, zoals Polei, Rivier- en Moeraskruiskruid.

Contact-milieus

C.1 Beekmonding
Habitats en synecologie
Als contactzoue tussen waterstromen van verschillende kwaliteit en snelheid, evenals
knooppunt van ecologische verbindingen, heeft de beekmonding een aantrekkingskracht voor
vele organistnen. Er is enerzijds veel voedsel voor planten zowel als dieren, anderzijds biedt
het ecotoop ook specifieke habitats door de variatie en gradiënten die er optreden.

* Callitriclto-Batrac hion ; Sterrenkroos -L[/aterranonkeI-verbond
De plaatsen waar een beek rechtstreeks in de rivier uitmondt (niet in een nevengeul zoals
meestal het geval is), heeft ze over de laatste honderden meters een groot verval. Planten die
deze hoge dynamiek aankunnen zijn bv. Vlottende waterranonkel. In voldoende brede
beeklopen, zullen er stroomluwten in ondiepe zones aanwezigzrjn, de typische milieus voor
de Sterrenkroos-vegetaties.

Ontwikkeling
Buiten de rnonding van de Berwijn en de Zanderbeek betekenen de beekrnondingen op dit
ogenblik door de verstevigirrgen en het vastleggen, weinig als apart ecotoop. Ook de
Inondingen van de Berwijn en de Zanderbeek zijn op zich echter weinig ontwikkeld.

C.2 Beekloop
Habitats en synecologie
Stromend water van beeklopen.
* Sagittario-sparganieÍum; associatie van Pijlkruid en Egelskop (opname 50)

De zuivere beken met goede structuur kennen soortenrijke oever- en watervegetaties (bv.
Zanderbeek). Hier treffen we soorten als Pijlkruid, Gele en Echte waterkers, Grote egelskop

De opname van de Zanderbeek in onderstaand diagrarnma illustreert de rijke vennenging van
vegetaties die de oevers van structuurrijke beken kenmerken. De Zanderbeek vertoont zowel
abiotisch als biotisch een grote variatie aan traag tot snel stromende trajecten.

.E 9Bazr 
1 1Aa

1Ab

9Ba
11Aa
11Ab
12Aa
16Aa

16Ab
l BAa

25

Strandmelde-verbond
Tandzaad-verbond
Riviertandzaad-verbond
Spurrie-verbond
Weegbree-verbond
Zilverschoon-verbond
Wi lgen roosjes-verbond
Klasse der vochtige graslanden

16Ab
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5Bc
11Aa3

5Bc

114a3
17Ba
19A

198
1 gBb

19Ca

25Ab

Sterrenkroos-waterranon kel-
verbond
Rijstgras-associatie
Warkruid-verbond
Waterkers-vlotg ras-orde
Riet-orde
Watervenkel-verbond
Verbond der grote zeggen
Moerasspirea-verbond

2

198b \

5Ab

9Ca

17Ba

í o^I

198

Ontwikkeling
Waar de structuur en de waterkwaliteit het toelaat (bv. Zanderbeek) ontwikkelt een rijke
vegetatie. De meeste beken hebben echter sterk verstoorde oevers. Zowel de

structuurkenmerken als de waterkwaliteit laten op de meeste plaatsen veel te wensen over

Geisoleerde plassen en oude Maasarmen
C.3 Geisoleerde plas
Habitats en synecologie
Aftankelijk van de diepte, ligging ten opzichte van de rivier en eventuele doorstroming door
beken, is een verschillend type water aanwezig met een eigen watervegetatie.
Dit ecotoop is in de huidige situatie weinig ontwikkeld ornwille van de verstoring van de

aanwezige waterpartijen door grindwinning, grote peilfluctuaties door stuwbeheer, grote
dynarniek bij hoogwaters en vooral de sterke vervuiling van de wateren. De aanwezige
gerneer-rschappen behoren tot het Waterlelie-verbond.

* P o t o met u m I uc e nt is ; as s o c i at i e v an G I anz i g font e inkrui d

Kensoorten: Glanzig fonteinkruid en Doorgroeid fonteinkruid. De laatste soort is

tegenwoordig niet in het Grensmaasgebied aanwezig.

Deze gemeenschap is kenmerkend voor stilstaande voedselrijke wateren. Ze zou dus

momenteel al verwacht kunnen worden in de oude Maasarmen. De watermilieus in de

geïsoleerde plassen van het Grensmaasgebied vertonen echter een slechte kwaliteit (sterke

verstoring en vervuiling). De kenmerkende soorten van deze rnilieus ontbreken dan ook
rnomenteel.

* Myriophyllo-NuphareÍum; associaÍie van'[4/itte waÍerlelie en Gele plomp

Kensoorten: Gele plornp en Witte waterlelie, tevens Drijvend fonteinkruid, Gedoornd
hoornblad, Gewoon blaasjeskruid en Puntkroos.

hi het Grensmaasgebied kornt ze overwegend voor als Gele plomp-vegetatie. De andere

typische soorten van deze associatie ontbreken op de meeste plaatsen. De gemeenschap

verkiest vrij diep ( 1-3m), voedselrijk water. Ze komt overwegend voor tegen niet-beschutte
(geerr wilgenbegroeiing) oevers die vrij steil kunnen zijn,zodaÍ een oevervegetatie veelal
ontbreekt.

Oorspronkelijk vormen de oude rivierarmen de meest kenmerkende standplaats. Momenteel
is ze frequetlter aan te treffen in plassen van grindwinningen. Voorkomend op Oude Maas
Stokkem, in verspreide plassen in het alluviaal gebied (bv. Uikhoven). Op de Maas zelf
kunnen tijdens langdurige lage afvoeren de soorten in stroomluwten gevonden worden
(Verbeek 1996).

66

l-)t.i
/

t/z'
| / ,"
v(- /"\.



Vegetatietypering binnen het ecotopenstelsel

Het Verbond der Kleinbladige fonteinkruiden (Parvopotamion) is net als het bovenstaande
verbond ondervertegenwoordigd op dit mornent. Verspreid komen de kensoorten voor, echter
niet in karakteristieke gemeenschappen.

*CeratopltyIIetum demersi; associatie/ronxpgenteenschap van Gedoornd hoornblad

Kensoort: Gedoomd hoornblad. Vaak komt een vegetatie voor met verschillende soorten
bijgernengd, fflaar steeds een overheersing van Gedoornd hoornblad. Soorten die frequent
salrelt voorkomen zijn Schedefonteinkruid en andere kleine fonteir-rkruiden, Brede en Smalle
waterpest, Aarvederkruid.

Ontwikkeling

De bovenstaande gemeenschappen zijn kenmerkend voor de voedselrijke wateren van oude
rivierarmen. Voor de ontwikkeling van deze gemeenschappen is echter een beperking van
vervuiling en verstoring (vergraving, overstrorring) een belangrijke vereisten. In de meeste
grindplassen en plassen in het winterbed zijn welwaterplanten aanwezig,maar zelden rijk
ontwikkelde gemeenschappen. De plassen werden afzonderlijk bemonsterd en deze
gemeenschappen zullen in eerr rappofi van de waterplassen van de Maasvallei beschreven
worden.

C.4 Geïsoleerde plasoever
Habitats en synecologie
De Riet-klasse is kenmerkend voor oevermilieus met een tarnelijk constant waterpeil. In het
gebied worden ornwille van de steeds aanwezige schommelingen in het waterpeil vooral
overgaugen aangetroffen van het Riviertandzaad-verbond van de grindige. slibrijke oevers
naar de Riet-klasse van de permanent natte oevermilieus met weinig peilschomrnelingen. De
aanwezigheid van kwel zorgt in deze zone sporadisch voor de aanwezigheid van
kwelindicerende soorten zoals Witte waterkers en Bosbies.

* G ly c e r io- S p ar g u n i o n ; V I o t gr a s - E ge I s ko p -v e r b o nd (opname 3 8, 5 6)

Gemeenschappen van eutrofe slibrijke oevers, ondiepe wateren of natte plaatsen met tamelijk
constant waterpeil. Naast de kensoorten Rode en Blauwe waterereprijs, Beekpunge en

Geoord hehnkruid, komen tevens Beklierde duizendknoop, Grote kattenstaart, Rietgras,
Korrelganze[voet en Watermunt voor op de oevers van grindplassen en oude Maasarmen. Ze
weerstaan wel een zekere peilschommeling. Typische aansluiting in het water van
Zwanenbloem en Grote waterweegbree. Op de oevers van de vervuilde oude Maasanren ver
van de rivier is overwegend een Liesgras-vegetatie aanwezig.

25Ab 9Ba
1OAa

.19Aa

16Ab 1 38a

Ontwikkeling
Slecht ontwikkelde situaties ornwille van vervuiling, te sterke peilscliommelingen en

verbroken cor-ltact met rivier. Vele plassen in het alluvium zijn door de winterdijken van het
riviersysteern afgesneden. Zo wordt de aanvoer vall soorten vanuit de rivier belemmerd.

17Aa

, '1 1Aa

12Aa

9Ba
1 OAa

11Aa
12Aa
1 3Ba
16Ab

17Aa
'194a

25Ab

Strandmelde-verbond
Dwergbiezen-orde
Tandzaad-verbond
Spurrie-verbond
Naaldenkervel-verbond
Zilverschoonverbond
Klissen-verbond
Vlotg ras-Egelskop-verbond
Moerasspirea-verbond
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Moeras en kwelzones
C.5 Moerasruigte
Habitats en synecologie
Moerassige zottes worden gekenmerkt door een permanent natte bodem. Deze zijn beperkt
tot de slibbige verlandingszones van oude rivierarmen en de lage en/of slechte
heraanvullingen van grindwinnir-rgen. De heraanvullingen van grindplassen gebeuren veelal
rnet tamelijk f,rjnkorrelig materiaal, zodat er een dichtslemping optreedt en er gedurende
grote delen van het jaar water blijft staan op deze bodems. Hierop ontwikkelt afhankelijk van
de plaats in het riviersysteem een moerasvegetatie met meer of rninder aan de rivierdynamiek
aangepaste soortell.

* Pltragmition; Riet-verbond (opnamen 44, 47, 57)

In het gebied komen slechts zelden moerassige situaties voor, omwille van de grote
peilschornrnelingen op de meeste plaatsen in het gebied. Een aantal locaties, verder van de
rivier af (Oude Maasarmen), of lagergelegen heropvullingen van grindplassen, kennen wel
ontwikkelde moerasvegetaties, waarbij vooral de laatste locaties sterk in ontwikkelingzljn.
De Oude Maasannen hebben op vele plaatsen te leiden aan eutrofiëring.

De zoues van (hogere) plasoevers met een stabiel grondwaterniveau ontwikkelen liet de
moerassige omstandiglieden zoals in de hoger beschreven oevennilieus (Ca). Hier treffen we
soortelt aan die een stabiele grondwatertafel nodig hebben: Blauw glidkruid, Wolfspoot,
Heelblaadjes, Harig wilgeroosje, Moeras-vergeet-me-nietje, Hennegras, Gewone
er-rgelwortel, e.d.
Ook in grindheraanvullingen met een stabielere grondwatersituatie is de vegetatie te vinden.
Zo zijn ze zeer algemeen in het gestuwde r-roordelijke Grensmaasdeel (bv. Kollegreend)

Opnames vau uatte oevervegetaties in uatuurontwikkelingsterreinen (Koningssteen en
Kollegreend) touen een gevarieerde vegetatie met typische vertegenwoordiging van Riet-
klasse, Moerasspirea-verbond en Zilverschoon-verbond (cfr. onderstaand diagramma).

't6Ab

16Ab
17Aa
17Ba
19

25Ab
2SBa

31Aa

Zilverschoon-verbond
Klissen-verbond
Warkruid-verbond
Riet-klasse
Moerasspirea-verbond
Glanshaver-verbond
Marjolein-verbond

25Ba

254b

17Aa

17Ba

De Waterweegbree-Heen-associatie hoort eveneens in het rivierengebied thuis, gebonden aan
slibafzettingen op zandgrond met sterke waterpeilschommelingen. Deze vegetatie met Heen
als kensoort is in staat open oevers te koloniseren, zoals op enkele grindplasoevers in het
Grensmaasgebied. Uitgebreide vegetaties met de soorten van deze associatie ontwikkelden
tot nu toe niet. Langs de Allier werden wel ontwikkelde vegetaties van deze associatie
aangetroffen in hoogwaterstroomgeulen.
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* Cons. Glyceria/luitans; Rompgemeenschap Liesgras

Liesgras domineert op weke grond langs vervuilde wateren, bv. vervuilde Oude Maas-armen

Deze rompgemeenschap vervangt de typische Riet-associatie (Typho-phragmitetum), die
langs oude rivierarmen verdwenen is door vervuiling, begrazing en waarschijnlijk ook
grondwaterdaling en overdreven peilschomrnelingen.

* Typlretum laÍifoliae; Associatie/Rompgerueenschap Grote lisdodde (opname 58)

Gemeensclrap gedomineerd door Grote lisdodde.

Eutrofe rroerasomstandigheden: slibrijke ondiepe wateren of natte plaatsen met constant
waterpeil. Kenmerkende soorten zijn Beklierde duizendknoop, Kattenstaart, Liesgras, Grote
lisdodde, Rietgras, Hennepnetel, Korrelganzenvoet en Watermunt. Momenteel komt de
vegetatie zeldzaam voor op oevers van griudplassen of heraangevulde zones van plassen.
Typische aansluiting in het water is er rnet sooften zoals Zwanenbloem en Grote
waterweegbree ( Sagittaria- Sparganietum).

334a 11Ab2

25Ab

114b2
16Ab
19

198a4

2sAb
33Aa

I

16Ab

Rivierganzenvoet-ass.
Zilverschoon-verbond
Riet-klasse
Associatie van Grote
Lisdodde
Moerasspirea-verbond
Verbond der
wilgenvloedstruwelen

19

Ontwikkeling
Gezien de beperkte aanwezigheid van natuurlijke moerasmilieus in het sterk verdroogde
riviergebied (Van Looy & De Blust 1995), zijn er ook weinig goed ontwikkelde
lxoerasgemeenschappen aanwezig. De vegetaties die nog onder directe invloed van de
rivierdynarniek staan (niet afgesneden door winterdijken) ontwikkelen vlotter soortenrijke
gemeenschappen.

C.6 Kwelzones
Habitats en synecologie
Broekbossen met stabiele grondwaterniveaus en duidelijke kwelinvloed treffen we enkel op
grotere afstand van de rivier, in oude rivierannen (bv. Vijverbroek). Enkel in het
Kingbeekbronbos aan Nederlandse zijde is een duidelijk bronmilieu aanwezig. Hier is een
Elzen- en Goudveil-Essenbronbos aanwezi g meÍ ZwarÍe els, Gewone es, Paarbladig
goudveil, Dotterbloern, Muskuskruid, Slanke sleutelbloem,...
Gezien de geïsoleerde ligging ten aanzien van de rivier (buiten het overstromingsgebied)
werden geeu opnalnen in de tabel opgenomen.

* Alnion-Carici elongatae; Elzenbroekbos
Een Elzenbroekbos (Alnion-Carici elongatae type) met als kensoortenElzenzegge,
Zompzegge, Stijve zegge en Ijle zegge overweegt in de brede kwelzone van het Vijverbroek.

Een uitzonderlijke situatie treffen we op de drijtilmilieus van de uitgeveende kernzone van
het V ijverbroek-kwelgebied.

1 98a4
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Ecotopensteisel Grensmaas

* Cicution virosae; lfaturscheerling-verbond

De Waterscheerling-Cyperzegge-associatie (Cicuto-Caricetum pseudocyperi) is typerend
voor ornvarlgrijke, compacte drijftillen.

Kerrsoorten: Waterscheerling, Hoge Cyperzegge, Pinksterbloem. Aan de rand van het
riviergebied kan de vegetatie voorkomen op drijftillen in ondiep, voedselrijk water, bv. in het
Vijverbroel<. Hier treffen we de variant van deze gemeenschap met veel Moerasvaren als
overgang naar de Moerasvaren-subassociatie (Thelypterido-Pliragmitetum) van de Riet-
associatie.

Het voorkomen in hetVijverbroek is beperkt tot de eind vorige eeuw uitgeveende kwelzones
rnet drijftillen.

Ontwikkeling

Ondanks de geïsoleerde aanwezigheid zijn er toch goed ontwikkelde gemeenschappen in dit
ecotoop aanwezig.

C.8 Zoom

Habitats en synecologie

Echte zomeu worden in de natuurontwikkelir-rgsterreinen aangetroffen in de nabijheid van de
jonge bosrnilieus. Hoewel het ecotoop een beperkte breedte en oppervlakte heeft, zijn er toch
duidelijk te onderscheiden gemeenschappen aanwezig.

" Galio-Alliarion; Verbond van Kleeflcruid en Look-zonder-look (opnamen 37,59,60,65,66)

Kensooften: Ridderzuring, Heggendoornzaad, Hondsdraf, Heggewikke, Robertskruid

Zotnen zijn typische gradiënt-rnilieus waar een beihvloeding vanuit de omgeving zorgt voor
specifieke milieu-omstandigheden. Het zijn veelal ruigere vegetaties die door de
aanwezigheid van zoornsoorten kunnen onderscheiden worden van andere ruigten. Typische
zoomsoorten in de Maasvallei zijn: Hemelsleutel, Kruidvlier, Borstelkrans, Brandpastinaak,
Dolle kervel, Hondspeterselie, Heggendoornzaad, Look-zonder-look, Gewone en
Welriekende agrimonie, Gevlekte dovenetel, Betonie, Ruige anjer, Peperkers, Stinkende
bal lote, Echte valeriaan.

38 1'1Ab

1 2Bb

17Aa

'114b

12Bb
'164b

17Aa
17Ab

ío
25

334
34Aa
38

Riviertandzaad-verbond
Varkensgras-verbond
Zilverschoon-verbond
Klissen-verbond
Verbond van Kleefkruid en Look-
zonder-look
Riet-klasse
Klasse der vochtige graslanden
Orde der Wilgenvloedbossen
Sleedoorn-bramen-verbond
Eiken-beuken-klasse

34Aa
JJA i

I

16Ab

19

17Ab

* Balloto-Clrenopodietum; Associatie van Stinkende ballote (opname 68)

Kensoorten: Stinkende ballote, Ijzerhard, Gewone klit, Kleine klit, Hondspeterselie.
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Vegetatietypering binnen het ecotopenstelsel

Deze vegetatie kornt voor in zornen er-r ruigtes met een voedselrijke zandafzetting. De
vegetatie komt meestal gernengd voor Ílet andere ruigtetypes zoals de Bijvoet-associatie. De
standplaats rnoet alleszins een voldoende openheid hebben; vandaar datdeze vegetatie
rneestal op sedimentafzettingen nabij de rivier aangetroffen wordt.

Ontwikkeling

Dit ecotoop ontwikkelt zeer snel in het riviersysteem. We treffen er de meest diverse en
soortenrij ke gemeenschappen.

C.9 Mantel

Habitats en synecologie

De randen van bosmilieus hebben een apart microklimaat. Aangepaste vegetatie-
ontwikkelingen treden op op deze plaatsen.In de jonge bosmilieus langs de Grensmaas
komen deze milieus over grote oppervlakte voor. De kenrnerkende vegetaties binnen dit
ecotoop behoren tot liet hieronder beschreven verbond.

* Rub ion s ubatlanticum ; Sleedoorn-Bramen-verbond (opnamen 61, 62, 63, 64)

Aansluitend bij de zoorn kunnen we, als overgang naar bos, een mantelvegetatie aanduiden.
Sooften als Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Boswilg, Gewone vlier, Ruwe berk,
Trilpopulier, Grauwe abeel, Appel, Gladde iep en Gelderse roos verkiezen bosranden.
Keumerkende soorten voor het riviergebied zijn de kalkrninnende Wegedoorn, Heggenrank,
Rode komoelje en Wilde kardinaalsrnuts. Deze komen zowel in de ondergroei van
lrardhoutooibos, als in struweel- en mantelvegetaties voor. Vermits de typische bossen langs
rivieren veelal kleine, smalle bossen zijn, zal de randwerking en de aanwezigheid van
rnantelntilieus zeer belangrijk blijven. Kruiden van bosranden en opeller bosstukken zijn
Hondstarwegras, Groot glasltruid, Hartgespan, Brede wespeorchis en uiteraard bramen.
Onderstaand diagramma toont de variatie aau gemeenschappen die binnen de mantels
aanwezig is.

38Aa /'
128

128
16Ab

17Ab

178
19

2sAb
25Ba
31Aa
32Aa

35Aa
38Aa

Raket-orde
Zilverschoon-verbond
Verbond van Kleefkruid en
Look-zonder-look
Haagwinde-orde
Riet-klasse
Moerasspirea-verbond
Glanshaver-verbond
Marjolein-verbond
Verbond der Sporken-
Wilgenbroekstruwelen
Elzen-verbond
Elzen-Vogel kers-verbond

35Aa

32Aa

'164b

1 7Ab

31Aa 178
arD^ 19

25Ab

Ontwikkeling

Dit ecotoop ontwikkelt sterk in de rand van de bossen die in de natuurontwikkelingsterreinen
aanwezig zijn. Het zijn jonge bosrnilieus met veel randoppervlakte en zeer duidelijke
mantelgemeenschappen . Deze bosgemeenschappen hebben een dichte ondergroei die meestal
eeu soortenrijke vegetatie bevat.
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C.10 Sedimentovergang

Habitats en synecologie

Uitgesproken gradiëntzones van sedimentafzettingen uiten zich vooral in de vegetatie bij
extrelre hoogwaters. De extreme omstandigheden zorgen voor de aanwezigheid van sterke
gradiënten in afzettingen en brengen ook de specifieke soorten van deze milieus mee. De
soorten en gemeenschappen vau deze milieus zijn zeer specifiek en zeldzaatn Hoewel ze
sleclrts over beperkte oppervlakten voorkomen, bespreken we zehier toch omwille van hun
Lr itzonderlijke karakter.

* Onopordion acanthii; l4/egdistel-verbond (opname 66)

Kensoorten: Doornappel, Stalkaars, Wilde reseda, Wegdistel, Bilzekruid, Absinth-alsem,
Slangenkruid, Gewone teunisbloem, Zwarte toorts, Koningskaars, Witte honingklaver,
Citroengele honingklaver, Knikkende distel, Wouw.

Voorkomen: De randzones van zandruggen die in het dynamische overstromingsgebied zijn
afgezeÍ, vertonen een combinatie van gradiënten in zowel substraat als expositie. De textuur
van de zandafzeÍÍitrgen is hier sterk bijgemengd met eeu kleiige, organische fractie. De
standplaats wordt tevens gekenmerkt door een sterk microreliëf (steile helling). Op zulke
overgangszones varl dikke zandpakketten naar kleiiger pakketten, in smalle linten
voorkomend, zij n al le kensoorten aanwezig (cfr. Kerkeweerd-kartering).

De vegetatie vertoollt een sterke vermenging met soorten van andere gemeenschappen (bv.
Akkerdistel, Kweek, Bijvoet, Peen, Duizendblad, Brandpastinaak, Grote, Ruige en Kleine
klaproos) en ook overgangen naar ruigtes van de Bijvoet- en Raket-orde.

31Aa 34Aa9Ba ilAb

Strandmelde-verbond
Riviertandzaad-verbond
Raket-orde
Wegdistel-verbond
Klasse der Graanvruchtakkers
Zilverschoon-verbond
Bijvoet-orde
Warkruid-verbond
Klasse der zandige droge graslanden
Klasse der vochtige graslanden
Glanshaver-verbond
Marjolein-verbond
S leedoorn-bra men-verbond

i_----\
1

9Ba
11Ab

128
1zBd
13

16Ab

174
17Ba
20
25

25Ba
31Aa
34Aa

ltl
25Ba

12Bd
.E

20 13

17Ba
174 16Ab

Ontwikkeling
Dankzij de rivieraanvoer van soorten ontwikkelen in dit ecotoop uitzonderlijk soortenrijke
gemeenschappen met de (op nationaal niveau) zeldzane kensoorten.
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Laagdynamische milieus

Hoge weerd
L.1 Stroomdalgrasland

Habitats en synecologie

Een groot deel van de huidige natuurterreinen en van de natuurwaarde van het
Grenstnaasgebied betreft open graslanden, die niet enkel zeer rijk zljn aan plantensoorten
maar ook faunistisch zeer interess anÍ zijn. De Glanshaver-associatie is hier het sterkst
vertegenwoordigd. Op plaatsen met sterkere begrazings-/betredingsinvloed komt de
Kamgras-associatie voor.

* Arrlrenatlteretum elatioris; Glanshaver-associatie (opnamen 75,79,81, 82, 83,91, 92,97,98,
100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, tt2, 1t3, 114, 115, 117, 118, 121, t24)

Kensoorten: Grote bevernel, Goudhaver, 'Wilde peen, Glad walstro, Groot streepzaad,
Beerndkroon.

Naast deze soorten komen binnen deze associatie steeds een aantal soorten voor die ze

onderscheid van de Kamgras-associatie: Fluitenkruid, Gewone berenklauw, Gewone
smeerwortel, Heksenmelk, Margriet, Kraailook, Veldlathyrus, Vogelwikke.

Wanneer de begrazingsinvloed plaatselijk sterker aanwezig is, zullen soorten van de
Kamgras-associatie (zoals verder beschreven onder de beheerde rnilieus) het overwicht gaan

uitmaken: Kamgras, Tirnotheegras en Vertakte leeuwentand als meest kenmerkende.

De graslanden onder natuurbeheer kennen alleszins een gevarieerde vegetatie met sooften uit
verschillende gemeenschappen, steeds is er een aandeel kalkminnende en ruigtesoorten
aanwezig.

31Aa 16Ab

174a1

20Ba

)1L,;

16Ab

17 Aa1

20Ba
21Aa

258a1
31Aa

Zilverschoon-verbond
Ass. van Bijvoet en
Boerenwormkruid
Zilverhaver-verbond
Verbond der droge
kalkgraslanden
G lanshaver-associatie
Marjolein-verbond

Ontwikkeling
Dit ecotoop ontwikkelt zeer soortenrijke gemeenschappen met een belangrijk aandeel aan

stroomdalsoorten. De ontwikkelingssnelheid is afhankelijk van rivierdynamiek en

voedselrijkdorn.
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L.2 Hardhoutstruweel

Habitats en synecologie

Onder dit ecotoop zijn de ruigten en struwelen op de hogere terreinen opgenomen. Meestal is
een mozaïek van ruigte en jonge boomopslag aanwezig. De kenmerkende ruigtevegetaties
horen bij de Bijvoet-klasse.

* Tansceto-Artemisietum; Associatie van Bijvoet en Boerenwormlcruid (opnamen IlO, 126)

Dit vegetatietype is algemeen op zandige afzettingen en ruderale plaatsen.

De gemeenschap wordt gekenmerkt door een dominantie van Bijvoet en Kweek, verder zijn
als begeleiders steeds aanwezig: Boerenwormkruid, Reukeloze kamille, Wilde bertram,
Ridderzuring, Canadese frjnstraal. In zuivere vorm is het meestal een soortenarme ruigte die
ofwel door Kweek (meest frequent) ofivel door Bijvoet sterk belieerst wordt.

25
'164b

17A
20

Zilverschoon-verbond
Bijvoet-orde
Klasse der droge zandige
graslanden
Klasse der vochtige graslanden25

20

17A.

De ruigten vormen in mindere of meerdere mate overgangen en meugvormen met de
pioniersvegetaties van zandafzettingen en met de stroomdalgraslanden. Successie treedt op
naar bos van Boswilg, Meidoorn en Zomereik.

Kenmerkend voor deze halfopen struweelmilieus zijn de vegetaties van de Sleedoorn-orde of
lnengvonnen met ruigten van de Bijvoet-orde aanwezig.

* Trifo lion medii; Marj ol e in-verbond (opnamen 94, 1 1 1, 121, 122, 123, 125)

Kensooften: Wilde rnarjolein, Rapunzelklokje, Borstelkrans, Gewone agrimonie, Srnalbladig
krr-riskruid, Glad walstro, Zwarte toorts en St-Janskruid.

VerrLrigde stukken grasland vertonen naast de graslandsoorten een groot aandeel van soorten
van dit verbond. Naast eeu voorkomen van dit verbond in mengvormen met andere ruigte-
gemeenschappen van Bijvoet-orde en Sleedoorn-Bramen-verbond, komen ook vegetaties van
de kenmerkende associaties voor.

* Trifolio-Agrimonietum; Associatie van Bochtige klaver en Agrimonle (opnamen 63-66,84,
90,93,116,131)

Kensoorten: Gewone agrimonie, Moerasspirea, Ruige anjer, Kropaar, Jacobskruiskruid,
Gewone ereprijs, Hondsdraf, Poelruit, Echte valeriaan, Veldlathyrus, Rapunzelklokje.

Deze associatie treffen we in verruiger-rde glanshavertypes op zandige bodems, evenals in
zolrren van begraasde natuurterreinen. Het is een lichtminnende en relatief thermofiele,
mesofiele, dichte ruigte-gerneenschap met tevens een aantal min of meer vochtminnende
soorten die wijzen op de schommelende waterstanden in het gebied. Vaak in mozaïek met
Meidoorn-, Sleedoorn-, Hondsroosstruweel. De vegetatie is aanwezig op dijken met een

extensief beheer. Het optimale beheer is een extensief maaibeheer (eens om de paar jaar). Ze
is nu sterk vertegenwoordigd op niet-beheerde (winterdijken beheer stopgezet) dijktrajecten.
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37Aa Ba2
12Bd

12Ba
12Bd
13

16Ab
17 Aa
17 Ac
17Ba
20

21Aa
25Ba
3'rAa
34Aa

37Aa

Raket-verbond
Wegdistel-verbond
Klasse der Graanvruchtakkers
Zilverschoon-verbond
Klissen-verbond
Zevenblad-verbond
Warkruid-verbond
Klasse der zandige droge graslanden
Verbond der droge kalkgraslanden
Glanshaver-verbond
Marjolein-verbond
Sleedoorn-bramen-verbond
Verbond van zomer- en wintereik

34Aa

31Aa
13

17Ac

l
64b

25Ba

l

I

I

1

17Aa

21Aa
20 17Ba

Ontwikkeling
ln de natuurontwikkelingsterreinen ontwikkelt dankzij het extensieve begrazingsbeheer een
groot aandeel ruigte- en struweelvegetatie. Deze gemeenschappen bevatten een sterke
variatie or-rder invloed van de sterk wisselende rivierinvloed. Naar de samenstelling en
kenmerkende gemeenschappen binnen dit ecotoop wordt in het riviergebied meer onderzoek
uitgevoerd.

L.3 Hardhoutbos
Habitats en synecologie
Op de plaatsen in het riviergebied met een beperkte overstromingsduur kunnen zich
overstromingsgevoelige boomsoorten zoals eiken en essen vestigen. Op deze plaatsen
ontstaat bij het ontbreken van beheer, of bij een extensieve begrazing, snel een gemengd
bostype. Deze bossen in het riviergebied hebben meestal een rijke structuur ornwille van de
gevarieerde bodern- en omgevingsinvloed.

* Froxino-Ulmetum impatientos um; Es s en-lepen-ooibos (opnamen 129, 130)

Soorten- en structuurrijk hardhout-ooibos met een goed ontwikkelde struiklaag en weelderige
bodernflora. In de kruidlaag overheersen vooral nitrofiele soorten zoals Grote brandnetel,
Hondsdraf, Dauwbraam en Kleefkruid.

Voorkomend op lemige gronden die niet onder directe invloed van het grondwater staan. Er
is een goede hutnusvertering en vochtvoorziening. Deze vegetatie verdraagt periodieke
overstromingen (tussen 2-50 dagen per jaar).

In het gebied opkomend in prille fase in Hochter Bampd, Maaswinkel en Kerkeweerd;jonge
bossen met Gewone es, Zomereik, Meidoorn als meest courante soorten. In de kruidlaag is er
een kenmerkende vertegenwoordiging van Springzaadveldkers, Bittere veldkers en
Bloedzuring. Een aangeplant bosje te Leut vertoont eveneens deze hardhoutooibos-vegetatie.

De aanwezige struweler-r van Meidoorn, Hondsroos en Sleedoorn vormen een prille fase van
het Essen-Iepen-bostype.
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17Ab
17Ab

17 Ac
344
38Aa

Verbond van Kleefkruid en Look-
zonder-look
Zevenblad-verbond
Sleedoorn-orde
Elzen-Vogel kers-verbond

38Aa i 17 Ac

Ontwikkeling
Dit ecotoop ontwikkelt zeer soortenrijke gemeenschappen met een belangrijk aandeel van de
stroomdalsoorten, de ontwikkelingssnelheid is afhankelijk van rivierdynamiek en
voedselrijkdorn.

Talud
L.4 Droog stroomdalgrasland
Habitats en synecologie

- Kalkrijke, zandige afzettingen in hoge ruggen (opnamen 95,96,115, t t9, 120)

Hier komen droge graslauden voor op zandafzeftingen. Het open pioniersmilieu van deze
afzettingen wordt in het winterbed en vooral op f,rjne stroken bovenop dijken gekenmerkt
door een wartn rnicroklirnaat. De vegetaties bevatten elementen van de Klasse der
kalkgraslanden en der zandige, droge graslanden. Een aantal kenmerkende soorten zijn:
Viltganzerik, Voorjaarsganzerik, Grote tijm, Wit vetkruid, Tripmadam, Muizeoortje,
Vogelpootje, Buntgras, Hazepoode.

Deze gemeenschappen horen thuis in een successiefase en overgangeu naar vegetaties van de
Sleedoorn-orde. Op plaatsen met kalkrijke zandafzettingen die de uitgangssituatie van deze
successie vorrrerl, behoort de vegetatie tot de Zachte haver-associatie van de droge
kalkgraslanden.

* Medicagini-Avenetum pubescentis; Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver

Deze typische associatie van zandige en zonnige oeverwallen is niet duidelijk aanwezig,
maar elemetlten ervan kotnen wel sporadisch voor. Voor soorten zoals Sikkelklaver,
Veldsalie, Echte kruisdistel, Gestreepte klaver en Ruwe klaver is er een onvoldoende aandeel
gunstige ornstandigheden om zich te vestigen. Sikkelklaver, Gestreepte en Ruwe klaver zijn
daardoor uog zeer zeldzame verscl-rijningen in het Grensmaasgebied. Op de
natuurontwikkelingsterreinen zijn ze sporadisch aanwezig op de dynarnische zandafzettingen

Kenmerkende soorten van deze vegetatie: Kleine pimpernel, Echte kruisdistel, Ruige
weegbree, Ruige leeuwentand, Echte sleutelbloem, Echt walstro, Gewone vogelmelk,
Veldsalie, Sikkelklaver, Kattendoorn, Knolsteenbreek.
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JÖ 17 Aa

17Aa
17Ba

20Ba
20Ca
21Aa
21Aa2

Klissen-verbond
Warkruid-verbond
Zilverhaver-verbond
Verbond van Wit vetkruid
Verbond van droge kalkgraslanden
Associatie van Sikkelklaver en
Zachte haver
Glanshaver-verbond
Eiken-beukenklasse

Ba25 11ó ^

1óR a21AaZ
258a
JO

,10",
z tAa

Karakteristiek voor dijkkruinen zrjn rnatig voedselrijke, zandige zandleemgronden met een
aantal sooftelt als Muizenoor, Kleine leeuwenklauw, Gewone veldsla, Gewone veldbies,
Gewoon struisgras, Rood zwenkgras, Grasklokje er-r St-janskruid . Deze soorten zijn gebonden
aan droge, zandige dijkkruinen. ln hoeverre we hier van een duidelijk onderscheiden
gemeenschap kunnen spreken en of deze dan wel thuishoort bij de Klasse der zandige, droge
graslanden, is niet zo duidelijk. Het gaat meestal om een menging van kensoorten vau enkele
typische associaties binnen een schralere Glanshaver-gemeenschap.

Op grond van de zuur- en droogteindicerende soorten is een opdeling van de associatie van
Sikkelklaver en ZachÍe haver gemaakt, met een kenmerkende Struisgras-subassociatie voor
kal kanne/u itgeloogde zandgronden :

* Subassoci atie Luzuletosum; Gewone veldbies-subassociatie

Keusoorten: Gewone veldbies, Muizeoor, Voorjaarsganzerik en Gewoon struisgras. Wijst
plaatselijk op de aanwezigheid van kalkarme zandgronden (pleistocene gronder aan rand
riviergebied/bovenop dijken of sterk uitgeloogde gronden veelal gekoppeld aan microreliëf
van dijkeu of hogere zandruggen).

We treffen er de rijke gezelschappen rnet als kenmerkende soorten: Voorjaarsganzertk,
Grasmttur, Zachte haver, Kleine ratelaar, Gewoon struisgras, Bevertjes, Muizenoor, Gewone
veldbies, Ruige klaver, Kleir-re bevernel, Knolboterbloem, Ruige leeuwentand, Klein
streepzaad, Schapenzuring, Gewoon biggenkruid, Knolsteenbreek, Kleine pimpernel,
Gewone veldbies, Gewoon reukgras, Rood zwenkgras. Het is een typische mengvorm van het
Glanshaverhooilar-rd, in het gebied beperkt tot de zonnige en zandige exposities (vooral op
dijken aar-rwezig). Op enkele plaatsen komt in ruigere overgangszones Spaanse zuring,
KrLrisbladwalstro en Slangenkruid op deze zandige afzettingen voor.

- Kalkarme, uitgeloogde schrale zandgronden (opnamen 80,127)

De open, zandige rnilieus van rivierduintjes en hogere zandige afzettingen worden
gekenmerkt door soorten van de karakteristieke gemeenschappen van duinmilieus en droge
zandgronden.

* Spergulo-Corynephorion ; Bunïgras-verbond

In het gebied komen onzuivere riviervormen voor van associaties van dit verbond met als
belangrijke kenmerken het pior-rierkarakter van de standplaats (onderhevig aan winderosie),
bestaande uit voedselarm zuiver zand. Als soorten van dit verbond treffen we Buntgras,
Duinriet, Zandmuur, Ruige zegge, Muurpeper en Canadese frjnstraal aan. Morfologisch zijn
de kenmerkende droge zandige 'duin'ruggen op dit moment weinig geaccentueerd.
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* Tltero-Airion ; Zilverhaver-verb ond

Het kenmerkende verbond voor de dynamische tot laagdynamische zandruggen

Ook van dit verbond ontbreken de typische associaties in het Grensrnaasgebied. Wel kunnen
we eelt aantal vormen onderscheiden op basis van het voorkomen in het riviersysteem, met
tlarre deze van dynamische zandruggen en deze van laagdynamische voedselanne
zandgronden. In het natLrurlijke grindriviersysteem (Allier) nemen de vegetaties van dit
verbond een grote plaats in met talloze te onderscheiden vegetaties van het zilverhaver-
verbond.

Op de deels stuivende zandruggen komt een vegetatie voor met als meest kenmerkende soort
het Eekl-roonlgras. Daarnaast vinden we nog een groot aantal voor het verbond kenmerkende
soorten: Langbaardgras, Dwergviltkruid, Ruige, Kleine en Gevlekte rupsklaver, Fijne en
Ronde ooievaarsbek, Heksenmelk. Overgangen zijn aan te geven naar de associatie van
Sikkelklaver enZachte haver. Van duidelijke associaties is echter in het gebied geen sprake;
veelal gaat het oln eeu fragmentarisch voorkomen van de kensoorten.

De gestabiliseerde voedselarme zandgronden bevatten ook een groep van kensoorten van het
verbond: Viltganzerik, Vogelpootje, Klein tasjeskruid, Vroegeling, Muurpeper, Gestreepte
klaver, Schapenzuring, Hazenpoode, Wit vetkruid, Muurpeper. Veelal is een vermenging van
de Wit vetkruid-associatie aanwezig, gezien het meestal om vermengde zand-grind
afzettingen gaat.

1OAa

9Ba
'rOAa

12

13Aa
'13Ba

164
17Ba
20Ba
208b1
20Ca
21Aa
25Ba
344

12

25Ba

Het voorkomen blijft in het Grensmaasgebied beperkt tot enkele geaccidenteerde terreinen
(zoals te Meeswijk).

L.5 Stenige dijk
Habitats en synecologie

Het gaat zowel om grindige afzettingen als antropogene milieus van stenige of met
betonplaat afgewerkte dijken.

* Sedo-Scleranthetalia; Orde van ll.it vetlcruid (opname 96)

Vetkruid-vegetaties op droge, zonnige, zandige of grindige stukken of stenige/betonplaat
plekken

Weinig tot matig dynamische standplaatsen met matten van Wit vetkruid, Muurpeper,
Triprnadam, Kleine ooievaarsbek als meest typische hogere plantensoorten. Er is steeds ook
een mosdek aanwezig.

34A 9Ba

___ I---

Strandmelde-verbond
Dwergbiezen-verbond
Ganzenvoet-klasse
Korensla-verbond
Naalden kervel-verbond
Weegbree-orde
Warkruid-verbond
Zilverhaver-verbond
Ass. van Zacht vetkruid
Verbond van Wit vetkruid
Verbond der droge kalkgraslanden
Glanshaver-verbond
Sleedoorn-orde

13Aa

'l3Ba

164

17Ba21Aa

2OCa

208b1 20Ba
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Vegetatietypering binnen het ecotopenstelsel

Wordt gevonden na overstrorning op hogere zand-grind afzettingen op plaatsen met een lage
beheersinteusiteit. Verder op weinig dynamische standplaatsen, ontstaan door calamiteuze
grindafzetting of terreinverstoring (grind- en kleiwinning Meeswijk, Maasmecheler-r).
Karakteristiek is verder de aanwezigheid van Srnalle raai, Kleverig kruiskruid, Kandelaartje,
Knolbeerndgras, Akkerleeuwenbek en zelden Dubbelkelk.

Ontwikkeling
Veelal zijn de soorten die de droge graslanden typeren fragmentarisch aanwezigenkunnen
we niet spreken van de gemeenschappen van droge gronden. Toch komt een uitgebreide
groep van warmtemiuuende soorten, als karakteristieke riviersoorten, op deze standplaatsen
voor.
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Beheerde milieus

8.1 Hooiland
Habitats en synecologie
Hier hoort de typische Glanshaver-associatie thuis, die afhankelijk van het beheer, zeer
soortenrijk kan zijn, bv. op dijken, maar meestal door de vroege eerste snede (half rnei)
tarnelijk soortenarm is.

* Arrlrenatlteretum elatioris; Glanshaver-associaÍie (opnamen 70,71,72,73,74,76,77,'78,84,
85,86,87,88, 101,102)
De typisclie vertegenwoordigers Groot streepzaad, Glanshaver, Gewoon knoopkruid,
Ff uitekruid, Gewone bereklauw, Veldzuring, zijn steeds aanwezig. Sooftenrijke hooilanden
bevatten naast deze algemene soorten nog Grote bevernel, Goudhaver, Glad walstro, Wilde
peen, Gele morgenster, Knolsteenbreek, Veldlathyrus, Bermooievaarsbek.
Plaatselijk worden door beheersovereenkomsten (eerste snede halfjuni) soortenrijke
hooilanden in stand gehouden rnet Beerndkroon, Kleine ratelaar, Herfsttijloos, Kleine en
Grote bevernel.
+ SubassociaÍie alopecuretosum; Grote vossenstaart-gemeenschap op vochtige terreinen
Kensoorten: Grote vossenstaart, Fluitenkruid, Gewone berenklauw, Hondsdraf, Kruipende
boterbloem.
Soms op zeer vochtige standplaatsen met Speenkruid, Pinksterbloem, Gewone smeerwortel
en Ruwe smele.

* SubassociaÍ.ie picridetosum; Echt bitterkruid-gemeenschap op drogere gronden

Kensooften: Ruige weegbree, Smalbladig kruiskruid, Jacobskruiskruid, Knolboterbloem,
Goudhaver, Echt bitterkruid, Bermooievaarsbek, Kruldistel.

Deze vegetatie komt dikwijls in overgangen met ruigtes van Marjoleinverbond voor.

Ontwikkeling
In de beheerde hooilanden blijven de verscheidenheid en soortenrijkdorn stabiel of gaan

achteruit. Op de winterdijken zien we de laatste jaren nog wel een verbetering optreden
dankzij de instelling van een natuurvriendehjk dijkbeheer. Vooral in de natuurterreinen is er

echter een grote toename van het aandeel Glanshaver-vegetaties, liet gaat dan wel niet om
lrooilanden, lnaar om extensieve begrazitrg, waaronder het Glanshaver-type zeer goed

ontwikkelt en tot soortenrijke vegetaties uitgroeit (wel steeds met een vermenging van
Kamgrasweilandsoorten). Soorten zoals Karwijvarkenskervel, Heksenmelk, Kleine ratelaar,
Beemdkroon, Bermooievaarsbek, Graslathyrus en vele andere kensoorten kunnen vrij sneI

terugkeren in deze natuurontwikkelingsterreinen.
Onrwille van het Europese belang van de vegetaties van deze orde met de voor de rivieren
typische bijrnenging van riviersoorten, zijn de standplaatsen van deze gemeenschap

opgenomerl in de Habitatrichtlijngebieden. Voor het Grensmaasgebied gaat het om een

duidelijke aanduiding van de overgebleven stukken Glanshaverhooiland, met een bredere

omgrenzing van de waardevolle eenheden in het geheel. Als aandachtsoorten van dit verbond
werden volgende soorten voor de habitat-bescherming binnen het Maasgebied aangeduid:

Harige ratelaar, Karwijvarkenskervel en Engelse alant als typische zeldzame soorten voor
België (zowel in Wallonië als aan de Grensmaas zeer zeldzaam en tnomenteel verdwenen uit
hooilanden).
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8.2 Onbemest weiland
Habitats en synecologie
De Karngras-associatie vormt de kenmerkende soortenrijke vegetatie van extensief begraasde
weiden. Door betreding (en bemesting) zal steeds een zeer kleinschalige bijrnenging met
vegetaties van de Weegbree-orde optreden.

B.3 Bemest weiland

Habitats en synecologie

Omwille van de bemesting en intensieve begrazing ontstaat een soortenanne korte grasmat,
waarin slechts een beperkt aantal bloeiende planten standhouden.

* Poo-lolietum; Beemdgras-raaigrasweide

Kensoorten: Engels raaigras, Ruw beemdgras, Veldbeemdgras, Witte klaver, Kruipende
boterbloem, Paardebloem, Grote weegbree.

De sterkst beweide, zwaarst bemeste graslanden. Meest algemeen binnen landbouwgebruik,
op alle grondsoorten.

Ontwikkeling
Het overgrote aandeel van waardevolle graslanden in de uiterwaarden ontwikkelde naar de
soortenarme vegetaties van deze gemeenschap door intensivering van het landbouwbel-reer.

81

* Lolio-Cynosuretum; Kamgras-associatie (opname 83, 89, 99,128)

Kensoorten: Karngras, Timotlieegras, Klein streepzaad, Vertakte leeuwentand.

Op zandige gronden komen er in deze associatie een aantal soorten bij: Gewoon reukgras,
Gestreepte witbol, Rood zwenkgras, Gewone veldbies, Gewoon struisgras, Grasmuur en
normaal ook Bevertjes. Deze laatste soort verdween echter recent uit het Grensmaasgebied
als gevolg van de intensivering van het landbouwbeheer.

Subassociaties op zwaardere gronden worden gekenmerkt door: Akkerdistel, Goudhaver,
Kropaar, Fioringras, Vijfvingerkruid, Gewone bermzegge

We vinden in het gebied ook enkele subassociaties die voor het riviergebied werden
onderscheiden als overgang naar de associatie van Sikkelklaver en Zachte haver van de
hogere, zandige ruggen in uiterwaarden (Westhoff & Den Held 1968):

* Subassoci aÍie plantaginetos um mediae: Ruige weegbree-subassociatie

Kensoofteu: Ruige weegbree, Knolboterbloern, Hopklaver, voorkomend in weilanden op
s I i bhoudend rivierzand.

* S u bas soc i aÍie o n o n idet o s um: Kattendoorn- subassociatie

Kensoorten: Echte kruisdistel, Kattendoorn, Akkerwinde, Ijzerhard, voorkomend op drogere,
zandige rivieroevergraslanden. Soortenrijker naargelang de beweidingsintensiteit afireemt.
De doornige soorten houden echter stand onder hoge veedichtheid.

Ontwikkeling
Vooral op de dijken treffen we nog goed ontwikkelde beheerde graslanden, overeenkomend
met de goed beschreven Glanshaver- en Karngras-associaties en subassociaties. Helaas is het
overgrote aandeel van waardevolle graslanden in de uiterwaard verloren gegaan door
intensivering van het landbouwbeheer.
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8.4 Akker
Habitats en synecologie
Het intensieve beheer van deze terreinen maakt dat een specifieke groep met sterk
uitgebouwde ruderaalstrategie, de akkerlanden als habitat uitgekozen heeft. Veel neofyten en
invasieve soorten hebben deze cultuurgronden als uitvalsbasis en verspreidingsmilieu.

* Polygono-Chenopodionl Spurrie-verbond (opname l3 l)
Snelreagerende pioniersvegetatie op braakliggend terrein, steeds met exoten van het
Hanenpoot-verbond gernengd.

Omwille van intensieve lanbouwbeheerspraktijken (gebruik herbiciden) kunnen we niet
(rneer) spreken van rijke akker-vegetaties in het gebied. Een aantal typische soortel is wel
ttog frequent aanwezig, bv. Hoenderbeet. De typische akkersoorten van de Spiegelklokjes-
geureeuschap bv. (rnet o.a. Groot spiegelklokje, Kleine wolfsmelk,. . . ) behoren tot de
bedreigde plantensoorten in Vlaanderen en verdwenen in de Maasvallei ook grotendeels. De
rivier zorgt echter voor een permanente aanvoer van soorten met deze strategie, zodat
mogelrjkheden on soorlenrijke akkers te bekomen (met beheersovereenkomsten) zeker tot de
rnoge I rj kheden behoren.

Ontwikkeling

Ornwille van de intensivering van de bedrijfsvoering (herbicidengebruik, bemesting,...) en
het gewijzigd teeltgebruik (wintergranen zijn verdwenen), verdwenen de karakteristieke
akkeror-rkruid-soorten uit het landbouwgebied. Gedeeltelijk werd hun plaats wel ingenomen
door adventieve soorten (Hanenpoot, Naaldaar,. . . ), anderzijds vinden vele van deze
akkeronkruidsooften vestigingskanseu op de efemere standplaatsen in het riviersysteem.
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Bij lage III. Vegetatie-opnamen Grensmaas. Geordend binnen ecochoren.
Efemere en accidentele milieus.

EÍemere milieus Accidentele milieus
ecotoop 1b 1c 2a 2b 2c

opnamenummer 1 234 b 7 8 o 10 11 12 13 14 í5 í6 17 18 r 19,20 t4 22 23 24 25 zo ,a

# soorten 48 14 13 28 z5 37 11 44 22 )a a1 15 22 24 19 43 30 31 19 34 91 22 41 17 14 10

Aardpeer
I i1 11 1l l

Akkerdistel 1 11 1r 
I

1 1 1 íi 1 
1 I

Akkerkers 1 1 1; íi 1 1 1 1 1i 1 11 1 1 1

Akkenvinde 1 I 1

Beklierde basterdwederik I i1 1
I I I I

Beklierde duizendknoop 1 1 1) 1i I 1r 1i 1i 1l 1 1i r 1 1" 1',
I

Bezemkruiskruid 1 1 I 1 11 1 1 1 I 1

Bijvoet 11 11 1i t; ti tl 1 1 11 1 1 111 1L íl 1i 1i 1l lr I

Bilzekruid 1' I I

Bitterzoet 1 l11
Boerenwormkruid 111111 11 1 1 11 íl 1 I I 1l 111
Bruin cypergras I tl I

I i 1l i I
;

Canadese Íijnstraal
I

111 11 1 1 l

Citroengele honingklaver 1 1 , f , i

Da g koekoeksbloe m 1 1 1l

Dauwbraam I 111 I ,1
Echt bitterkruid 1 1 1l I

Engels raaigras I 1 1 1 1

Fioringras 1 íi 1l I íl j

Gekroesde melkdistel 1i ti tl 11 11 1 1 L

Geöord helmkruid 1 1
I

Getande weegbree 1 1 )1 1 11 1i I i 1l i i 1
I

I

Gevleugeld helmkruid I
1 1 1 1 i

I

Gewone hoornbloem tl l11 11 1 1
I

Gewone melkdistel
l I 11 1

Gewone raket 1 1 1,1 1 1i l 1 1 1 11 llt 1

Gewone reigersbek s.l. i1 1i i

,| 1i 1

Gewone steenraket 1i 1 l1 1 1 1 1 1 1

Gewone veldsla I il I ,1 1 I 1

Gewoon barbarakruid l
1 1

Gewoon biggekruid I lt 1 1 '1 
i

Gewoon duizendblad 1í 1 I I l l 1 1

Gewoon herderstasje 11 111 1 1 1 1 1' 1l
;reppelrus 1 1 i llii I I

Groot warkruid I llrL l
11

1

Grote brandnetel 1 1 1 'lI 1 1 1 I 11 1'

Grote kaardebol il rtll 1l
Grote kattestaart 1 1L 11 11 1 i 1i 1i 1 11 l

Grote klit I 1l i I I 1i 11 1

Grote teunisbloem I 1 I
Haagwinde i 1t 1 1 1 i li 1

Hanepoot 1 11 I ,,lrl
Harig knopkruid 11 1111 t1 

L

1

Heelblaadjes 1111 I 1l

Heksenmelk s.l. L
L 1 I 1i I 1 1

Herik 1 11 1l í 1 1i i1 1 1 1 1 1 1j

Hongaarse raket 1l I 1 1
L

Hopklaver ll I 1 I ,1
lJle dravik 1 1 1 1

Jakobskruiskruid s.l I 1 1 1 1

Kandelaartje I
l 1 1

Kantige basterdwederik s.l I 1 1 I

Katwilg L 1 1 1l 1 ltl trt
Klaproos (G) 1 lill 1l I I 1i l

Klein hoefblad I 1r I
1 1

Klein kruiskruid 1 1 1 1 1 l I
1, 1 1 1 l 1l i

Klein streepzaad tLit
i I l11 1

Kleine honingklaver i

L

l 1

Kleine klaver l
L 1 1 1

Kleine leeuwebek 1 1 1 I

Kleine leeuweklauw I 1 1

Kleine ooievaarsbek ll 1 1 1

Kleine pimpernel 1 l
1 l 11 1

Kleine veldkers 1 1 1

Kleverig kruiskruid I rittltil 1 1

Kluwe n h oornbloem l I
1 1 1

Knikkend tandzaad 1 1 I I i 1l

Knolboterbloem 1i l 1 1

Knoopkruid 1 l ltit 1 1

Kompassla i 1 I I 1l 1 11 11 i I

Koninginnekruid 1 11 1 I
Koningskaars L 111 1 I

Korrelganzevoet 11 1 1 1 l1 1,1
Kroontieskruid 1

l I

I lttt

1

I

I

I

L il

l I

IL I

I I

irll

l

I

I I

I

I

I

l l

LI

ll I

ltl



Bijlage III. Vegetatie-opnamen Grensmaas. Geordend binnen ecochoren
Efemere en accidentele milieus. Vervolg.

L i 1r
Kruldistel

I 1 1 1 11 I

Krulzuring lit 1 1 1 l

Kweek 1 1 1 1 1 1

Langbaardgras (G) I 1

Look-zonder-look
I I

I 1 I 11
Maasraket lili 11 1 1 1 1 1 1

Madeliefje l
1 1 1

Melganzevoet I 11 1 1

Moerasdroog bloem 1 1l 1 1 1

1Muurleeuwebek 1

Muurpeper 1 1 1

Naaldwaterbies l l 1l
Oeverstekelnoot 1

Papegaaiekruid
l 1 i1

Perzikkruid 1 1 111 1'
Pijlkruidkers

I I 1 1

Pitrus 1 1i 1 1 I

Reukeloze kamille 1j 1 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1i 1 1i 1

Ridderzuring 1 111 1 1 1 1t 1 11
Rietgras 1 1 1 1 11
Rietzwenkgras 1 I

Rode ganzevoet 1 1 1 .1 1

Rode waterereprijs il 1

Ronde ooievaarsbek ri
I 1" I

i

Ruige heemst 1 LI
Ruige leeuwetand

l I 1l
Ruige rupsklaver 1 11
Ruige zegge

I
1 1 1

I

Ruw vergeet-mij-nietje l 11
I

I 1

Schapezuring I
l.l

SinFJanskruid 1 1 1 I 1i tl t 1

Slangekruid 1 1

Slanke waterweegbree 1:

Smalle raai li 1

;piesmelde 1 111 1 11
Stalkaars 1i 1 1

Stippelganzevoet ll ,|

Straatgras 1 1 1' 1 1
I

1 1 11
Tijmereprijs

L

,1
Tomaat 1 1 11 11 1i
Tripmadam I rl I tl
Uitstaande melde I

Varkensgras 11 111 1 1 1i l1
Veerdelig tandzaad 1 1 1 1 1

Veldereprijs
I

i1 1 11 1

Veldkruidkers li 1

Vijtuingerkruid li 11 1 1 1

Viltganzerik tl l t
Vlasbekje 1 I 1 l1 1

Vlinderstruik l
I

1 1 i ll
Vogelmuur ,|

1 I 1 1

I
1 1 1 1

Vroegeling I I 1 1

Watermuur 1 1 1l 11 1 1 1 1 1

Watertorkruid I lt I
l1

Wilde bertram 11 1 1 1
I 1 1

Wlde reseda 1 i1 1 1

Wit vetkruid L

1 1

\Mtte honingklaver 1 I

\Mtte mosterd 1 1 I
I

Wolfspoot 1 1 1 1 11 I 1 II
Wouw

I I
1 tt1 I 1l I 1 1

Zacht vetkruid
I I

1 1

Zachte ooievaarsbek iiiiii 1 1 1 1

Zandmuur ll I

I 1 1

Zandraket tl 1

Zandzegge I
I 1l

Zeegroene ganzevoet 11 
I

Zeepkruid 1 1 1 11 1

Zilverschoon
I I 1 1 I 111 1 1 1

Zwaluwtong 1 1 1 1t 1 1l 1

Zwart tandzaad 111 1 1 11 1 1

Zwarte nachtschade s.l 11 1 1 1 1' 11
Zwarte toorts 1 1 1 1 1 I

I

Kruipertje I
I

I

I I

I

I

i

l

I
1

i

I

I

l

11 ll

l

I

Vooelwikke I

i

I

I

l tl

I

ll
l

I

I

l1 i

I

ttti
llit



Bij lage III. Vegetatie-opnamen Grensmaas. Geordend binnen ecochoren.
Fluctuerende en contactrnil ieus.

en

1

11 1

1

1

1

1 1 1 1

1 1 1

1
,1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

B ittere 1

1 1

Blaaírekkende boterbloem
Blauw 1 1

Blauwe 1

1 1 1 1 1
,1

Canadese 1 1 1

1 1

1Dauwbraam 1 1 1

keruel
1

Echt bitterkruid 1 1

1Echte valeriaan I

alant

Geknikte vossestaart 1

-lGele lis 1 1 1

Gele waterkers
1

witbol 1 1 1 1 1

1Getande
1

,|

1 1

Gewone l 1

1 1Gewone braam 1 1 1 1 1

1 1 1Gewone brunel
en rolklaver 1 1l1 1

1

1 1 1

1 1 1 1biggekruid
duizendblad ,|

1 1

1

walstro
1 1 1

1

1 1 1

1

warkruid 1 1

11 1 1 1 1
,|

1

kattestaart 1 1 1 1

1

1Grote lisdodde
1Grote teunisbloem

1

I 1

1 1 1
,|

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1Herik 1'1

,1raket 1 1

1

1

lJzerhard
1basterdwederik s.l.

11

1Kleefkruid
kaardebol

1
,l

1 1

1 1

1 1 1

11 1

1

1 1

1 1 1 1 1 I

Late 1 1 1

1

1I\,4aasraket
'1

l 1 1

i

eus I

tl 1 I I

t7

Aardoeer ,]
1 l I

Akkerdistel 1 1

AkkeÍkers itll ll
Amandelwilq I

Beekpunqe I

Beklierde duizendknoop
Bezemkruiskruid 11 I 1

lijvoet l I I 1

iindwila l I I I 1t

lttI

Bittezoet I 1

I
l

ll
1 I

Boerenwormkruid tl
I l

I
l

Citroenoele honinoklaver .1 
l

1 I I

ll I
I tlt I ttt

DurnÍiet I

1 l

I

1 1' 1 I

Fiorin q ra s 1 l l 1

l I l

I

l 1

Geoord helmkruid
Geoorde wilq I

1l I

Gewone aqrimonie
1 l

Gewone bereklauw

I

lll
Gewone enqelwortel 1i 

L

Gewone henneoneièl
1

1

t-
1

Glanshaver ),, I lilli l1
Goudqele honinqklaver
Grasmuur

regpel rus ,|

I I

GÍote brandnetel 1 1 1

1 1

Grote klit I l 1l I

I
I I

I

Grote wederik
Haaowinde 1

Harao wiloeroosie 1 l1 1 1 1 1

Heelblaadies it

'lennegras 1i ,|

1 I

Hondsoeterselie I
i

HondstaNeqras

Hoo
Hooklaver i I 1i llll ill l

1
L

1 I

lll I I

(leine klaver ll1il1 ,1

(omDassla I I 1

KoninoinnekÍuid 1 I i
I 1l

Korrelqanzevoet I I

opaar 11 1l 1i I tl I

Kruldistel l 1l lI I 1

Krulzurinq I I 1l

Kweek l11 1

Liesoras I

I t'1, 1

Moerasandoorn li L

lvloerasbeemdqras 1i I I l

Moerasdrooobloem L

\,4oeÍasspirea I 1 I



Bij lage III. Vegetatie-opnamen Grensmaas. Geordend binnen ecochoren.
Flr-rctuerende en contactmilieus. Vervolg

Moerasvergee!mi.,-nietje I 1 I 1 1

Moeraswalstro l L 1

Oeverstekelnoot i 1 'l t r li
Oevezegge 1

1

1 I

Peen 11 I

Pitrus I 1 1 'l I i1 1 I
I

Platte rus
I l

Poelruit 1' 1 j
I tl 11

I

Reukeloze kamille : 1) 'l 11 itit 1 1 1 11 1 1
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Ruw beemdgras 11 1 1 't1 1 111 1 1l 11 1 '1
Ruwe smele 11 1 1 1 1

ichaduwgras l
i I i

I I 11 1 1

Scherpe zegqe 1
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Bij lage III. Vegetatie-opnamen Greusmaas. Geordend binnen ecochoren.

Laagdynarnische en beheerde rnilieus.
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Akkerdistel 1r 1 1\ 1 111 1 I 1

Akkerhoornbloem 1
I 11

Avondkoekoeksbloem 1
l

1 1

Beemdhaver ll I I
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l
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Gewone braam I ll 1 1 1 li 1t I
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Gewone rolklaver 111 l I
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Grote zandkool
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Heksenmelk s.l. 11 1 li1
I I
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I I

Herfsttijloos l
I

l
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I

1
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Kleine ratelaar 1 1l
Klimop
Knolboterbloem 1 1 1 1 1 l tl 1

Knolsteenbreek 1 1 1 1 1 1

Knoopkruid 111 1 11 1 'l t1 11 1 11 1 111
Koningskaars i I
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Kruipende boterbloem 1 1 1 1
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Bij lage III. Vegetatie-opnamen Grensmaas. Geordend binnen ecochoren.
Laagdynamische en beheerde milieus. Vervolg.
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Kleine ratelaar 1 ir 1'.
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Hnr lNsuruur vooR NrruunnEHouD

Het Instituut voor Natuurbehoud (I.N.) is een wetenschappelijke instelling
van de Vlaamse Gemeenschap.

Het werd op I maart 1986 operationeel met als algemene taakstelling z "alle
passende wetenschappelijke studies, onderzoekingen en werkzaamheden uit te
voeren in verband met het natuurbehoud, inzonderhei.d met het oog op het uitwer-
ken van actiemiddelen en wetenschappelijke criteria tot het voeren van een beleid
inzake natuurbehoud; hiertoe verzamelt het alle nuttige documentatie, onder-
neemt het de nodige studies en onderzoekingen, richt enquAtus in en zorgt voor de
overdracht van de yerworven kennis aan de bevoegde overheden..."

Het onderzoek heeft betrekking op de biodiversiteit, meer bepaald op de in-
ventarisatie, monitoring en ecologie van diverse plante- en diersoorten, popula-
ties en levensgemeenschappen. In het landschapsecologisch onderzoek gaat de
aandacht vooral naar ecohydrologie en habitatfragmentatie. De wetenschappe-
lijke kennis ligt aan de basis van soortbeschermingsplannen, referentiekaders,
kartering en evaluatie van natuurwaarden, gebiedsgerichte acties inzake na-
tuurontwikkeling, -herstel en -beheer. Dit beoogt het inpassen van ruimtelijke
en kwalitatieve noden van natuurbehoud in landinrichting, structuurplanning
en milieubeheer.

Het Instituut is betrokken bij verschillende internationale onderzoekspro-
jecten en organisaties.

Adviesverlening is een belangrijke taak van het Instituut. Deze gebeurt
zowel naar het Kabinet van de bevoegde Minister, de Vlaamse Hoge Raad voor
Natuurbehoud, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de administratieve
diensten voor natuurbehoud, als naar provincies, gemeenten en diverse parti-
culiere natuurverenigingen.

In opdracht van derden kunnen via het Eigen Vermogen speciÍieke studies,
karteringen en expertises worden uitgevoerd, waarvoor contractuele medewer-
kers kunnen worden aangetrokken.

Directeur van het Instituut : Prof. Dr, Bckhart Kuijken.
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