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Dankwoord / Voorwoord 
Een aantal jaar geleden contacteerde het Regionaal Landschap Kempen en Maasland ons met 

de vraag om in beeld te brengen wat de jarenlange inspanningen voor natuur in het 

Kempen~Broek al opgeleverd had. Er werd gedacht aan een rapport gelijkaardig aan ‘Maas in 

Beeld’, maar dan benaderd vanuit de eigenheid van het Kempen~Broek. Het Kempen~Broek, 

dat zijn moerassen, beekvalleien, broekbossen, pelen,…, maar ook heidegebieden en 

stuifduinen. Dat allemaal grondig inventariseren op één jaar tijd was niet mogelijk. Omdat een 

tiental jaar voordien verschillende grootschalige moerasinrichtingsprojecten uitgevoerd 

waren, hebben we gekozen om na te gaan welke natuurwinsten deze projecten opgeleverd 

hebben. We focussen dus op moerassen.  

Het terreinwerk werd uitgevoerd in 2011 en het jaar nadien hebben we de resultaten van dit 

onderzoek in dit rapport neergeschreven. Vlak voor de publicatie in 2015 zijn, louter ter 

informatie, nog enkele aanvullingen gebeurd, zonder dat we hiermee de bedoeling hadden om 

deze teksten volledig bij te werken. Om die reden wordt er in de tekst nergens naar het nieuw 

verschenen boek over het Kempen~Broek van Christis (2014) verwezen. Naar het 

themanummer van het Natuurhistorisch Maandblad over het Kempen~Broek (april 2014) 

refereren we ook maar zeer beperkt. Het overgrote deel van de teksten in dit rapport zijn dus 

in 2012 geschreven, met de kennis die we toen hadden. Een uitzondering is het deel over de 

Kempen~Broek-soorten, dat voor de Belgische waarnemingen bijgewerkt is tot najaar 2014. 

Als er in andere delen nog toevoegingen van na 2012 gebeurd zijn, werden die omkaderd om 

ze zo duidelijk herkenbaar te maken. 

Op enkele uitzonderingen na, is het rapport gezamenlijk geschreven door de drie auteurs. Het 

hoofdstuk over Weerterbos is volledig uitgewerkt door Gijs Kurstjens en een bijkomende 

studie over mieren op heideterreinen door Els Lommelen.  

Dit rapport hebben we kunnen samenstellen dank zij een aangename samenwerking met 

talrijke natuurkenners en –onderzoekers.  

De beheerders van de onderzochte moerasgebieden gaven ons de toestemming om te 

inventariseren en verstrekten informatie over de gebieden en de inrichtingswerken: Frans 

Verstraeten, David Beyen, Robert Delbroek en Jos Keyers voor de Zig, Arnold Goossens voor 

het Smeetshof, Patrick Hermans, René Moors en Robin Rotsaert voor de Luysen, Arjan Ovaa 

en Sjors de Kort voor het Weerterbos.  

Bij het veldonderzoek en de invoer van gegevens kregen we hulp van Ward Vercruysse, Marc 

Esprit, Peter van Beers, Harry Vossen en het IVN Asten. 

Luc Crèvecoeur en Lily Gora van LIKONA leverden heel wat waardevolle gegevens over 

soorten en brachten ons in contact met andere soortenkenners. Belangrijke werkgroepen in dit 

verband zijn de vlinderwerkgroep, Libellenvereniging Vlaanderen1 en de 

sprinkhanenwerkgroep Saltabel. Deze gegevens werden aangevuld met recente waarnemingen 

van Natuurpunt afkomstig van Waarnemingen.be (de website voor natuurinformatie van 

Natuurpunt en Stichting Natuurinformatie)2, de Zoogdierendatabank van de 

Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt en de Zoogdierenwerkgroep van de JNM2, en de Hyla-

databank van de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt2. Gegevens over 

broedvogels en de Beekschaatsenrijder komen van LIKONA. Voor flora en vlinders konden 

                                                 
1 Historische gegevens over libellen zijn afkomstig uit de databank van de Libellenvereniging Vlaanderen vzw. 

Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor deze studie en mogen in geen geval doorgegeven 

worden aan derden. De gegevens blijven steeds de eigendom van de Libellenvereniging Vlaanderen vzw. 
2 Deze gegevens mogen niet worden overgenomen zonder toestemming. 
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we de databanken op het INBO gebruiken. Peter Engelen tenslotte bezorgde ons data over de 

boomkikker en Harry Bussink van Stichting het Limburgs Landschap leverde het databestand 

uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) met historische waarnemingen van 

bijzondere soorten in Nederland. 

Het overzicht van alle uitgevoerde inrichtingswerken (Figuur 8 en Tabel 1) konden we maar 

samenstellen dankzij de hulp van alle beheerders van het Kempen~Broek. 

Op het INBO kregen we advies van onze collega’s uit de Onderzoekgroep Ecosysteembeheer 

en verder van Piet De Becker, Geert De Knijf, Tim Adriaens, Wouter Van Landuyt en Dirk 

Maes.  

Bij de eindredactie bezorgden Denis Frissen en Erwin Christis ons nog opmerkingen voor het 

gehele rapport en Arjan Ovaa gaf nog aparte commentaar op het hoofdstuk over Weerterbos. 
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Samenvatting 
Het Kempen~Broek is gelegen in noordoostelijke grensregio tussen België en Nederland en 

strekt zich uit over de gemeenten Cranendonck, Weert, Nederweert, Kinrooi, Maaseik, Bree 

en Bocholt. Het was oorspronkelijk een gebied met uitgestrekte moerassen en laagten en 

hoger gelegen dekzandruggen met stuifduinen. Zoals in andere streken, is dit gebied in de 

loop der jaren stap voor stap geëxploiteerd en grotendeels gedraineerd en zijn de van 

oorsprong voedselarme gronden door intensieve bemesting verrijkt. Maar toch is dit zeer natte 

gebied, gelegen in een economisch minder interessant grensgebied, nooit volledig ontgonnen 

geweest en bleven veel natuurwaarden behouden. Een ideaal gebied om aan 

natuurontwikkeling te doen. Al rond 1970 begonnen natuurverenigingen in het 

Kempen~Broek natuur te beschermen en twintig jaar later startten ze een 

grensoverschrijdende samenwerking. Dit lijkt vruchten af te werpen, zoals in dit rapport 

geïllustreerd wordt aan de hand van de evolutie van de 10 Kempen~Broek-soorten. 

In dit rapport worden vier grootschalige moerasinrichtingsprojecten geëvalueerd die rond de 

eeuwwisseling uitgevoerd zijn in het Kempen~Broek. De uitgangssituatie was voor elk van de 

gebieden anders. Het Smeetshof bestond, voor de inrichting in 2003-2004, voornamelijk uit 

maïsakkers; de Luysen was voor de inrichting van 1999-2001 een recreatiegebied; de Zig 

bestond voor de inrichting van 2003-2004 uit populierenbossen en de bestudeerde terreinen in 

Weerterbos zijn tussen 2002 en 2004 omgevormd vanuit productiebos. Al deze gebieden zijn 

in 2011 uitgebreid geïnventariseerd waarbij indicatorplanten en Rode Lijstsoorten 

gebiedsdekkend gekarteerd zijn en voor vlinders en libellen monitoringroutes gelopen 

werden. Met deze gegevens hebben we per gebied een analyse gemaakt en de inrichting 

geëvalueerd. Waar mogelijk, is verder op basis van andere monitoringstudies en 

waarnemingen die in functie van de inrichtingen verricht zijn, de natuurwinst sinds de 

inrichtingswerken ingeschat. 

De resultaten tonen dat er een grote ecologische winst geboekt is met de vier bestudeerde 

projecten. Overal is er een sterke toename van het aantal libellen, met al vanaf het eerste jaar 

na de inrichting zeldzame soorten die verschijnen. Ook andere moerassoorten zoals de 

Moerassprinkhaan hebben de nieuwe moerasgebieden gekoloniseerd. Moeras- en watervogels 

zoals Roerdomp en Snor, hebben zich gevestigd in de Belgische moerassen, waar uitgebreide 

rietvegetaties ontwikkelden. In het Weerterbos, een voedselarmer systeem, komen nu vooral 

veel bijzondere planten voor: een verdrievoudiging ten opzichte van de beginsituatie. Wat 

vlinders betreft, zien we echter weinig veranderingen ten opzichte van de situatie voor de 

werken. Waarschijnlijk betekent dit dat het nectaraanbod en de vegetatiestructuur sindsdien 

behouden gebleven zijn. 

Voor succesvolle moerasinrichtingen blijken een vijftal factoren belangrijk te zijn. Een 

doorslaggevende factor is de waterkwaliteit die in grote mate de aard van de vegetatie 

bepaalt (bv. voedselrijk of voedselarm). Daarnaast speelt het inrichtingsconcept een grote 

rol. Het meest gunstige resultaat wordt bekomen als het natuurlijk hydrologisch systeem 

geheel hersteld of zo goed mogelijk benaderd wordt. Herstel van het natuurlijk hydrologisch 

systeem is echter pas mogelijk als het gebruik van alle laaggelegen valleigronden een hoge 
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waterstand en/of overstromingen toelaten. Verder bepaalt de afstand tot bronpopulaties 

welke soorten de nieuwe inrichting (snel) zullen koloniseren, vandaar het succes van 

natuurontwikkelingsprojecten die nabij bestaande natuurgebieden uitgevoerd worden. Voor 

dieren is structuurvariatie in hun leefgebied ook vaak een vereiste. En tenslotte zijn schaal 

en aard van de inrichting belangrijk factoren die het resultaat van natuurherstel bepalen. Zo 

moet er rekening gehouden worden met de oppervlakte-eisen van doelsoorten en is het 

belangrijk om na te gaan of de inrichting geen gunstige omstandigheden creëert voor 

ongewenste soorten. Op basis van onze studie lijkt de uitgangssituatie minder relevant voor 

het resultaat van herstel naar voedselrijke systemen in het Kempen~Broek. Dit zou anders 

kunnen zijn bij de ontwikkeling naar voedselarme systemen, waarvoor de aard van de 

uitgangssituatie mogelijk wel belangrijk is. In dit rapport benadrukken we tenslotte het belang 

van monitoring als middel om de ‘vinger aan de pols’ te houden in de jaren na de 

inrichtingswerken. 
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English abstract 
The Kempen~Broek is a Belgian-Dutch trans-boundary region in the municipalities of 

Cranendonck, Weert and Nederweert (the Netherlands) and Kinrooi, Maaseik, Bree and 

Bocholt (Belgium). Originally an extensive area of marshes and cover sand ridges with 

shifting dunes, the area is now largely cultivated, drained and fertilized. However, remnants 

of the former semi-natural landscape maintained high potentials for nature redevelopment, 

and thus, from the 1970s on, nature protection initiatives were taken and, more recently, a 

structural trans-boundary collaboration to strengthen and coordinate nature development 

projects was established. The approach seems to be successful, as shown by the evolution of 

ten typical ‘Kempen~Broek species’.  

Four large scale wetland development projects are evaluated. For each of them, the starting 

situation differed. Before restoration in 2003-2004, Smeetshof was covered mainly by corn 

fields and the Zig by poplar plantations. Until the start of the nature development projects of 

the Weerterbos in 2002-2004 and of the Luysen in 1999-2001, the part we studied in the 

former was a production forest before, while the latter was a recreation area. In 2011 plant 

indicator species and Red List species were extensively surveyed. With this data and, if 

available, supplementary information, the development and increase of biodiversity was 

assessed.  

Results show progress in all four study sites. The number of dragonfly species increases and 

rare species were already present the first year after the project was finished. Rare marshland 

birds and water fowl breed in extensive reed beds at the Belgian site. In the Weerterbos, 

which is a more nutrient poor ecosystem, plant species richness is striking. Comparing before 

and after nature development, the list of butterflies however hardly changed, which may be 

due to an unchanged vegetation structure and nectar supply. 

Five criteria are important for successful marshland development. Water quality determines 

to a high degree the vegetation type. The structural system that is pursued is another 

important factor. Restoring the natural hydrological system as good as possible assures the 

best results. This implies however that land use in the valley bottoms allows high ground 

water tables and occasional inundations. The distance to source populations determines the 

species that may colonize the new marshland. Fauna is highly determined by the structural 

heterogeneity of the landscape, sustaining a variety of habitats. Finally, the size and type of 

the restored area is determining in relation to the home range of target species and to the risk 

that pests or unwanted competitive species establish. In the Kempen~Broek, initial land 

cover and land use had a minor influence on the success of the nature development or 

restoration projects. We conclude that regular monitoring is important to assess ecosystem 

and biodiversity development in order to eventually adapt the projects.  
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Het Kempen~Broek in beeld 

Inleiding 

Het GrensPark Kempen~Broek ligt op de grens van België en Nederland, centraal in de 

stedenvierhoek Eindhoven, Venlo, Hasselt en Maastricht (Figuur 1). Het ligt voornamelijk op 

het grondgebied van de twee provincies Limburg en voor een klein deel in de Nederlandse 

provincie Noord-Brabant. Het Kempen~Broek maakt deel uit van zeven gemeenten: 

Cranendonck, Weert en Nederweert in Nederland en Kinrooi, Maaseik, Bree en Bocholt in 

België. 

 

Figuur 1  Situering van het Kempen~Broek 

 

Het GrensPark heeft een oppervlakte van ca. 25.000 ha. Het centrale deel (5.000 ha) vormde 

tot in de 19e eeuw een uitgestrekt grensmoeras. Het is nu nog steeds een relatief dun bevolkt 

gebied met grote ecologische kwaliteiten en potenties (zie voor de ligging van de 

natuurgebieden Figuur 2).  
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Figuur 2  Natuurgebieden binnen het Kempen~Broek  
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Geologie 

Het Belgische deel van het Kempen~Broek is een vlak gebied dat zich uitstrekt over het 

noordoostelijke deel van Limburg (B), aan de voet van het Kempens Plateau (dat zelf buiten 

het GrensPark Kempen~Broek valt). Dit vlakke gebied, de zgn. Vlakte van Bocholt, bestaat 

uit zandgrond en in mindere mate zandleemgrond (Figuur 3). Het helt lichtjes af van het 

zuidwesten naar het oosten. Ook het Wijffelterbroek in Nederland kan nog als een onderdeel 

van deze Vlakte van Bocholt beschouwd worden. In het oosten en noorden is de Vlakte van 

Bocholt begrensd door hoger gelegen dekzandruggen. De dekzandruggen van Weert beginnen 

ten noorden van het moeras Kettingdijk-Wijffelterbroek, ter hoogte van de Laurabossen, en 

strekken zich uit over ongeveer het volledige noordelijke deel van het Kempen~Broek. De 

hoogst gelegen toppen situeren zich in de stuifduingebieden Weerter- en Budelerbergen en 

Tungelerwallen. Deze stuifduinen zijn ontstaan door intensief gebruik van heidegebieden in 

de Middeleeuwen. Later is op deze duinen naaldhout geplant om verstuiving tegen te gaan en 

om hout te telen voor de mijnbouw in Zuid-Limburg. Behalve de hierboven vernoemde 

stuifduinen, die momenteel gedeeltelijk terug omgevormd zijn naar heide en duinen, waren 

ook de Laurabossen een hoger gelegen stuifduinrug die rond 1900 beplant is met Grove den 

(Limburg, 2009). 

Lager gelegen vochtige gebieden in dit noordelijk deel van het Kempen~Broek zijn de 

Kruispeel, de Peelvenen ter hoogte van Swartbroek (o.a. Kootspeel, Moeselpeel, Roukespeel) 

en het Weerterbos (Figuur 3). Dit laatste gebied ligt geklemd tussen de grote dekzandrug van 

Weert en de stuifzanden op de grens met Brabant. Mede door de uitgebreide aanwezigheid 

van leem in de bodem, was het gebied dat nu Weerterbos heet, een slecht afwaterende laagte. 

In het verleden heeft er zich op grote schaal veen ontwikkeld, dat echter al in de late 

Middeleeuwen is afgegraven. 

Hydrologie  

De moerassen in de Vlakte van Bocholt 

Doordat de Vlakte van Bocholt tussen het Kempens Plateau en de Peelhorst geklemd ligt, 

verloopt de afwatering zeer moeilijk (Capals et al., 2012). Het water dat van de steile rand van 

het Kempens Plateau afstroomt, verzamelde zich in deze brede laagte en vormde er 

uitgestrekte moerassen. Door de lage ligging komt in de Vlakte van Bocholt ook veel 

kwelwater omhoog, water dat op het Kempens Plateau in de grond is gedrongen en als 

grondwater naar de vlakte toestroomt. Een constant hoog waterpeil was het gevolg. Over 

grote delen was er nauwelijks wegstroming en kon in de moerassen laagveen opbouwen. 

De verschillende laagvenen in de Vlakte van Bocholt waren van elkaar gescheiden door hoger 

gelegen zandruggen, waarvan de rug tussen het Kreielerbos (B) en de Stramproyse Heide 

(NL) de meest opvallende is. Ten oosten van de Vlakte van Bocholt voerden de 

Tungelroysebeek, de Abeek / Uffelse beek en de Itterbeek het water van deze moerassen af 

naar de Maas (Figuur 4). De twee belangrijkste moerasgebieden waren het Bocholter- en 

Wijffelterbroek (het complex van Wijffelterbroek-Kettingdijk-Smeetshof) dat ontwaterde naar 

de Tungelroysebeek en het Grootbroek (Stramprooierbroek3 en omgeving) dat ontwaterde 

naar de Abeek. Uitstromend water van meer zuidelijk gelegen moerassen (waaronder 

Jagersborg) liep naar de Itterbeek.  

                                                 
3 We volgen de naamgeving zoals genoteerd door de projectgroep Kempen~Broek. In het erkenningsdossier en 

verwante documenten wordt Stamprooierbroek gebruikt. 
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Figuur 3  Bodemkaart.  Bronnen: Vectoriële versie van de Bodemkaart, AGIV, IWT, Laboratorium voor 

Bodemkunde van de Universiteit Gent (GIS-Vlaanderen) en Alterra.  
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Figuur 4  Waterlichamen en moerasgebieden omstreeks 1860  
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Oorspronkelijk, wanneer stroomopwaarts het landschap nog volledig bebost was, er geen 

piekdebieten optraden en er geen sedimentafzetting gebeurde, waren er in de centrale 

moerassige laagtes van de Vlakte van Bocholt geen beken aanwezig. Vanaf de Middeleeuwen 

echter, begon men beken te graven om de nattere veengebieden geforceerd te ontwateren ten 

behoeve van de landbouw en om watermolens te kunnen aandrijven. De minder natte gronden 

werden gebruikt als hooiland, de nattere gronden werden ingericht als beemden, terwijl de 

natste gronden enigszins ontwaterd moeras bleef. Daar kon dan turf en strooisel gewonnen 

worden (Arts et al., 2007). 

De Ferrariskaart van rond 1780 (Figuur 5) geeft een vrij goed beeld van de invloed van de 

ontginningen op het landschap. Langs elke beek zijn stroomopwaarts van de moeraszone (in 

het westen) de kleine perceeltjes van de beemden met houtkanten goed zichtbaar. Centraal in 

het gebied bleven moerasgebieden bestaan, waaronder het Bocholter- en Wijffelterbroek 

(huidige Smeetshof, Kettingdijk en Wijffelterbroek) en het Grootbroek (huidige 

Stramprooierbroek en omgeving). Door het graven van de Itterbeek en Bosbeek in het 

Kempen~Broek waren de kleinere moerassen in het zuiden in die periode al grotendeels 

verdwenen. Het kleinschalige landschap met beemden dat toen aanwezig was, is in deze twee 

valleien nog steeds vrij intact. Door een gebrek aan onderhoud van de beekoevers en door de 

waarschijnlijk toenemende piekdebieten, waren de beken sterk gaan meanderen. In de 

Bosbeek is deze meandering nog aanwezig. 

 

Figuur 5 Ferrariskaart.  Bron: copyright Koninklijke Bibliotheek van België en Nationaal Geografisch Instituut 

Vanaf 1868 werd in België een poging ondernomen om het Bocholter- en Wijffelterbroek en 

het Grootbroek droog te leggen. Omdat Nederland niet meewerkte, moest de ontwatering 

volledig op Belgisch grondgebied gebeuren. Daarom werd een ontwateringskanaal, de 

‘Lossing’, gegraven vlak langs de grens door het Bocholter- en Wijffelterbroek en door de 

hoge zandrug tussen het Bocholter- en Wijffelterbroek en het Grootbroek. In het Grootbroek 

werd de oorspronkelijke loop van de Abeek omgelegd en kruist de Lossing de Abeek 

driemaal (Figuur 6). Daarna kruist deze ontwateringssloot ook de Itterbeek en de Bosbeek en 
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de tussenliggende zandruggen, voor ze in Ophoven steil in de Maas uitmondt. Enkele jaren 

later zag ook Nederland het nut in van de drooglegging van het Wijffelterbroek-Weerterbroek 

en werd de Raam tussen de Lossing (of Emissaire) en de Tungelroysebeek gegraven (1904-

1930). Dit zorgde ervoor dat het water van het Bocholter- en Wijffelterbroek opnieuw via zijn 

oorspronkelijke benedenloop, de Tungelroysebeek, afgevoerd werd naar de Maas en niet meer 

via de vallei van de Abeek (Figuur 6). Voor een gedetailleerde beschrijving van dit 

watersysteem en haar geschiedenis verwijzen we naar het boek ‘De Abeek, Levensader van 

beide Limburgen’ (Capals et al., 2012). 

Deze ingrepen maken de hydrologische situatie van het gebied zeer complex. De nieuwe 

ontwateringssloten (systeem van de Lossing) liggen dikwijls tot een meter lager dan de andere 

waterlopen en vangen een groot deel van het kwelwater weg. De hoger gelegen waterlopen 

die van het Kempens Plateau komen, transporteren water van stroomopwaarts gelegen 

gebieden door het Kempen~Broek. Bij piekafvoeren zorgen ze door hun hoge ligging ten 

opzichte van het maaiveld soms voor overstromingen of opstijgend water in nabijgelegen 

percelen. Door de hoge ligging van de beken, kan het water daarvan ook gemakkelijk gebruikt 

worden als bevloeiingswater. Overtollig water kan immers via het lager gelegen systeem van 

de Lossing afgevoerd worden. Van dit niveauverschil tussen de waterlopen wordt dan ook 

handig gebruik gemaakt om het waterpeil te regelen: zijbeken worden aangesloten op de 

Lossing om gebieden te ontwateren of overstromingen te vermijden, en het hoger gelegen 

Abeeksysteem wordt gebruikt om het waterniveau te verhogen. Door deze optimalisaties kon 

een groot deel van de vroegere moerassen ingericht worden als landbouwgebied. Keerzijde 

van de medaille is wel dat elke ingreep in dit kunstmatig hydrologische systeem grote 

gevolgen kan hebben voor gebruikers en eigenaars in het gebied en dat er een goede 

afstemming nodig is voor de regeling van de waterpeilen. 

De pelen in de zone van de dekzanden van Weert 

In laagten in de dekzandgronden in de noordelijke helft van het Kempen~Broek ontstonden 

sinds de laatste ijstijd (ca. 10.000 jaar geleden) pelen, drassige laagtes die gevoed worden 

door kwelwater afkomstig van het Kempens Plateau en in mindere mate ook door regenwater. 

De water- en moerasvegetaties vormden laagveen dat de volledige waterplas vulde (dit werd 

bereikt ongeveer 4000 jaar geleden), waardoor er bomen op konden groeien en een broekbos 

ontstond. Afgestorven bomen van dit broekbos stapelden zich op boven het laagveen, 

waardoor dit steeds hoger kwam te liggen en de drassigheid ervan afnam. De veenvorming 

ging ondertussen verder, maar werd meer afhankelijk van neerslagwater dan van grondwater. 

Door de veengroei konden de oorspronkelijke laagten zelfs boven het omringende landschap 

uitsteken. Zo werd een grote ‘oerpeel’ gevormd ten oosten van Weert, een strook met 

peelgebieden waarvan de Moeselpeel het meest zuidelijke punt was. Ook het noordelijk deel 

van het gebied, nu Weerterbos genoemd, maakte onderdeel uit van dit veencomplex. 

Het veengebied van het Weerterbos fungeerde als molenbuffer voor een watermolen die al 

vanaf ca. 1200 op de grens tussen Limburg en Noord-Brabant stond. Vanaf 1453 werd ook de 

eerste turf gewonnen in dit gebied (Gerats, 2002). Het hoger gelegen, zuidoostelijke deel 

verboste later, maar verder bleef het gebied tot de 18de eeuw min of meer intact (zie 

Ferrariskaart). Vanaf de 19e eeuw werd het gebied volledig ontgonnen en beter ontwaterd 

door het uitdiepen van de Oude Graaf en dit met het oog er een meer intensieve bos- en 

landbouw met populieren, naaldhout en hooiland, te kunnen uitoefenen (Hoogveld, 2002). De 

Oude Graaf mondt uit in de Sterkselse Aa, die onderdeel uitmaakt van het stroomgebied van 

de Dommel in Brabant. Het moeras is het langst intact gebleven in de omgeving van 

Hugterbroek en In den Vloed (tot na 1922, Gerats, 2002) (zie ook Figuur 4). 
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Figuur 6  Belangrijkste waterlopen van het Kempen~Broek.  Bronnen: GDI-Vlaanderen en POL 2006, copyright 

Provincie Limburg  
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In de 19de eeuw is ook turf gewonnen in de andere venige gebieden van het Kempen~Broek. 

Zo is op het einde van de 19de eeuw de Kruispeel ontveend en ontwaterd door de 

Tungelroysebeek stroomopwaarts te verlengen, dwars door het gebied. Waarschijnlijk zijn 

ook het Ringselven en de Hoort, van oorsprong vennen in een heidegebied waarin 

veenvorming opgetreden was, in die periode ontgonnen. Ook zij worden nu ontwaterd via de 

Tungelroysebeek.  Dat geldt ook voor het lint van pelen waar later de Leukerbeek doorheen is 

gegraven (Kootspeel, Moeselpeel, Roukespeel en de Krang).  

Kalkrijk kanaalwater: vloeiweiden 

In het begin van de 19de eeuw is er begonnen met het graven van de Zuid-Willemsvaart. Dit 

kanaal ligt meestal hoger dan de omgeving en bevat kalkrijk Maaswater. Het doorsnijdt de 

loop van de beken die van het Kempens plateau afstromen naar de Vlakte van Bocholt. 

Sommige van deze lopen worden via een duiker onder het kanaal doorgeleid, bij andere wordt 

de bovenloop afgesneden van de benedenloop. Ten oosten van het kanaal (o.a. in Opitter) 

veroorzaakt dit kanaal een vernatting, ten westen van het kanaal een verdroging. Om de 

waterbalans van de drooggevallen benedenloop van de Lozerbroekbeek enigszins te 

herstellen, werd vanuit het kanaal kalkrijk Maaswater in deze beek geïnjecteerd (Capals et al., 

2012). 

Vanaf 1840 werd het vloeiweidesysteem, een systeem om graslanden kunstmatig te bemesten 

met mineraalrijk kanaalwater, veelvuldig toegepast in de Kempen. Hierdoor ontstonden 

productieve hooilanden op voedselarme zandgrond. In het Kempen~Broek werd het systeem 

onder meer aangelegd in Lozerheide (B). Zoals veel van deze vloeiweiden in België, werd de 

Lozerheide in 1936 gekocht door Union Alumettière om populieren aan te planten ten 

behoeve van de luciferindustrie. Ook in de Grashut in Weerterbos, in vogelvlucht ruim 6 km 

van de Zuid-Willemsvaart, werd in de 19de eeuw een vloeiweidesysteem aangelegd met 

kanaalwater dat aangevoerd werd via de Oude Graaf (Hoogveld, 2002). 

Onder invloed van dit mineraalrijke water ontstond een milieu dat sterk afweek van de rest 

van de streek. Door zaden die mogelijk via het kanaalwater in de vloeiweiden terecht waren 

gekomen en ook door de rechtstreekse aanvoer van plantmateriaal uit andere streken, groeiden 

en groeien er niet-streekeigen plantensoorten, zoals Herfsttijloos, Wilde narcis en Gulden 

sleutelbloem. Ook via de afvoer van het bevloeiingswater kunnen mineraalrijke 

omstandigheden in het oorspronkelijk mineraalarme landschap ontstaan. Zo wordt het 

kalkrijke water van de Lozerheide langs de Hamonterbeek afgevoerd naar de 

Tungelroysebeek, waardoor ook de Hoort en het Ringselven gevoed worden met mineraalrijk 

water, wat kan verklaren waarom er in het Ringselven Galigaan groeit (Voorn, 2014). In de 

Kruispeel tenslotte komt het aangevoerde kalkrijkere water in contact met mineraalarm 

kwelwater, waardoor er interessante overgangsvegetaties kunnen ontstaan. Verderop in de 

Tungelroysebeek is de kalkinvloed verdwenen. Gelijkaardige overgangsvegetaties zijn 

ontstaan aan de zuidzijde van de Zuid-Willemsvaart tussen de Kruispeel en de Ijzeren Man, 

waar kalkrijke kanaalkwel in poelen vermengd wordt met regenwater, wat aanleiding geeft tot 

een bijzondere soortensamenstelling van kranswieren (Bruinsma & Brekelmans, 2002). 

Voedselrijk water 

Met de productie van kunstmest werd het vanaf 1900 mogelijk om arme zandgronden jaarlijks 

te gebruiken voor landbouw en konden de overgebleven onontgonnen (‘woeste’) gronden en 

de extensieve graaslanden voldoende bemest worden om er intensievere productie mogelijk te 

maken. Veel heiden werden in die periode in cultuur gebracht, moerassen werden 

drooggelegd en houtwallen werden gerooid (en vervangen door prikkeldraad). De landbouw 
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werd grootschaliger en het landschap veranderde volledig (Arts et al., 2007). Slechts enkele 

gebieden die zeer nat waren en daardoor moeilijk droog te leggen (o.a. Grootbroek), of 

waarvoor de eigenaar andere plannen had (o.a. Weerter- en Budelerbergen voor defensie, 

landgoed Jagersborg als jachtterrein), zijn nooit volledig ontgonnen geweest voor landbouw.  

Sindsdien spoelt vanuit de bemeste velden voedselrijk water in de beken. Dit type water 

kwam oorspronkelijk niet of amper in de streek voor en heeft dan ook een duidelijke invloed 

op de plantengroei en het landschap. Door verrijking van water gaan soorten als Riet, Liesgras 

en de lisdoddes in dichte vegetaties groeien en zo bv. volledige beken opstoppen. Beken 

moesten daardoor intensiever onderhouden worden om een goede afvoer te verzekeren. Dit 

zorgde ervoor dat beken meer en meer rechte afvoerkanalen werden. 

Al bij al zijn de gronden die centraal in de Vlakte van Bocholt liggen, altijd vrij nat gebleven 

en laat ontgonnen. Daarom zijn ze nu ideaal om aan natuurontwikkeling te doen. 

Natuurherstel kan hier best gebeuren door het kwelwater minder sterk af te vangen, waardoor 

het mineraalarme, gebiedseigen water terug de vorming van laagveenmoerassen kan mogelijk 

maken. De ontwatering verminderen heeft echter gevolgen voor het hele watersysteem, ook 

buiten de natuurherinrichtingsprojectgebieden en zal dus een goede afstemming met andere 

functies en grondgebruikers vereisen. Een andere mogelijkheid om gebieden te vernatten, is 

het water van de hoger gelegen beken gebruiken. Nadeel daarvan is dat deze beken 

voedselrijk water ontvangen van landbouwactiviteiten en riolen. Onder invloed van dit water 

kan een voedselrijker moerastype ontstaan, gedomineerd door o.a. grote zeggenvegetatie of 

Riet. Deze moerassen zijn over het algemeen minder soortenrijk op het gebied van planten, 

maar meer soortenrijk wat libellen en vogels betreft. 

Huidig landgebruik 

Van oudsher ontwikkelden de dorpen in het Kempen~Broek zich op de hoger gelegen, droge 

delen. Daar is de bebouwing momenteel nog geconcentreerd, nl. aan de randen van het 

Kempen~Broek en in het dekzandgebied van Weert. Industrie komt in het zuidelijke gedeelte 

voor langs de randen en centraal in het gebied langs de Zuid-Willemsvaart (zinkfabriek van 

Budel en de kanaalzone ten westen van Weert). 

Het grootste deel van het gebied wordt ingenomen door landbouw, natuur en bos. Landbouw 

bevindt zich voornamelijk aan de randen van de dorpen, eerder perifeer in het gebied, terwijl 

de natuur- en bosgebieden een opvallende centrale lijn vormen van noord naar zuid, met een 

afbuiging naar het westen ter hoogte van Weert. Een in vergelijking kleinere reeks 

natuurgebieden, situeert zich ten zuidoosten van Weert. 

De natuurgebieden zijn voor een groot deel gelegen op de plaatsen waar vroeger moerassen, 

pelen en vennen lagen, dus in de natste delen van het Kempen~Broek (vergelijk Figuur 2 met 

Figuur 4). Tevens liggen er natuurgebieden op de hoge dekzandruggen; de voormalige heide- 

en stuifduingebieden die beplant zijn met Grove den en nu omgevormd worden naar een 

natuurlijk loofbos en/of heide en landduinen. 

Het Kempen~Broek is op Europese schaal een topgebied en heeft een hoge 

beschermingsstatus (Figuur 7). De speciale beschermingszones zijn het Natura 2000-gebied 

‘Weerter- en Budelerbergen en Ringselven’, de habitatrichtlijngebieden ‘Abeek met 

aangrenzende moerasgebieden’ en ‘Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en 

Bergerven’ en het vogelrichtlijngebied ‘Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, 

Stramprooierbroek en Mariahof’. 

Natuurbescherming in het gebied is begonnen rond 1970 met de aankoop van percelen in 

Weerterbos en Stramprooierbroek. Vanaf 1989 is er een grensoverschrijdende samenwerking 
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opgestart om het waardevolle landschap in zijn ruime samenhang te behouden. De 

hoofddoelstellingen daarbij waren en zijn 

- de overgebleven natuurgebieden en plaatsen met goede potenties voor natuur te 

herstellen, 

- deze met elkaar te verbinden en 

- de natuurwaarden van het kleinschalig agrarisch landschap te versterken. 

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door de talrijke beheerders die actief zijn in het 

Kempen~Broek. Ze worden vaak financieel ondersteund door de overheden van de 

verschillende niveaus (van gemeentes tot Europa). Behalve het reguliere beheer worden in de 

natuurgebieden tal van inrichtingswerken uitgevoerd. Deze gaan van kleinschalige projecten 

zoals het aanleggen van een poel tot grootschalige projecten waarbij gebieden tot 100 ha 

ingericht worden. De vaakst uitgevoerde inrichtingswerken zijn het herstel of de ontwikkeling 

van moerassen, heide, duinen, vennen, graslanden, houtkanten en poelen, en de omvorming 

van voormalige productiebossen naar natuurlijke bossen. Een overzicht van de inrichtingen 

die per deelgebied uitgevoerd zijn en worden, is weergegeven in Figuur 8 en Tabel 1. 

De inrichtingen gebeuren vaak op basis van de resultaten van studies in het gebied. Sommige 

van die studies zijn uitgevoerd om één concreet project te realiseren, bv. de lopende studie in 

het gebied Smeetshof-Kettingdijk-Wijffelterbroek waar de ecohydrologie bestudeerd wordt en 

een concreet plan voor moerasherstel opmaakt wordt (Bell & van 't Hullenaar, 2011; Bell & 

van 't Hullenaar, 2012; van Mullekom & Smolders, 2011). Daarnaast werden er een aantal 

richtinggevende gebiedsdekkende studies uitgevoerd en die bijvoorbeeld aangeven waar er 

best natuurkerngebieden of natuurverbindingen gerealiseerd kunnen worden (o.a. Anoniem, 

1997; Arts et al., 2007; Decleer et al., 1992; Van De Genachte et al., 2003; Van Ghelue et al., 

1993; VLM, 1993). Al deze studies werken vooral sturend en bepalen op die manier waarop 

de focus zal liggen bij toekomstige inrichtingen. Ook over het ecosysteemherstel van de 

Abeek zijn talrijke studies gemaakt (Bouwens et al., 2004a; Bouwens et al., 2004b; Bouwens 

et al., 2004c; Gerard & Meire, 2004; Lambrechts et al., 2007; Lambrechts et al., 2006; 

Soresma, 2002; Verbeiren et al., 2004). Door de grote complexiteit van het watersysteem en 

de vele betrokkenen, lijkt volledig hydrologisch herstel hier op korte termijn niet haalbaar. 

Door een aantal tussenstappen te realiseren, kan systeemherstel op zeer lange termijn echter 

wel een optie blijven.  
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Figuur 7  Europees beschermde gebieden.  Bronnen: GDI-Vlaanderen en Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Directie Natuur, 1 februari 2005 
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Figuur 8  Situering van de gebieden en inrichtingswerken die opgenomen zijn in Tabel 1. De contouren duiden het 

gebied aan waarbinnen de besproken inrichtingswerken uitgevoerd zijn, maar de werken beslaan nergens de hele 

oppervlakte van het gebied (cfr. oppervlakte in Tabel 1). Nummers verwijzen naar de volgnummers in Tabel 1.
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Tabel 1  Overzicht van de inrichtingswerken in het Kempen~Broek. Projectnummers verwijzen naar Figuur 8.  *(Engelen, 

2010) 

nr 
op 
kaar
t 

Gebied Beheerder(s) inrichtingen doelstellingen opp 
(ha) 

jaartal 

1 Weerterbos Limburgs 
Landschap (NL) 

kappen en plaggen ven 28,45 1997-
2004 

plaggen natte heide 12,46 1997-
2004 

uitgraven ondiepe laagten 0,5 2011 

plaggen vennen/open 
water/moeras en 
natte heide 

27,5 2012 

plaggen schraalland/natte 
heide 

2 2012 

graven moeras 1,76 2012 

kappen en plaggen droge heide 4,5 2012 

2 Hugterheide Brabants 
landschap 

dunnen (kappen) 10% open ruimte in 
bos (en 
bosomvorming) 

  vanaf 
2005 

3 A2 Rijkswaterstaat 
en Prorail 

aanleg ecoduct  verbinding creëren    2012-
2013  

4 Weerter- en 
Budelerbergen 

Natuurmonument
en 

bosomvorming gemengd bos 6 jaren 
1990 

5 OT Weerterheide Defensie stuifzandherstel zuidelijk deel stuifduinen 90 2012-
2016 

6 Moeselpeel Staatsbosbeheer herstel waterhuishouding moeras en rietland 76 jaren 
1990 

7 Roukespeel (De 
Krang) 

Natuurmonument
en 

opschonen laagte en verwijderen 
boomopslag 

herstel peel 2 1993, 
toekomst 

bosomvorming broekbosherstel en 
omvorming tot 
gemengd bos 

10 eind 
jaren 
1980 

8 Kootspeel (De 
Krang) 

Natuurmonument
en en 
Waterschap Peel 
en Maasvallei 

omlegging van de Leukerbeek 
langs de Kootspeel in plaats van 
erdoor 

afvoer vuil water en 
verminderen 
verdroging 

  eind 
jaren 
1990 

9 Leukerbeek (De 
Krang) 

Waterschap Peel 
en Maasvallei 

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

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

  vanaf 
2012 
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10 Laagbroek (De 
Krang) 

Natuurmonument
en 

bosomvorming broekbosherstel 33 jaren 
1980 

bosrandenbeheer 2010 

graven van twee laagtes venaanleg met 
venoevervegetaties 

1,5 1998-
2000 

11 Tungelerwallen Natuurmonument
en 

dunnen (en kaalslag) en plaggen stuifzand, droge 
heide en open bos 

6 2010 

12 Loozerheide met 
ven 

ARK 
Natuurontwikkelin
g 

vernatten, venherstel, 
ontwikkeling mesotroof moeras 

natte heide en 
mesotroof moeras, 
ook zwak gebufferd 
ven  

45 2012-
2016 

herstel van vochtige heide en 
broekbos 

      

13 Kruispeel Natuurmonument
en 

plaggen ven, vochtige heide 
en 
hoogveenbroekbos 

3 1996, 
2000, 
2001 

Waterschap Peel 
en Maasvallei 

afwateringsgreppel rond vennen 
Kruispeel 

afleiden vervuild 
water 

  1996 

14 Kruispeel & 
Achterbroek 

Defensie vernatting v.d. heide en 
geleidelijke omvorming v.d. 
naaldbossen 

 

100 streefdoe
l 

15 Laurabossen Natuurmonument
en 

groepenkap en dunnen gemengd bos 250 1999-
2017 

16 Kettingdijk Natuurmonument
en 

kappen en dunnen broekbosherstel 14 2009-
2010 

herstel hydrologie en plaggen moeras en 
schraalgrasland 

120 2009-
2015 

17 Smeetshof Natuurpunt uitgraven en vernatten moeras (veenbodem: 
mesotroof moeras) 

7 2003-
2004 

vernatten moeras (veenbodem: 
mesotroof moeras) 

68 

uitgraven 2 poelen 0,1 

plaggen of maaien droge heide 10 

spontane ontwikkeling bos 7 

nieuwe moerasinrichting in 
planningsfase 

    toekomst 

18 Wijffelterbroek Natuurmonument
en 

kappen populieren, stuwtjes in 
afwateringsgreppeltjes 
hooilanden, opheffing 
ontwatering broekbos door dijk 
en stuwtjes, hakhoutbeheer in 
broekbos 

broekbos- en vochtig 
hooilandherstel 

53 jaren 
1980 
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19 Wijffelterbroek 
(oostzijde) 

ARK 
Natuurontwikkelin
g 

maaiveldverlaging, vernatting mesotroof moeras, 
natte graslanden 

15 2014 

20 Wijffelterbroek 
noordzijde 

ARK 
Natuurontwikkelin
g 

vernatting, maaiveldherstel en 
begrazing  

mesotroof moeras, 
natte graslanden 

23 2012-
2013 

21 Wijffelterbroek 
zuidzijde 

ARK 
Natuurontwikkelin
g 

vernatting, maaiveldherstel en 
begrazing  

mesotroof moeras, 
natte graslanden 

10 2010-
2012 

22 Siëndonk, Luuëke 
(Stramprooierheid
e) 

ARK 
Natuurontwikkelin
g & 
Natuurmonument
en  

vernatten, maaiveldverlaging en 
ontwikkeling mesotroof moeras 

mesotroof moeras, 
natte graslanden 

40-60 2011-
2014 

23 'Abeek' (perceel 
Stramprooierheid
e) 

ARK 
Natuurontwikkelin
g & 
Natuurmonument
en  

vernatten, maaiveldverlaging en 
ontwikkeling mesotroof moeras 

mesotroof moeras, 
natte graslanden 

17 2011-
2013 

24 Buüetjesheide 
(Stramprooierheid
e) 

Natuurmonument
en 

dunning, verwijdering opslag gemengd loofbos, 
heideherstel 

    

25 Tungelroysche 
beek 

Waterschap Peel 
en Maasvallei 

sanering en hermeandering ecologisch herstel 
beek 

11 km 1999-
2011 

26 'Tungelroysche 
Beek' 

ARK 
Natuurontwikkelin
g 

vernatting, maaiveldherstel en 
begrazing  

mesotroof moeras, 
natte graslanden 

45 1995- 
2015 

27 Areven Natuurmonument
en 

aanpassingen interne 
waterhuishouding 

verbetering 
hydrologie 

22 1994 

verwijderen Arevenlossing   toekomst 

28 Lozerheide Afdeling Natuur 
en Bos 

herstel bevloeiingsblok van historische vloeiweidesysteem 3 1999 

29 De Luysen Natuurpunt afgraven, vernatten moeras 35 1999-
2001, 
2007 

plaatsen stuw en vistrap invloed kwel 
verhogen 

  2011 

30 Mariahof Natuurpunt herprofileren moeras 19 2012? 

31 Sint-
Maartensheide 

landinrichting 
Noordoost 
Limburg 

aanleg 3 graslandreservaten en 5 
poelen 

    2002 

Natuurpunt plaggen heide en vennen 17 2011 

kappen poelen 2   

32 Laak Natuurpunt kappen grasland (en poelen) 11   
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33 Grootbroek Afdeling Natuur 
en Bos 

tussendijk van vijver: kappen en 
afgraven/verlagen 

moeras (zandplaat) 0,1 2009 

hoge dijk afgraven moeras (zandplaat)   2012 

34 Houtbroek ARK 
Natuurontwikkelin
g 

dempen sloten, afplaggen tot 
moeras 

moerasherstel 6 2013/201
4 

35 Stramprooier-
broek 

Limburgs 
Landschap (B) 

plaggen en nivelleren grasland 0,5 2011 

plaggen moeras 0,4 2011 

herprofileren vijver   2012? 

36 Hasselterbroek Limburgs 
Landschap (B) 

bosfrezen en plaggen droge heide 0,5 2011 

dunnen (kappen) open bos 3 2011 

kappen droge heide 4 2008 

kappen en plaggen, dunnen, 
bosfrezen 

droge heide 5 2002, 
2006, 
2008, 
2011 

vernatten grasland 15 2012 

aanleggen poelen/laagtes 2 poelen/laagtes 0,34 2004 

aanleggen + herstel van poelen 5 + 3 poelen 0,43 2013 

37 Zig Limburgs 
Landschap (B) 

kappen moeras 3,5 2002 

kappen en uitgraven moeras 10,5 2003 

uitgraven moeras (open water) 3 2003 

herprofileren 2 vijvers 0,1   

herstel 2 poelen 0,06   

38 Goort Afdeling Natuur 
en Bos 

aanleg poel 1 poel   2004 

39 Middenloop van 
de vallei van de 
Itterbeek 
"deelgebied de 
Brand" 

Natuurpunt uitgraven 25 poelen * 0,5 1993-
2011* 

herprofileren en visvrij maken 2 poelen * 0,025 2009* 

uitdiepen 1 poel   2005 

plaggen 2 ondiepe 
droogvallende zones 

0,1+0,
4 

2012 

aanplanten doornstruweel en 
braamstruweel 

  7000 
stuks 

2010-
2011 

grootschalig inrichtingsproject     toekomst 
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beekvallei in planningsfase 

40 Tösch-Langeren Limburgs 
Landschap (B) 

aanplanten 10 houtkanten 1 2011 

herprofileren 1 vijver 0,02 2011 

aanleg nieuwe poel leefmilieu amfibieën 
en insecten 

  2011 

aanleg nieuwe poel voortplantingsbiotoop 
Boomkikker en 
Kamsalamander 

0,02 2013 

kappen akker 0,5 1995 

 

Kempen~Broek-soorten 

Sinds enkele jaren heeft het Kempen~Broek 10 ambassadeurs, 10 soorten die typisch zijn voor 

het GrensPark vanwege hun verbondenheid met een of meerdere karakteristieke habitattypen. Ze 

zijn door het Provinciaal Natuurcentrum van Limburg (B) gekozen in het kader van COMOLA 

(Communicatie en monitoring in de landschapsparken als motor voor landschapsverrijking, zie 

http://www.limburg.be/comola). Dit communicatie- en actieproject is in feite een opvolger voor 

het project ‘Gemeenten adopteren Limburgse soorten’, maar dan rond de Limburgse 

natuurparken (i.p.v. de gemeenten) en met focus op monitoring. De meeste soorten zijn prioritaire 

Limburgse soorten, dus Rode Lijstsoorten waarbij minstens een derde van de Vlaamse populatie 

in Limburg leeft en waarvoor Limburg dus een belangrijke taak heeft naar bescherming toe 

(Colazzo & Bauwens, 2003). Bij dit communicatief project naar het brede publiek is bewust 

gekozen voor soorten die gemakkelijk waarneembaar of herkenbaar zijn om iedereen te kunnen 

betrekken bij de monitoring van de soorten. 

De Kempen~Broek-soorten zijn Beekschaatsenrijder, Bever, Boomkikker, Dotterbloem, 

Geelgors, Grauwe klauwier, Grote weerschijnvlinder, Moerassprinkhaan, Phegeavlinder en 

Weidebeekjuffer. We bespreken deze soorten en hun verspreiding hierna om de evolutie van 

natuurwaarden in het Kempen~Broek de voorbije decennia te illustreren. De 

verspreidingsgegevens zijn afkomstig van de databank van LIKONA, de floradatabank, de 

vlinderdatabank, Libellenvereniging Vlaanderen, Waarnemingen.be, de Zoogdierendatabank, de 

Hyla-databank en het NDFF (dat alle databanken uit Nederland groepeert)4. Waar wenselijk zijn 

deze gegevens aangevuld met waarnemingen uit de literatuur (vermeld in tekst) of eigen 

waarnemingen. Naargelang de nauwkeurigheid van de bron zijn de waarnemingen op de kaartjes 

met een verschillende grootte of precisie aangeduid. De lokalisatie van de in de tekst besproken 

toponiemen is weergegeven in Figuur 2 . 

Beekschaatsenrijder 

De Beekschaatsenrijder (Aquarius najas) is een soort van natuurlijk meanderende beken en 

rivieren met veel beschaduwing, weinig watervegetatie en overhangende oevers met 

vegetatie (Bonte et al., 2001; Stoffelen et al., 2013). De voorkeur voor schaduw zou echter een 

                                                 
4 Deze gegevens mogen niet worden overgenomen zonder toestemming (zie Voorwoord). 
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gevolg kunnen zijn van het feit dat in Nederland en België voornamelijk bostrajecten van beken 

niet rechtgetrokken zijn, want in het buitenland worden ze ook gevonden op zonbeschenen beken 

(Aukema et al., 2002). De soort komt voor in middenlopen van beken met helder, zuiver water en 

een matige stroming (Bonte et al., 2001). Ze houdt zich graag op nabij steile oevers met in het 

water hangende takken en wortels of ter hoogte van bruggen en duikers. In Vlaanderen wordt de 

soort vooral waargenomen op waterlopen die rechtstreeks of onrechtstreeks kanaalwater 

ontvangen (Stoffelen et al., 2013). 

De Beekschaatsenrijder is een relatief grote, zwarte schaatsenrijder die meestal geen vleugels 

heeft (Stoffelen et al., 2013; Wasscher & Cuppen, 1991). Op de Vlaamse Rode lijst is hij 

‘momenteel niet bedreigd’ (Lock et al., 2013), maar in de vorige Rode lijst werd hij als ‘ernstig 

bedreigd’ omschreven (Bonte et al., 2001). Waarschijnlijk herstelt de soort langzaam dankzij een 

verbetering van de ecologische waterkwaliteit in stromende wateren in de Kempen (Lock et al., 

2013). In Nederland heeft de Beekschaatsenrijder geen beschermingsstatus (Basten et al., 2008), 

al gaven Aukema et al. (2002) aan dat hij zeldzaam is. 

Deze soort kwam en komt op meerdere plaatsen voor in het Kempen~Broek. In 1982 is hij 

waargenomen in het Stramprooierbroek en in Lozen (Figuur 9). In 1989 was er ook een grote 

populatie aanwezig op de Oude Graaf in Weerterbos (>2600 individuen), wat toen de allerlaatste 

vindplaats was in Nederlands Limburg.  Het jaar nadien is de Oude Graaf echter voorzien van een 

nieuwe oeverbeschoeiing, wat waarschijnlijk een negatieve invloed kon hebben op de populatie 

(Wasscher & Cuppen, 1991). Basten et al. (2008) vermelden dat de soort waarschijnlijk sterk 

achteruitgegaan is sinds deze inrichting, maar ze vermelden nog wel waarnemingen voor 

Weerterbos in de jaren ’90 en na 2000. De grootste populatie zit in 2003 en 2007 echter aan de 

rand van het gebied, centraal in het gebied is de soort de laatste keer gezien in 2004. In het 

Belgisch deel van het Kempen~Broek is de soort in deze periodes niet waargenomen (Figuur 9). 

Na 2010 zijn er van deze soort meerdere waarnemingen in het Kempen~Broek: in Weerterbos, 

IJzeren man, Lozerheide, Hasselterbroek, Srtamprooierbroek, Grootbroek, Zig, Jagersborg en 

Tösch/Langeren (Figuur 9). Bij een aantal van deze waarnemingen is de link met kanaalwater 

duidelijk, zoals deze van de Lozerheide (= watering gevoed door kanaalwater) en deze op de 

Oude Graaf in Weerterbos. Voor andere waarnemingen betreft het beken die niet rechtstreeks 

kanaalwater ontvangen. 

We zien dus dat de populaties in Weerterbos en Stramprooierbroek aanwezig zijn gebleven, 

alhoewel de populatie in Weerterbos lokaal is verschoven vanwege de oeverbeschoeiing. In 

Lozen zijn geen Beekschaatsenrijders meer waargenomen, maar er zijn wel meerdere nieuwe 

waarnemingsplaatsen bij gekomen, wat doet vermoeden dat deze soort zich uitgebreid heeft.  

Bever 

De Bever (Castor fiber) stelt geen hoge eisen aan zijn leefgebied. Hij heeft nood aan water met 

een diepte van minimaal 50 cm en voedsel in de vorm van houtige gewassen en kruiden. Als 

het water niet diep genoeg is, creëert hij zelf een geschikt leefgebied door een beek of rivier af te 

dammen (Broekhuizen et al., 1992). Door zijn activiteiten zorgt deze landschapsarchitect voor 

een sterke structuurvariatie en dynamiek in zijn leefomgeving, met een hogere biodiversiteit tot 

gevolg (zie Kurstjens & Bosman, 2000; Kurstjens & Calle, 2009; Verbeylen, 2003). Zijn 

voorkeur gaat uit naar zoet water met voedselrijke bodems en hij heeft baat bij een goede 

waterkwaliteit (Kurstjens & Bosman, 2000; Van Den Berge & van Uytvanck, 2014). 
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Figuur 9 (links) Verspreiding van de Beekschaatsenrijder in het Kempen~Broek voor 1990 (linksboven), tussen 1990 en 

2000 (rechtsboven), tussen 2000 en 2010 (linksonder) en na 2010 (rechtsonder). De groottes van de hokken en bollen 

duiden de nauwkeurigheid van de waarneming(en) aan en hebben dus niets te maken met de grootte van het leefgebied of 

de populatie. 
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Figuur 10  De Bever is terug in het Kempen~Broek.  © Erwin Christis 

Dit grote knaagdier heeft een bruine pels, een grote, platte staart bedekt met schubben en kan 

beter zwemmen dan lopen (Figuur 10,(Verbeylen, 2003). Het is vermeld in bijlagen 2 en 4 van de 

Habitatrichtlijn en het is volgens de Rode lijsten kwetsbaar (Vlaanderen) en gevoelig (Nederland) 

(Decleer, 2007; Maes et al., 2014; Zoogdiervereniging VZZ, 2006). 

Als gevolg van jacht en biotoopvernietiging was de Bever sinds 1750 verdwenen in Nederlands 

Limburg (Dijkstra & Kurstjens, 2006), en sinds 1848 in België (Verbeylen, 2003). Na de 

afschaffing van de beverjacht zowat overal in Europa hebben hier sinds 1920 overal 

herintroducties plaatsgevonden (Verbeylen, 2003). Kort na het uitzetten van 11 Bevers in het 

Maasplassengebied bij Thorn en Stevensweert eind 2003, hebben minimaal 4 van deze dieren 

zich gevestigd in het Kempen~Broek, namelijk een koppel in het Mariahof en een in de Zig 

(Dijkstra & Kurstjens, 2006). In 2009 is deze groep al uitgebreid tot minimaal 3 tot 4 territoria 

van ongeveer 10 tot 15 dieren (Kurstjens, 2009). 

In 2014 zijn veel beken en moerasgebieden in de grensstreek door Bevers bezet. Naar schatting 

leven er ongeveer 25 tot 30 dieren in het Kempen~Broek, verdeeld over circa 8 locaties: er zijn 

families waargenomen in de Kootspeel/Roeventerpeel, Moeselpeel, Roukespeel, Heijkersbroek, 

Smeetshof, Mariahof en Zig; daarnaast leven er op enkele locaties ook solitaire dieren (Kurstjens, 

2014). Ook zijn 2 bevers naar het Ringselven getrokken, maar ze zijn uiteindelijk op de 

toegangsweg naar de zinkfabriek gesneuveld (Kurstjens, 2014). 
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Figuur 11  Verspreiding van de Bever in het Kempen~Broek tussen de herintroductie in 2003 en 2010 (links), en na 2010 

(rechts). De groottes van de hokken en bollen duiden de nauwkeurigheid van de waarneming(en) aan en hebben dus niets 

te maken met de grootte van het leefgebied. 

Boomkikker 

Als voortplantingsbiotoop heeft de Boomkikker (Hyla arborea) nood aan zonbeschenen ondiepe 

en stilstaande zoetwaterplassen die niet droogvallen voor het einde van augustus. Hij komt voor 

in licht tot matig voedselrijk water zonder vis (Bauwens & Claus, 1996; Louette, 2014). Een rijke 

watervegetatie is gunstig, al planten ze zich ook voort in pas gegraven poelen (Vergoossen, 

1992). Het zijn echte pioniers die gemakkelijk nieuwe geschikte gebieden koloniseren (Engelen, 

2009). Het landbiotoop, dat in de directe omgeving (op < 1 km) moet liggen, bestaat uit 

zonbeschenen ruigtevegetaties, houtwallen en bosranden met dichte kruid- en struiklaag 

(Bauwens & Claus, 1996; Vergoossen, 1992). Belangrijke ruigtekruiden zijn bramen, pitrus, 

distels en brandnetels (Engelen, 2009; Engelen et al., 2014). 

De Boomkikker is een kleine, grasgroene kikker (tot 5 cm lang) met zuignapjes aan het einde van 

de vingers en tenen (Figuur 12). Hij kan echter van kleur veranderen. Tijdens het paarseizoen 

produceren de mannetjes ’s nachts een zeer luid ‘kekkerend’ geluid om indruk te maken op de 

vrouwtjes (Engelen, 2009). Deze soort is opgenomen in bijlage 4 van de Habitatrichtlijn en staat 

op de Rode lijsten vermeld als ‘ernstig bedreigd’ (Vlaanderen) en ‘bedreigd’ 

(Nederland)(Decleer, 2007; Jooris et al., 2012; van Delft et al., 2007). 
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Figuur 12  De Boomkikker is na een decennium zonder waarnemingen terug in het Kempen~Broek.  © Erwin Christis 

In het Kempen~Broek zijn er een aantal oude waarnemingen van de Boomkikker. Zo is hij tot 

ongeveer 1984 waargenomen in Weerterbos, waarna deze populatie is verdwenen door de aanleg 

van de E9. Van de locatie in Stramproy zijn er waarnemingen tot 1951. Daarna is de populatie er 

vermoedelijk verdwenen door predatie door vissen (Vergoossen, 1992). In de vallei van de 

Itterbeek was de soort tot de jaren ’70 aanwezig in het Batven en Deunsven. De laatste 8 

roepende mannetjes zijn waargenomen in 1984 in de omgeving van Jagersborg (Engelen et al., 

2014). Deze oude waarnemingen zijn samengebracht in Figuur 13. 

Na 21 jaar zonder waarnemingen is de soort in 2006 herontdekt in de vallei van de Itterbeek op 

enkele kilometers van de laatste vindplaats. De populatie omvatte toen 15 roepende mannetjes; in 

2008 was ze al toegenomen tot meer dan 100 mannetjes (Engelen, 2009). Vanaf 2009 werden ook 

roepende mannetjes waargenomen in omliggende gebieden, waaronder het Hasselterbroek en de 

Zig, en in 2013 bestond de populatie al uit ongeveer 600 roepende mannetjes in 50 wateren 

verspreid over 4 deellocaties: de Brand (vallei van de Itterbeek), Jagersborg, Tösch-Langeren en 

Hasselterbroek (Delbroek et al., 2011; Engelen et al., 2014). Dit succesverhaal is te danken aan 

het gerichte beheer in functie van de Boomkikker en andere amfibieën: de aanleg van visloze 

poelen en houtkanten, en het laten ontwikkelen van  structuurrijke ruigten met onder andere 

Pitrus en bramen. 

In 2010 is er ook een roepend mannetje gehoord aan de rand van het Wijffelterbroek, en verwacht 

wordt dat de Boomkikker deze meer noordelijk gelegen geschikte gebieden, onder andere de 

moeraskern Smeetshof-Wijffelterbroek-Kettingdijk en het Areven, spontaan kan koloniseren 

(Engelen et al., 2014). Spontane herkolonisatie van Weerterbos vanuit deze populatie is 

uitgesloten door tal van barrières (kanalen, snelwegen). Hier zou de soort enkel terug kunnen 

komen door herintroductie (Kurstjens, 2010). 
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Figuur 13 (links)  Verspreiding van de 

Boomkikker in het Kempen~Broek voor 

1985 (linksboven), tussen 2006 en 2008 

(rechtsboven) en vanaf 2009 (onder). De 

groottes van de hokken en bollen duiden de 

nauwkeurigheid van de waarneming(en) aan 

en hebben dus niets te maken met de grootte 

van het leefgebied of de populatie 

 



 

36 

 

Dotterbloem 

De Dotterbloem (Caltha palustris) is een soort van natte graslanden waarbij het grondwater in de 

winter tot net onder of net boven het maaiveld komt en in de zomer zakt tot ongeveer 40-100 cm 

onder het maaiveld. Het is vooral een hooilandsoort, maar ze kan ook lang standhouden op natte 

plekken in weilanden (Zwaenepoel, 2006). Daarnaast groeit de soort regelmatig in open 

broekbossen.  

Deze lage tot middelhoge, onbehaarde, vlezige plant heeft donkergroene, niervormige bladeren 

met een netvormige nervatuur en een ondiep gezaagde tot gekartelde bladrand. Ze bloeit 

voornamelijk in het midden van de lente en heeft tot 5 cm grote bloemen met meestal 5 intens 

dooiergele bloembladeren (Figuur 14). De kokervruchten staan in een krans (Weeda et al., 1985). 

Deze soort is volgens de Rode lijsten ‘niet bedreigd’ (Sparrius et al., 2014; Zwaenepoel, 2006). 

Trendcijfers wijzen op een afname in aantallen in Vlaanderen, die echter niet weerspiegeld wordt 

in de verspreiding op hokniveau (Zwaenepoel, 2006). In Nederland is de trend stabiel of 

toenemend, maar hier is de trendberekening gebaseerd op het aantal hokken (Sparrius et al., 

2014). 

In het Kempen~Broek neemt het aantal waarnemingen van Dotterbloem af (Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.), maar dit kan een gevolg zijn van een wisselende 

zoekinspanning. Voor 1992 werden de planten in Limburg (B) immers grondig geïnventariseerd 

in functie van een Limburgse plantenatlas (Berten, 1993), maar daarna zijn er in het Belgische 

deel van het Kempen~Broek geen gebiedsdekkende 

 

Figuur 14  De Dotterbloem is een typische moerassoort.  © Erwin Christis 
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Figuur 15 (links)  Verspreiding van de 

Dotterbloem in het Kempen~Broek voor 

1992 (linksboven), tussen 1992 en 2000 

(rechtsboven) en na 2000 (onder).  De 

groottes van de hokken en bollen duiden de 

nauwkeurigheid van de waarneming(en) aan 

en hebben dus niets te maken met de grootte 

van het leefgebied of de populatie. 
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planteninventarisaties meer uitgevoerd.  Wel zijn de planten opgevolgd in de meeste Belgische 

natuurreservaten (vooral na 2000), en hier zien we dat de Dotterbloem voorkomt in zowat alle 

natte natuurgebieden (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Voor het Nederlands deel van 

het Kempen~Broek zijn er relatief weinig waarnemingen van Dotterbloem. Er komen echter ook 

maar relatief weinig natte gebieden voor en het is ook niet duidelijk in hoeverre de verspreiding 

van planten hier systematisch opgevolgd werd. 

Geelgors 

De Geelgors (Emberiza citrinella) was de adoptiesoort van de gemeente Bocholt. Ze heeft haar 

grootste kernpopulatie binnen Limburg (B) in de Vlakte van Bocholt, gelegen in het 

Kempen~Broek. Het is een ambassadeur van het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap 

met kleine landschapselementen. Ze voedt zich in de zomer met insecten, in de winter met 

granen en andere zaden, en heeft verder nood aan beschutting en nestgelegenheid. Haar ideale 

leefgebied is daarom een halfopen landschap met houtkanten, graanranden, ruigtestroken en 

kruidenrijke zomen (Fourneau, 2007; Schoutenden, 2009). Ze leeft ook in andere structuurrijke 

landschappen in de overgangszones tussen bos/struweel en open landschap zoals kaalkappen in 

bossen, heide en ruig grasland en uiteenlopende types van parkachtige landschappen 

(Vermeersch et al., 2004). 

 

Figuur 16  De Geelgors, vogel van een kleinschalig akkerlandschap.  © Reint Jakob Schut 
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Figuur 17 (links)  Verspreiding van de Geelgors in het Kempen~Broek voor 1990 (linksboven), tussen 1990 en 2000 

(rechtsboven), tussen 2000 en 2010 (linksonder) en na 2010 (rechtsonder). De groottes van de hokken en bollen duiden de 

nauwkeurigheid van de waarneming(en) aan en hebben dus niets te maken met de grootte van het leefgebied of de 

populatie. 
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Deze overwegend gele gors (Figuur 16) is vooral herkenbaar aan haar zang, waardoor Beethoven 

zich liet inspireren om zijn 5de symfonie te schrijven. Ze is in de Vlaamse Rode lijst opgenomen 

als ‘bedreigd’, in de Nederlandse Rode lijst is ze niet opgenomen (Hustings et al., 2004; 

Vermeersch et al., 2004). 

Deze soort vertoonde de voorbije decennia verschillende trends in het Belgische en Nederlandse 

deel van het Kempen~Broek (Figuur 17). In het Nederlandse deel nam de verspreiding van de 

soort stilaan toe vanaf 1990, met kolonisatie van het Weerterbos, de omgeving van de 

Laurabossen en Swartbroek. In het Belgische deel nam de verspreiding af tot ongeveer 2007, 

gelijklopend aan de dalende trend in Vlaanderen (Fourneau, 2007). Deze dalende trend wordt 

vooral toegeschreven aan de intensivering van de landbouw en het verdwijnen van kleine 

landschapselementen (Vermeersch et al., 2004). We zien in het vorige decennium vooral een 

sterke afname van de verspreiding in de omgeving van Stramprooierbroek en het Grootbroek. De 

laatste jaren lijkt de soort echter weer toe te nemen in die omgeving (Figuur 17). Ook is het aantal 

Geelgorzen in Bocholt tussen 2009 en 2013 niet verder afgenomen (Baert, 2014), mogelijk mede 

dankzij het adoptieproject en de acties die in dit verband zijn genomen zoals het aanplanten van 

houtkanten, graanakkers en graanstroken en het beheer van bermen in functie van de Geelgors 

(Cornelissen, 2014; Jacobs & Fourneau, 2010). Anderzijds is het echter nog niet uit te sluiten dat 

deze toename het gevolg was van een of enkele jaren met een gunstig klimaat. Als de positieve 

trend langer aanhoudt, zal hier mogelijk duidelijkheid in komen. 

Grauwe klauwier 

De Grauwe klauwier (Lanius collurio) was de adoptiesoort van stad Bree. Het is een 

topindicator voor het kleinschalige agrarische landschap met hoge ecologische en 

landschappelijke waarde (Peusens, 2007). Haar broedhabitat bestaat uit een halfopen tot open 

landschap met structuurrijke vegetaties van doornstruwelen (meidoorn, Sleedoorn, rozen en 

bramen), een afwisseling van bossen en korte, grazige vegetaties, een rijke flora en een fauna met 

ruim aanbod aan grote insecten en kleine zoogdieren (Vermeersch et al., 2004). Ze maakt haar 

nest in dichte struiken, gebruikt grote alleenstaande bomen als uitkijkpost of om een territorium 

af te bakenen en jaagt voornamelijk boven graslanden (Peusens, 2007). 

Het is een opvallend gekleurde, middelgrote zangvogel met een karakteristieke zwarte oogstreep 

(zorro-masker, Figuur 18) (Peusens, 2007). Deze vogel heeft in Vlaanderen de status ‘met 

uitsterven bedreigd’ en in Nederland is hij ‘bedreigd’ (Hustings et al., 2004; Vermeersch et al., 

2004). 

Deze soort nam de laatste helft van de 20ste eeuw af in heel Europa (Vermeersch et al., 2004). 

Hetzelfde beeld zagen we in het Kempen~Broek (  

Figuur 19). Begin jaren 1990 waren er nog meerdere waarnemingen in het Kempen~Broek, met onder andere occasionele 

broedgevallen in de vallei van de Itterbeek in 1991 en 1993 (Struyve, 2010). Vanaf 1994 was er echter nog enkel een 

populatie van 8 broedparen aanwezig in Sint-Maartensheide, wat bijna de volledige Vlaamse populatie was (9 

broedparen). Deze populatie nam verder af, waardoor de Grauwe klauwier in de periode 1998-1999 als uitgestorven 

beschouwd werd in Vlaanderen (Vermeersch et al., 2004). Voor het Nederlands deel van het Kempen~Broek zijn er van de 

jaren ’90 enkel waarnemingen uit 1998 uit Boshoverheide (  

Figuur 19). In Nederland is echter de nationale populatie nooit lager geweest dan 80-140 

broedparen (in 1985) door een constante instroom vanuit het buitenland (Hustings et al., 2004). 

De reden van de afname bij deze soort was het verdwijnen van geschikte broedbiotopen: het 

kleinschalig agrarisch landschap moest plaats maken voor grootschalige landbouw, waardoor 
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kleine landschapselementen verdwenen. Verder zorgde het toenemend gebruik voor pesticiden 

voor een afname van belangrijke voedselbronnen zoals grote kevers (Peusens, 2007; Vermeersch 

et al., 2004). 

Na 2000 verscheen de Grauwe klauwier terug in Sint-Maartensheide, met telkens 1 broedpaar in 

2004, 2006 en 2007 (Peusens, 2007). In het goede jaar 2009 waren er 3 broedparen in het 

Kempen~Broek: 2 in Sint-Maartensheide en 1 in het Smeetshof.  Daarnaast waren er meerdere 

losse waarnemingen op diverse andere locaties (Hermans, 2010).  In Nederland is de vogel ook 

waargenomen in het Kempen~Broek tussen 2000 en 2005 (  

Figuur 19), maar het is niet duidelijk of er ook gebroed werd. 

In 2010 was er waarschijnlijk een broedgeval in Weerterbos (  

Figuur 19, www.waarneming.nl). In de omgeving van Sint-Maartensheide blijft de populatie 

toenemen, met ook een foeragerend paartje in het nabijgelegen Hasselterbroek (Baert, 2014; 

Hermans & Mundus, 2014). Het lijkt er  

 

Figuur 18  De Grauwe klauwier.  © Harm Kossen 
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Figuur 19 (rechts)  Verspreiding van de Grauwe klauwier in het Kempen~Broek voor 1990 (linksboven), tussen 1990 en 

2000 (rechtsboven), tussen 2000 en 2010 (linksonder) en na 2010 (rechtsonder). De groottes van de hokken en bollen 

duiden de nauwkeurigheid van de waarneming(en) aan en hebben dus niets te maken met de grootte van het leefgebied of 

de populatie. 
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dus op dat het gerichte beheer dat sinds 1992 in Sint-Maartensheide uitgevoerd wordt in functie 

van de Grauwe klauwier, zijn vruchten begint af te werpen (Hermans, 2010). Andere 

waarnemingen op   

Figuur 19 zijn losse waarnemingen (waarnemingen.be). 

Grote weerschijnvlinder 

De Grote weerschijnvlinder (Apatura iris) was de adoptiesoort van de gemeente Kinrooi 

(Peusens, 2014; Peusens & Vanreusel, 2007; Verstraeten, 2010). Hij heeft een voorkeur voor  

open, vochtige loofbossen met wilgen (Boswilg of Grauwe wilg), die als voedsel dienen voor de 

rupsen. Van belang is een voldoende hoge waterstand en open plekken in het bos (Maes et al., 

2013). 

Deze prachtig gekleurde vlinder wisselt van bruinzwart tot zeer fel blauw, afhankelijk van de 

lichtinval (Veling & Vossen, 2014). Vooral de mannetjes hebben een duidelijk paarse glans 

(Figuur 20), de vrouwtjes zijn bruin en iets groter.  Op de bovenkant van de voorvleugel staat een 

onopvallende, donkere vlek bij de achterrand, die bij de gelijkende Kleine weerschijnvlinder veel 

duidelijker is (Wynhoff et al., 2009). De Grote weerschijnvlinder is volgens de Vlaamse Rode 

lijst ‘bedreigd’ en volgens de Nederlandse Rode lijst ‘ernstig bedreigd’, maar op Europese schaal 

‘momenteel niet in gevaar’. In Vlaanderen en Nederland komen er respectievelijk 5 en 12-15 

populaties van de soort voor (Maes et al., 2013; van Swaay, 2006). 

 

Figuur 20  De Grote weerschijnvlinder. 
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Figuur 21 (rechts)  Verspreiding van de 

Grote weerschijnvlinder in het 

Kempen~Broek voor 1990 (linksboven), 

tussen 1990 en 2000 (rechtsboven) en na 

2000 (onder).  De groottes van de hokken en 

bollen duiden de nauwkeurigheid van de 

waarneming(en) aan en hebben dus niets te 

maken met de grootte van het leefgebied of 

de populatie. 
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Waarnemingen van deze soort van voor 1990 zijn vooral afkomstig uit het Stramprooierbroek en 

het Weerterbos, twee grote, vochtige loofboscomplexen die een uiterst geschikt habitat lijken 

(Figuur 21).  Nadien is deze opvallende vlinder op meerdere plaatsen waargenomen (Figuur 21), 

maar het is niet duidelijk of er overal een vaste populatie voorkomt. In de omgeving van het 

Wijffelterbroek en het Smeetshof zijn er bijna jaarlijks waarnemingen en deze moerasbossen 

lijken een geschikt habitat, dus hier leeft waarschijnlijk een kleine populatie. In andere gebieden 

betreft het dikwijls eenmalige waarnemingen, mogelijk zwervers. Vermits de soort moeilijk te 

monitoren is (Verstraeten, 2010), is het ook niet uitgesloten dat een populatie onopgemerkt 

gebleven is. 

Moerassprinkhaan 

De Moerassprinkhaan (Stethophyma grossum) is een soort van vochtige, halfnatuurlijke 

graslanden, die er in de zomer soms eerder droog uitzien, maar in het winterhalfjaar 

kletsnat zijn. Het is belangrijk dat de eieren in de winter nat blijven. In de zomer mag het 

leefgebied niet overstromen omdat juveniele sprinkhanen en vrouwtjes niet kunnen vliegen. 

Favoriete biotopen zijn al dan niet beekbegeleidende natte hooilanden, open zeggenmoerassen en 

licht begraasde, natte graslanden (vaak met pitrusruigte). De soort wordt ook aangetroffen in 

natte heiden, gedegenereerd hoogveen en veenmosrietlanden (Decleer, 2014; Decleer et al., 2000; 

Odé, 1999). 

Deze relatief grote groengele veldsprinkhaan (12-40 mm) heeft heldergele achterschenen met 

zwarte doornen, en de onderzijde van de achterdijen is rood. Mannetjes maken een tikkend geluid 

dat gelijkt op dat van schrikdraad (Kleukers, 2004). In Nederland is de soort volgens de Rode lijst 

‘thans niet bedreigd’ en komt hij algemeen voor (Reemer, 2012). Volgens de Vlaamse Rode lijst 

is de soort ‘kwetsbaar’ (Decleer et al., 2000). De vorige Rode lijst van Nederland, die in dezelfde 

periode opgemaakt is, gaf ook aan dat deze soort ‘kwetsbaar’ was (Odé, 1999). Het is dus 

mogelijk dat de Vlaamse populatie de laatste jaren eenzelfde positieve trend vertoont als de 

Nederlandse, wat ook aangegeven wordt door Lock et al. (2011). Dit is echter geen gevalideerde 

Rode lijst en ze wordt bijgevolg niet als beleidsinstrument gebruikt (Maes, 2014). 

Door de beperkte en waarschijnlijk onregelmatige zoekinspanning is het niet duidelijk in 

hoeverre de waarnemingen op Figuur 22 de werkelijke verspreiding van de sprinkhaan in de 

verschillende periodes aangeven. Het lijkt erop dat het aantal vondsten toeneemt en de nationale 

trends dus gevolgd worden. Dit zou deels een positief gevolg kunnen zijn van de verschillende 

moerasinrichtingsprojecten, maar het is moeilijk dit met zekerheid te stellen. Voor de Zig blijkt 

wel duidelijk uit het monitoringrapport dat de Moerassprinkhaan hier voorkomt sinds 2004, dus 

van vlak na de werken (Delbroek et al., 2011). Ook in het Smeetshof komt de Moerassprinkhaan 

veel voor sinds de moerasinrichtingswerken (Dupae & Stulens, 2005; Dupae & Stulens, 2009), 

maar het is niet duidelijk of er voor de inrichtingswerken naar deze soort gezocht is; sprinkhanen 

werden niet bestudeerd (Boyen, 2003). 
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Figuur 22 (rechts)  Verspreiding van de Moerassprinkhaan in het Kempen~Broek voor 1990 (linksboven), tussen 1990 en 

2000 (rechtsboven), tussen 2000 en 2010 (linksonder) en na 2010 (rechtsonder).  De groottes van de hokken en bollen 

duiden de nauwkeurigheid van de waarneming(en) aan en hebben dus niets te maken met de grootte van het leefgebied of 

de populatie. 
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Phegeavlinder 

De Phegeavlinder (Syntomis phegea), ook melkdrupje genoemd, is een soort van bloemenrijke 

graslanden, bosranden en bospaden in droge dennenbossen, oude steengroeven en open 

plekken in het bos. Als waardplant gebruikt hij diverse kruidachtige planten waaronder 

dovenetel en paardenbloem (Van Dam et al., 1998; Waring & Townsend, 2006). 

Deze dagactieve nachtvlinder heeft inktkleurig blauwzwarte vleugels met halfdoorschijnende 

witte vlekken, een achterlijf met één of twee gele banden en antennen met witte uiteinden. Hij is 

zeldzaam in België en Nederland, maar op de vliegplaatsen is hij soms talrijk aanwezig (Waring 

& Townsend, 2006). 

In het Kreielerbos is de Phegeavlinder waargenomen vanaf 1997 (Figuur 24), dus al voor dit 

gebied ingericht is als natuurreservaat. In Nederland zijn er vanaf 2006 waarnemingen van deze 

soort verspreid over ongeveer het hele Kempen~Broek (Figuur 24). Het is echter weinig 

aannemelijk dat deze er voor 2006 niet voorkwamen en plots overal opdook, toevallig (?) 

gelijktijdig met het verschijnen van een populaire Nederlandstalige veldgids over nachtvlinders 

(Waring & Townsend, 2006). Ook voor het Belgische deel zijn de waarnemingen in Figuur 24 

waarschijnlijk grotendeels een weerspiegeling van de zoekinspanning, eerder dan van de 

werkelijke verspreiding. 

 

Figuur 23  De Phegeavlinder, een dagactieve nachtvlinder.  © Erwin Christis 
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Figuur 24 (rechts)  Verspreiding van de 

Phegeavlinder in het Kempen~Broek voor 

2000 (linksboven), tussen 2000 en 2010 

(rechtsboven) en na 2010 (onder).  De 

groottes van de hokken en bollen duiden de 

nauwkeurigheid van de waarneming(en) aan 

en hebben dus niets te maken met de grootte 

van het leefgebied of de populatie. 
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Weidebeekjuffer 

De Weidebeekjuffer (Calopteryx 

splendens) verkiest niet te snel 

stromende, matig voedselrijke 

waterlopen met veel waterplanten 

(De Charleroy et al., 2014; De Knijf 

et al., 2006). Ze komt voor langs 

brede, door de zon beschenen 

weidebeken, langs irrigatielopen en 

aan plassen met doorstromend water, 

maar zwervende individuen kunnen 

ook op andere plaatsen waargenomen 

worden (De Knijf et al., 2006). 

Het mannetje van de 

Weidebeekjuffer heeft een 

metaalglanzend blauw lichaam en op 

de vleugels een donkerblauw 

gekleurde band die de basis en de top 

van de vleugel vrij laat. Het vrouwtje 

heeft een metaalgroen lichaam en 

doorschijnend groene tot groenbruine 

vleugels (Bos & Wasscher, 1997). 

De soort heeft op de Rode lijsten de 

status ‘niet bedreigd’ (De Knijf et al., 

2006; Termaat & Kalkman, 2011). 

Over het algemeen zien we een 

toename in het aantal waarnemingen 

van de Weidebeekjuffer in het 

Kempen~Broek, maar het is niet 

duidelijk in welke mate dit toe te 

schrijven is aan een werkelijke 

toename van de soort of aan een grotere interesse in monitoring van deze soort. Termaat & 

Kalkman (2011) vermelden dat deze soort, alsook andere soorten van stromende beken, de laatste 

jaren toeneemt. Anderzijds blijkt uit monitoringrapporten dat de Weidebeekjuffer dikwijls al in 

het gebied aanwezig was voordat de grootschalige moerasinrichtingsprojecten gerealiseerd 

werden (Boyen, 2003; Delbroek et al., 2011). 

Conclusies 

De verspreiding van de meeste Kempen~Broek-soorten lijkt toe te nemen. Dit is zeker zo voor de 

Boomkikker en de Bever, die na een lange afwezigheid het gebied terug innemen. De vogels van  

  

Figuur 25  De Weidebeekjuffer.  © Erwin Christis 
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Figuur 26 (rechts)  Verspreiding van de Weidebeekjuffer in het Kempen~Broek voor 1990 (linksboven), tussen 1990 en 

2000 (rechtsboven), tussen 2000 en 2010 (linksonder) en na 2010 (rechtsonder).  De groottes van de hokken en bollen 

duiden de nauwkeurigheid van de waarneming(en) aan en hebben dus niets te maken met de grootte van het leefgebied of 

de populatie. 
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het kleinschalige agrarische landschap, Geelgors en Grauwe klauwier, vertonen na een jarenlange 

afname de laatste jaren terug een stabilisatie of lichte toename van de populatie. Hier zal de 

toekomst uitwijzen of dit een gevolg is van enkele gunstige jaren, of van het gerichte beheer dat 

al een aantal jaar gevoerd wordt in functie van deze soorten. 

Voor de andere 6 soorten weerspiegelt de verspreiding minimum ten dele de 

onderzoeksinspanning. De 5 insecten zijn altijd aanwezig geweest, maar hier is mogelijk in het 

verleden minder onderzoek naar gebeurd. Moerassprinkhaan, Weidebeekjuffer en 

Beekschaatsenrijder nemen ook op nationaal niveau toe, dus het is niet uit te maken in hoeverre 

de beheerinspanningen in het Kempen~Broek rechtstreeks bijgedragen hebben tot de toename 

van deze soorten in dit gebied. Ze profiteren uiteraard wel van de betere ecologische kwaliteit 

van stromend water en moerasgebieden. Voor de Phegeavlinder lijkt de positieve trend zeer sterk 

bepaald te zijn door het waarnemerseffect, in die mate dat het moeilijk is om een uitspraak te 

doen over de werkelijke trend. Ook voor de Grote weerschijnvlinder is het moeilijk om een trend 

op te maken omdat de waarnemingen te fragmentarisch zijn en we geen idee hebben van de 

gerichte zoekinspanningen die gebeurd zijn in de verschillende jaren. De Dotterbloem vertoont 

een dalende trend, die mogelijk deels te verklaren is door een gebrek aan gerichte 

planteninventarisaties in het gebied. 

We zien dus algemeen een positieve trend in de verspreiding van de Kempen~Broek-soorten. 

Maar omdat we eigenlijk maar beschikken over een relatief beperkte set waarnemingen, die 

bovendien niet systematisch verzameld werden, is het moeilijk om uit te maken wat de bijdrage 

van de  uitgevoerde inrichtingswerken is aan die positieve trend. 
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Methodiek 

Onderzoeksgebieden 

Voor het onderzoek, de survey naar de biodiversiteit in de nieuw ontwikkelde projecten van het 

Kempen~Broek, hebben we ons onderzoek gefocust op vier ingerichte moerasgebieden, namelijk 

het Weerterbos, het natte deel van het Smeetshof, De Luysen en het deel tussen de beken in de 

Zig. Tien jaar geleden waren deze gebieden nog (productie)bos, landbouw- of recreatiegebied. 

Enkele jaren later zijn ze ingericht als moerasgebied. Zoals gezegd, willen we met deze studie 

nagaan hoe de biodiversiteit sindsdien is geëvolueerd. Daarvoor werden alle beschikbare 

gegevens over het voorkomen van soorten in de moerasgebieden opgezocht in erkenningsdossiers 

en monitoringrapporten en soortendatabanken. Informatie werd ook bekomen bij 

natuurstudiegroepen en specialisten. Bij de bespreking van de moerasgebieden geven we hierover 

meer details. Tenslotte hebben we zelf voor de moeraszones van de gebieden gedetailleerde 

inventarisaties uitgevoerd van de aanwezige planten en enkele insectengroepen.  

Plantenkartering 

Voor de planteninventarisatie is gewerkt met een selectie van soorten. In totaal werden er 159 

soorten gekarteerd (zie Tabel 12 in de Bijlage). Deze soorten zijn gebiedsdekkend in beeld 

gebracht, waarbij alle planten met GPS ingemeten werden. Van minder algemene soorten zijn 

aantallen geteld of geschat. Van enkele zeer algemene soorten is het aantal vierkante meter 

geschat dat ze innemen of is hun populatie ingetekend op een luchtfoto en nadien gedigitaliseerd. 

Deze algemene soorten zijn slechts ingemeten of ingetekend vanaf een vooraf bepaalde 

bedekkingsgraad (25 of 50%, afhankelijk van de soort, zie Tabel 12) en wanneer ze minimaal 1 

m2 innemen. 

De lijst van geïnventariseerde planten is een combinatie van indicatieve soorten en Rode 

Lijstsoorten (zie Tabel 12). Ze is opgesteld op basis van de te verwachten processen en 

habitattypen en de erbij horende milieucondities in de moerasgebieden van het Kempen~Broek. 

Daarnaast zijn ook enkele soorten opgenomen die wijzen op een verstoring van de nagestreefde 

ontwikkeling van de gemeenschappen door bv. verdroging, verzuring, vernatting of eutrofiëring. 

Tenslotte zijn alle Rode Lijstsoorten die in de te verwachten plantengemeenschappen kunnen 

voorkomen, toegevoegd. 

Voor de indicatieve soorten en de storingssoorten is zoveel mogelijk gekozen voor duidelijk 

zichtbare, herkenbare en niet te algemene soorten. Hierdoor was deze gedetailleerde kartering 

haalbaar. Omwille van hun indicatorwaarde moest soms toch gekozen worden voor eerder 

onopvallende soorten of juist zeer algemene soorten. Deze laatste zijn echter enkel ingetekend als 

ze abundant voorkwamen (zie hoger). 

Omwille van hun moeilijke toegankelijkheid zijn rietvelden en dichte bossen niet volledig 

afgelopen. Hier zijn in de eerste plaats de randen van de vegetatie geïnventariseerd. Daarnaast 

werden ze minimum eenmaal doorkruist om de plantenrijkdom zo juist mogelijk te kunnen 

noteren. Natte gebieden of eilanden die niet toegankelijk waren met gewone laarzen, zijn niet 

onderzocht. 

Door de grote oppervlakte van het Smeetshof was het niet mogelijk om dit gebied in één 

veldseizoen volledig te inventariseren. Omdat een groot deel van de percelen zeer sterk op elkaar 
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gelijkt, zijn van een aantal van deze percelen enkel de randen onderzocht, samen met twee 

diagonalen of enkele rechte lijnen loodrecht op de hoogtegradiënt. Op deze manier konden de 

soortensamenstelling en de eventuele variatie binnen de percelen beoordeeld worden. De 

geïnventariseerde route van het Smeetshof is ter illustratie weergegeven in Figuur 27. 

 

Figuur 27  Gelopen route tijdens de planteninventarisatie in het Smeetshof.  * Perceel is geïnventariseerd, maar de 

routegegevens ontbreken. 

In het Weerterbos is de inventarisatie beperkt tot een kleiner aantal indicatieve soorten omdat er 

van deze lijst veel soorten in vaak grote aantallen voorkwamen en er geen tijd was om algemene 

soorten te karteren.  Bovendien waren enkele van deze bijzondere soorten zo talrijk dat ze niet 

gebiedsdekkend zijn geïnventariseerd (Geelgroene zegge, Veldrus, Veelstengelige waterbies en 

Waterpostelein). 

Analyse van de plantenkartering 

Een bundel individuele verspreidingskaarten van alle gekarteerde plantensoorten is minder 

geschikt om zich een totaalbeeld te vormen van de ecologische toestand van de gebieden van het 

Kempen~Broek.  Daarom werd één samenvattende kaart gemaakt aan de hand van de 

indicatiewaarden die de soorten t.a.v. van milieukenmerken hebben. Door de indicaties voor een 

bepaalde milieufactor van de verschillende plantensoorten van een perceel met elkaar te 

combineren, kunnen we de mogelijke milieuomstandigheden van een gebied beschrijven. De 

indicatiewaarden van de plantensoorten uit onze gebruikte lijst werden uit de literatuur gehaald 
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(Ellenberg et al., 1992). Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in de factor voedselrijkdom die het 

sterkst beïnvloed wordt door het vroegere gebruik, de herinrichting en de huidige hydrologie, 

focussen we ons op de indicatiewaarde voor nutriënten, zoals die door Ellenberg et al. (1992) 

voor stikstof gegeven wordt. Deze ‘stikstofwaarde’ geeft voor elke plantensoort op een schaal 

van 1 tot 9 weer bij welk ‘stikstofgehalte’ (beter nutriëntenrijkdom) die plant bij voorkeur groeit 

(1= zeer stikstofarm en 9= zeer stikstofrijk). Om de interne variatie van de gebieden te kunnen 

nagaan, werden deelgebieden (‘hokken’) onderscheiden, met voor elk een gemiddelde waarde 

van stikstofvoorkeur van de er aanwezige soorten. Dit cijfer geeft zeker niet het werkelijke 

stikstofgehalte of nutriëntenniveau weer, maar is een semi-kwantitatieve indicatie voor het 

stikstof- of nutriëntengehalte, uitgaande van de gekarteerde soorten van de vooraf opgestelde 

plantenlijst.   

Om de nauwkeurigheid van onze aanpak op basis van een gekozen en beperkte plantenlijst te 

testen en om na te gaan hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden, hebben we de methode 

eerst toegepast op de monitoringgegevens van het Smeetshof die door de Vlaamse 

Landmaatschappij verzameld werden (Dupae & Stulens, 2009). Daar werd met een volledige 

plantenlijst per perceel gewerkt, waardoor het mogelijk is om na te gaan of en hoe de gemiddelde 

indicatiewaarde voor een perceel verschilt wanneer die op de hele soortenlijst, dan wel op de 

door ons geselecteerde lijst gebaseerd is. 

 

Figuur 28  Gemiddelde stikstofindicatiewaarde per perceel voor het Smeetshof gebaseerd op alle planten gekarteerd door 

de Vlaamse Landmaatschappij (Dupae en Stulens, 2009).  Blauwe arceringen zijn de waters en zwarte randen zijn de 

bosranden. 



 

57 

 

Figuur 28 geeft de gemiddelde indicatiewaarden voor stikstof (volgens Ellenberg), uitgaande van 

alle planten op een perceel (gegevens Dupae & Stulens, 2009). Omdat de percelen in het 

Smeetshof vrij groot zijn en een grote verscheidenheid aan planten bevatten, die zowel op 

voedselarmere als op voedselrijkere condities wijzen (redelijk grote verschillen in 

indicatiewaarden), levert dit een zeer egaal beeld op met percelen die vnl. getypeerd kunnen 

worden als ‘matig stikstofrijk’ en ‘matig stikstofrijk tot stikstofrijk’. Als bij deze plantenlijsten 

per perceel een soort toegevoegd of weggelaten zou worden, beïnvloedt dit het resultaat 

nauwelijks.  

Om de invloed van onze beperkte plantenlijst op het resultaat te testen, zijn daarna uit de 

monitoringgegevens van de Vlaamse Landmaatschappij (Dupae & Stulens, 2009) de planten van 

onze lijst geselecteerd om daarmee de gemiddelde ‘stikstofwaarde’ per perceel te berekenen. Het 

resultaat (Figuur 29) geeft een iets optimistischer beeld dan de referentiesituatie, met meer 

percelen die in de categorie ‘stikstofarme tot matig stikstofrijke bodems’ vallen. De reden 

hiervoor is dat in onze lijst soorten van zeer stikstofarme tot stikstofarme bodems 

oververtegenwoordigd zijn in vergelijking met de totale soortenlijst van het Kempen~Broek 

(Figuur 30). Een andere vaststelling is dat het toevoegen of weglaten van een soort een iets 

grotere invloed heeft op het resultaat. De analyse is immers op minder soorten dan in de VLM 

lijst gebaseerd; meestal maar 5 tot 10, met minimum 1 en maximum 17 soorten). 

 

Figuur 29  Gemiddelde stikstofindicatiewaarde per perceel van de planten uit onze karteerlijst (op waarnemingen van 

Dupae en Stulens, 2009), de zgn. ‘positieve benadering’.  Blauwe arceringen zijn de waters en zwarte randen zijn de 

bosranden. 
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Figuur 30  Aantal plantensoorten per Ellenbergwaarde: vergelijking tussen onze plantenlijst en 'de volledige populatie', 

dus soorten die voorkomen in het Kempen~Broek of de studiegebieden 

Om de oververtegenwoordiging van de soorten van stikstofarme bodems te compenseren, hebben 

we in een derde analyse een wegingsfactor toegepast die rekening houdt met de ongelijke 

verdeling van de soorten uit onze lijst over de 9 indicatorwaardeklassen in vergelijking met de 

verdeling volgens de totale soortenlijst (zie Figuur 30). Met onze lijst kunnen er immers relatief 

meer ‘stikstofarme soorten’ dan ‘stikstofrijke soorten’ gekarteerd worden. Met de wegingsfactor 

bekomen we dat de eerste groep een iets kleinere impact heeft op de berekende indicatiewaarde 

voor een (deel)perceel. Het resultaat is een iets negatiever beeld dan de referentietoestand, met 

meer percelen die aangeduid zijn als ‘matig stikstofrijke tot stikstofrijke bodems’ (Figuur 31).  

Het toevoegen of weglaten van een plant van stikstofarme condities heeft relatief weinig invloed 

op het resultaat, terwijl het toevoegen of weglaten van een plant van stikstofrijke condities wel 

een duidelijke invloed op het resultaat heeft. 

Ondanks de graduele verschillen in stikstofwaarde tussen verschillende analysemethoden zien we 

dat de interne variatie telkens in dezelfde richting wijst: het westelijke deel van het gebied is iets 

stikstofarmer en het centrale deel is iets stikstofrijker. Om een idee te geven van de mogelijke 

variatie die te wijten is aan de analyse zelf, zullen we bij de bespreking van de afzonderlijke 

gebieden telkens de analyse gebaseerd op gemiddelde zonder (een positiever beeld) en met 

correctie (een negatiever beeld) geven (resp. analyse 2 en analyse 3). 

De resultaten van onze kartering zijn tot op 10 m nauwkeurig ingevoerd, dus deze resultaten 

kunnen we nauwkeuriger weergeven dan op perceelniveau. We hebben de gebieden daarom 

verder verdeeld:  
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Figuur 31  Gecorrigeerde gemiddelde stikstofindicatiewaarde per perceel van de planten uit onze karteerlijst (op 

waarnemingen van Dupae en Stulens, 2009), de zgn.  ‘negatieve benadering’.  Blauwe arceringen zijn de waters en zwarte 

randen zijn de bosranden. 

- Eerst hebben we de perceelgrenzen afgebakend. 

- Hier hebben we de stukken uitgeknipt waar we niet door gelopen zijn (zie hierboven). 

- Vervolgens hebben we opvallende vegetatieranden zoals bosranden, waterranden, e.d., 

afgebakend. 

- De overgebleven delen hebben we onderverdeeld in stukken van ongeveer 800 m2, 

evenwijdig met de perceelranden en eventueel rekening houdend met aanwezige 

gradiënten in het perceel.  

Zoals bij de voorgaande analyses, hebben we per onderverdeling het gemiddelde (eerder positief 

resultaat) en het gewogen gemiddelde (eerder negatief resultaat) van de ‘stikstofwaarden’ 

berekend. Als we deze resultaten (Figuur 47 en Figuur 48) vergelijken met de resultaten op 

perceelniveau (Figuur 32 en Figuur 33), valt direct op dat er binnen een perceel soms een grote 

variatie is tussen voedselrijke en voedselarme delen. De onderverdeling geeft met andere 

woorden een veel gedetailleerder beeld dan de perceelsbenadering. Anderzijds is het aantal 

soorten per onderdeel dikwijls zeer laag: gearceerde hokjes bevatten minder dan 5 soorten. 

Daardoor zijn de stikstofindicatiewaarden geregeld gebaseerd op slechts enkele soorten. Hierdoor 

kan deze waarde zeer sterk beïnvloed worden door het al dan niet voorkomen van een bepaalde 

plant, maar ook door de ligging en begrenzing van de onderverdeling zelf. Bij de analyses wordt  
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Figuur 32  Stikstofindicatiewaarde per perceel van de eigen waarnemingen, de zgn. ‘positieve benadering’. Blauwe 

arceringen zijn de waters en zwarte randen zijn de bosranden 

ook geen rekening gehouden met het aantal individuen per soort, waardoor een ‘toevallig 

gekiemde plant’ in de analyse evenveel gewicht krijgt als een dominant voorkomende plant. 

We benadrukken dat de gemiddelde ‘stikstofwaarden’, afgeleid van de aanwezige plantensoorten, 

enkel een INDICATIE geven van de werkelijke voedselrijkdom van een plaats en niet gelijkwaardig 

zijn aan bodemchemische analysen. De kaarten geven dus in de eerste plaats een beeld van waar 

voornamelijk stikstofminnende of stikstofmijdende planten voorkomen. De vergelijking tussen de 

zgn. positieve en negatieve benadering (geen of wel rekening houden met het feit dat in de lijst 

met gekarteerde planten relatief meer soorten van voedselarme milieus zitten) geeft een idee van 

de variatie op de resultaten. Moesten we de gebieden op een andere manier onderverdeeld 

hebben, dan zouden de waarden eveneens kunnen verschillen door de iets andere 

plantensamenstelling per deelgebied. Hiermee willen we opnieuw de relativiteit van de kaarten 

benadrukken. De kaarten zijn in de verschillende hoofdstukken dan ook enkel gebruikt om de 

gebieden kort en overzichtelijk te beschrijven met betrekking tot voedselrijkdom. We gebruiken 

de verspreidingsgegevens van een selectie van individuele plantensoorten om de projectgebieden 

meer gedetailleerd te beschrijven. 
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Figuur 33  Stikstofindicatiewaarde per perceel van de eigen waarnemingen, de zgn. ‘negatieve benadering’. Blauwe 

arceringen zijn de waters en zwarte randen zijn de bosranden. 

Insectenroutes 

Oorspronkelijk was de bedoeling om in de zomer van 2011 in elk gebied 5 keer een insectenroute 

te lopen voor vlinders, libellen en sprinkhanen. In het Weerterbos zijn dagvlinders en libellen op 

vier verschillende routes vijfmaal geteld tussen begin mei en begin september (Maarhezerveld-

midden, Klein en Groot ven, In den Vloed en De Slenk) en dit tijdens gunstige 

weersomstandigheden. Daarnaast zijn alle meer bijzondere soorten in het hele Weerterbos (o.a. 

Moeras- en Sikkelsprinkhaan) tijdens alle overige bezoeken voor de florakartering ingemeten met 

GPS. In de drie Belgische gebieden zijn door het beperkt aantal zonnige dagen (voorwaarde voor 

een betrouwbare monitoring) de routes echter maar minimaal 3 keer gelopen. De routes zijn 

weergegeven in figuren Figuur 34 tot Figuur 36.  

Voor de vlinderroutes liepen we een aantal trajecten van ongelijke lengte doorheen de 

verschillende biotopen van de gebieden. Trajecten recht door de vegetatie werden elke keer bij 

benadering hetzelfde gelopen. Per traject noteerden we het tijdstip (begin en einde), de soorten en 

hun aantallen. De routes werden enkel gelopen bij zonnig weer en een temperatuur boven 20°C, 

niet vroeger dan 10u en niet later dan 19u. Er werd in elk geval niet gestart vooraleer de vlinders 

actief rondvlogen. Bij een korte periode van bewolking werd even gestopt tot deze voorbij was. 

Als de bewolking langer duurde dan 5 minuten, werd het traject na de bewolking overgedaan.  
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Figuur 34  Vlinderroutes (groen, beginnend met VS) en libellenroutes (rood, beginnend met LS) die gelopen zijn in het 

Smeetshof   

De trajecten om libellen te inventariseren lagen voor zover mogelijk langs de zuidkant van de 

waters (zie kaarten Figuur 34 - Figuur 36 in bijlage). Ze werden in rechte lijn gelopen (niet 

zigzaggend tussen de vegetatie) en zo dicht mogelijk langs de oever. Waterjuffers werden 

gedetermineerd tot op 10m afstand en libellen tot op 50m (met verrekijker). Voor de soorten 

waarvoor dit mogelijk is, werd onderscheid gemaakt tussen mannetjes en vrouwtjes. Ook 

tandems of eileg werd apart genoteerd. Zoals bij de vlinderinventarisatie werd pas gestart van 

zodra de libellen actief rondvlogen, ten vroegste om 10u30. Door de dichte oevervegetatie werd 

het in de loop van het seizoen op veel plaatsen moeilijker om zicht te krijgen op het 

wateroppervlak.  

Sprinkhanen tenslotte, werden genoteerd als ze opgemerkt werden tijdens het lopen van vlinder- 

of libellenroutes. Voor de Belgische gebieden zijn enkel van de moerassprinkhaan systematisch 

aantallen genoteerd tijdens het lopen van de vlinderroutes.  
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Figuur 35  Vlinderroutes (groen, beginnend met VL) en libellenroutes (rood, beginnend met LL) die gelopen zijn in De 

Luysen   

 

 

Figuur 36  Vlinderroutes (groen, beginnend met VZ) en libellenroutes (rood, beginnend met LZ) die gelopen zijn in de Zig   
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Moerasinrichtingsprojecten 

Smeetshof 

 

Provincie:  Limburg (B) 

Gemeente:  Bocholt 

Moerasherstel:  2003-2004 door Vlaamse Landmaatschappij 

Eigendom/beheer: Natuurpunt Bocholt 

Beschermingsstatus: Vogelrichtlijngebied ‘Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, 

Stramprooierbroek en Mariahof’ 

Oppervlakte:  ca. 180 ha 

Soortgroep 2002 2005 2008-2009 2011 

Aantal 

soorten 

Waarvan 

op Rode 

Lijst 

(B)* 

Aantal 

soorten 

Waarvan 

op Rode 

Lijst 

(B)* 

Aantal 

soorten 

Waarvan 

op Rode 

Lijst 

(B)* 

Aantal 

soorten 

Waarvan 

op Rode 

Lijst (B)* 

Flora 271 2 285 3 335 5   

Dagvlinders 21 2 21 2 20 2 20 1 

Libellen 19 1 33 6 29 4 32 6 

Overige soorten:  o.a. Phegeavlinder, Moerassprinkhaan, vogels 

*enkel de categorieën ‘met uitsterven bedreigd’, ‘bedreigd’ en ‘kwetsbaar’ zijn opgenomen.  
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Situering  

Het Smeetshof is het Belgische deel van het vroegere moeras Bocholter- en Wijffelterbroek. De 

ondergrond bestaat uit veen en zand, met in het zuiden een hoger gelegen zandrug. Vanaf 1870 

werd dit gebied droog getrokken door een diepe ontwateringssloot, Lossing of Emissaire 

genoemd, gelegen direct naast de landsgrens. Deze zorgt voor het afvangen van de kwel en het 

afvoeren van het beekwater, waardoor het gebied droog genoeg en dus geschikt werd voor 

landbouwgebruik. De Veldhoverbeek en Lechterrietbeek werden aanvankelijk aangesloten op een 

ringgracht en over de Lossing naar Nederland geleid. Later is deze ringgracht aangesloten op de 

Lossing. Sinds de drooglegging van het Nederlandse deel van het Bocholter- en Wijffelterbroek 

(het Wijffelterboek en de Kettingdijk) in de jaren 30 van de vorige eeuw, wordt het water van het 

Smeetshof via de Raam afgevoerd naar de Tungelroyse beek, richting de Maas (in plaats van via 

de Lossing). 

Tot 2003 was het gebied grotendeels ingenomen door soortenarme akkers, voornamelijk gebruikt 

voor maïsteelt. Oude houtkanten, bomenrijen, grachten en greppels bleven wel behouden. Op 

plaatsen met een sterke kweldruk, vnl. het noordoostelijk deel tussen de Lechterrietbeek en de 

Kreielerbeek, waren eerder bossen aangeplant (o.a. populier en naaldhout) die al gedeeltelijk 

geëvolueerd waren naar eutroof moerasbos. Het uiterste zuiden (omgeving Kreielerbos) was 

beplant met dennenbossen.  

In de winter van 2003-2004 heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het 

natuurinrichtingsplan Smeetshof uitgevoerd. Het doel was om er ‘een halfopen tot open 

landschap te ontwikkelen waarbij een moeraszone centraal staat’ (VLM, 2000). Voor de 

veenbodem werd gestreefd naar mesotrofe (matig voedselrijke) tot oligotrofe (voedselarme) 

moerassen. Er werd gekozen om het gebied te vernatten d.m.v. een moeras dat beïnvloed wordt 

door beekwater (hiernaar wordt gerefereerd als ‘doorstroommoeras’), eerder dan door 

moerasvorming o.i.v. kwelwater. Hierdoor zou een interessant contact tussen kwelwater en 

oppervlaktewater kunnen ontstaan (VLM, 2000). Het moeras werd gecreëerd door het beekwater 

van de Veldhoverbeek, de Lechterrietbeek  en de Kreielerrietbeek door het gebied te laten lopen, 

de ontwateringssloten gedeeltelijk te dempen en de waterafvoer te verminderen door het 

aanleggen van dijken en stuwen langs de Lossing.  

In het westen werd een ‘overstroommoeras’ aangelegd (Figuur 37), een sporadisch overstroomd 

moerasgebied waar bij piekdebieten water instroomt vanuit de Veldhoverbeek, via een 

moerasinlaat met drempel. 

Ten oosten van de Lechterrietbeek werd een ‘doorstroommoeras’ gecreëerd door het water van de 

Lechterrietbeek via een inlaat in het gebied te laten stromen. Het water loopt diffuus door de 

vegetatie en wordt via een overloop naar de Lossing afgevoerd. In dit moeras zijn de bestaande 

bossen gedeeltelijk gekapt en gedeeltelijk gedund. Overvloedige plantengroei in dit moeras 

veroorzaakte echter wateroverlast langs de Lechterrietbeek in het gebied stroomopwaarts van het 

Smeetshof. Daarom is de opstuwing van het beekwater sinds 2009 verlaagd (De Becker & 

Thoonen, 2011).  

In het zuiden werden zeggenmoerassen aangelegd en o.a. ook heide ontwikkeld door het 

afplaggen van de voedselrijke toplaag (zie Figuur 37). Omdat we met deze studie vooral de 

resultaten van moerasontwikkeling willen beschrijven en omwille van de grote oppervlakte van 

het gebied, beperken we ons in de hiernavolgende bespreking tot de evaluatie van het   
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Figuur 37  Inrichtingswerken in het kader van het natuurinrichtingsproject Smeetshof (2003-2004) 

‘overstroommoeras’, het ’doorstroommoeras’ en het natste gedeelte van het meest noordelijke 

zeggenmoeras. 

Flora 2011 

Op basis van de standplaatsindicatie voor stikstof van de gekarteerde planten kunnen we afleiden 

dat het ‘overstroommoeras’ minder stikstofrijk is dan het ‘doorstroommoeras’ (Figuur 47 en 

Figuur 48). De moerassige delen van het ‘overstroommoeras’ worden grotendeels gedomineerd 

door Pitrus (Figuur 49), soms in combinatie met de kwelindicator Veldrus (Figuur 50). In het 

‘doorstroommoeras’ zijn de open vegetaties meestal gedomineerd door Riet (Figuur 51) en de 

bossen door Grote brandnetel (Figuur 52) en bramen, planten die een voorkeur hebben voor 

voedselrijke condities.  

Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat het ‘overstroommoeras’ enkel bij piekdebieten 

gevoed wordt met beekwater en er dus enkel op die momenten nutriënten aangevoerd worden, 

terwijl door het ’doorstroommoeras’ constant door water met veel meer voedingsstoffen 

beïnvloed wordt.  

Het overstroommoeras is quasi volledig gedomineerd door Pitrus (Figuur 49), een plant die 

typisch is voor relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand en die bevoordeeld wordt 

als vee laat op het jaar op het terrein blijft en de natte zoden volledig vertrappelt (De Becker & 

Thoonen, 2011). Ook Waterviolier, een kwelindicator en soort die een voorkeur heeft voor sloten 

en plassen met een wisselende waterstand (Van Landuyt et al., 2006), komt veel voor in de 
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oostelijke helft van het moeras (Figuur 53). Tijdens onze inventarisatie in de zomer waren veel 

groeiplaatsen van deze plant drooggevallen. In deze periode zakt het water dus zeer diep weg 

door de drainerende werking van de Lossing, wat bevestigd wordt door de waterpeilmetingen van 

De Becker & Thoonen (2011). Dit verhindert de optimale ontwikkeling van een mesotroof 

moeras in grote delen van het gebied (De Becker & Thoonen, 2011). 

In de nattere delen van dit moeras, waar de waterstand quasi permanent boven maaiveld staat (en 

waar De Becker & Thoonen (2011) geen waterpeilen gemeten hebben), komen wel soorten van 

matig voedselarme laagveenmoerassen voor. In delen van het noordwestelijke perceel met de 

greppels is Moerasbasterdwederik dominant en in het centrale deel rond het uitgegraven moeras 

zijn Zeegroene muur en Schildereprijs veelvuldig aanwezig (Figuur 54). Hier en daar hebben we 

ook Gewone waternavel en Snavelzegge gevonden en in de omgeving van de moerasinlaat ook 

enkele plantjes Geelgroene zegge. Opvallend is dat Zeegroene muur en Schildereprijs enkel 

aanwezig zijn aan de randen van beken en plassen, tot een tweetal meter tussen het Pitrus, dus op 

plaatsen die waarschijnlijk een groot deel van het jaar onder water staan. Het droogvallen van 

deze plassen in de zomer van 2011 resulteerde in het kiemen van Knolrus en 

Duizendknoopfonteinkruid, twee soorten van periodiek droogvallende oevers van voedselarme 

wateren (Figuur 55). Ook Waterpostelein, dat iets voedselrijkere standplaatsen verkiest (‘matig 

voedselarm en matig zuur’ (Boyen, 2003; Van Landuyt et al., 2006)), profiteert van deze 

droogvallende oevers. Deze plaatsen lijken overeen te komen met de plaatsen waar volgens de 

metingen van De Becker & Thoonen (2011) de nutriëntenconcentratie in het grondwater niet 

ecologisch ontoereikend is (of niet opgemeten is). 

Op de iets drogere graslanden in en aan de rand van het ‘overstroommoeras’ is Veldrus 

overvloedig aanwezig, wat hier wijst op minder voedselrijke, zwak zure condities. Op een perceel 

met dominantie van Pitrus en Veldrus, groeit op een driejaarlijks gemaaid deel Blauwe zegge als 

pionier, een soort van zwak zure, natte tot vochtige en voedselarme bodems (Van Landuyt et al., 

2006)(Figuur 50). Op de drogere delen wijzen Zilverschoon en Heelblaadjes op een wisselende 

waterstand (Figuur 49). 

Hier en daar in het ‘overstroommoeras’ vinden we ook meer voedselrijke plekken, met 

dominantie van Riet of Hennegras (Figuur 51). Ook Holpijp, Mattenbies, Pijptorkruid en Bosbies 

zijn soorten van meer voedselrijke condities die hier op enkele plaatsen voorkomen, maar zeker 

niet talrijk zijn in het moeras. Het Riet is voornamelijk aanwezig op plaatsen waar water blijft 

stilstaan en er weinig of geen doorstroming is. Mogelijk accumuleren hier nutriënten, wat voor 

enkele meetpunten bevestigd wordt door De Becker & Thoonen (2011). 

In het zgn. ‘doorstroommoeras’ zijn voornamelijk soorten van voedselrijke standplaatsen 

aanwezig, zoals Riet, Rietgras, Hennegras en Holpijp (Figuur 51). De soorten van voedselarme 

moerassen zijn hier afwezig. Riet is dominant in het deel ten westen van de Weerterweg, dus aan 

de inloop en het eerste deel van het moeras. In het deel ten oosten van de Weerterweg is Riet 

talrijk ter hoogte van de Raam, op de plaats waar de overloop naar de Lossing staat. Dit zijn de 

plaatsen waar we het meeste accumulatie van nutriënten kunnen verwachten. 

Het zuidelijke deel van het moeras bestaat uit een eutroof broekbos met elzen en wilgen. 

Vanwege de lage waterstand, de bosontwikkeling en de bladval groeien hier planten van 

nutriëntenrijke standplaatsen (stikstof en fosfaten) zoals Grote brandnetel en bramen (Figuur 52), 

wat een verklaring kan zijn voor de hoge indicatiewaarde voor stikstof op deze percelen (zie 

Figuur 47 en Figuur 48). Ook de talrijke aanwezigheid van Holpijp en Grote boterbloem wijzen 
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op een hogere voedselrijkdom. Holpijp, een indicatorsoort voor elzenbroekbos (Vriens et al., 

2011), komt voornamelijk voor op voormalige paden die nu een groot deel van het jaar onder 

water staan en op natte open plekken in het bos (Figuur 51). Van Grote boterbloem zijn er twee 

groeiplaatsen op constant natte plekken in het bos. Dit natte deel van het bos was echter niet 

overal betreedbaar tijdens de flora-inventarisatie, dus mogelijk zijn er nog groeiplaatsen in dit 

grotendeels ontoegankelijke bos. Op de iets drogere plekken groeit Moerasspirea, een soort van 

matig bemeste graslanden (Figuur 56). 

Op twee plaatsen, nl. ter hoogte van het zeggemoeras en op de natte paden in de omgeving van de 

Grote boterbloem, komt Waterviolier voor, een kwelsoort van matig voedselrijk water die een 

voorkeur heeft voor een wisselende waterstand (Figuur 53). 

Ten noordoosten van dit bos naar de Weerterweg toe, ligt een open gebied dat eerder mesotroof 

is, met een dominante aanwezigheid van Pitrus en Veldrus (Figuur 49 enFiguur 50).  

In de drogere weiden aan de rand van het moeras groeit dikwijls Veldrus en hier en daar ook 

Pitrus, naast soorten van voedselrijkere bodems zoals Kruipend zenegroen en Bosbies.  Daardoor 

wordt deze plaats in onze analyse als ‘eutroof’ gekarakteriseerd (Figuur 56, Figuur 59 en Figuur 

48). 

Flora voor 2011 

De inrichtingswerken van het Smeetshof zijn goed opgevolgd op het gebied van planten, vlinders 

en libellen (Boyen, 2003; Dupae & Stulens, 2005; Dupae & Stulens, 2009). Uit deze studies volgt 

dat zowel het totaal aantal plantensoorten als het aantal Rode Lijstsoorten toeneemt (zie tabel p. 

66). Zo zijn de kwetsbare soorten Kruipbrem, Pilvaren en Waterdrieblad na de inrichtingswerken 

verschenen, terwijl Dwergviltkruid en Valse kamille al aanwezig waren voor de 

inrichtingswerken. Ook het aantal zeldzame soorten nam toe: Grote boterbloem, Hard zwenkgras 

en Rietorchis verschenen sinds de werken en Draadzegge werd waargenomen in 2005. 

Anderzijds is de akkersoort Smal streepzaad niet meer waargenomen sinds de inrichting. Hoewel 

de meeste algemene soorten aanwezig gebleven zijn, zien we dat akkersoorten verdwenen (bv. 

Akkerhoornbloem, Hazenpootje, Knopherik en Moesdistel) en typische moerassoorten 

verschenen (bv. Holpijp, Liesgras, Moerasbasterdwederik en Pijptorkruid). 

Op basis van de gemiddelde stikstofwaarden van alle planten per perceel zien we geen grote 

veranderingen tussen 2005 en 2009, resp. 2 en 5 jaar na de inrichtingswerken (Figuur 57 en 

Figuur 28). Als we enkel de planten uit de selectie voor onze karteerlijst beschouwen en de 

gegevens op dezelfde manier analyseren voor 2005, 2009 en onze dataset uit 2011, dan zien we 

dat het hele gebied initieel even stikstofrijk is, en dat het verschil tussen het minder voedselrijke 

‘overstroommoeras’ en het meer voedselrijke ‘doorstroommoeras’ in het oosten, pas duidelijk 

wordt in 2011 (2005: Figuur 58, 2009: Figuur 29 en Figuur 31, 2011: Figuur 32 en Figuur 33). 

Zoals eerder uitgelegd, is het beeld gebaseerd op onze beperkte karteerlijst ‘positiever’ dan het 

beeld dat rekening houdt met de volledige lijst. Dit verklaart het verschil tussen Figuur 57 en 

Figuur 58. Natuurlijk kan ook het verschil in karteermethoden in 2005 en 2009 enerzijds en 2011 

anderzijds, invloed hebben op de vergelijkbaarheid van de kaarten. 

Libellen 

Door het slechte weer hebben we in het Smeetshof enkel libellenroutes gelopen op 14 juni en 4 

augustus 2011. In de volgende bespreking hebben we onze waarnemingen aangevuld met de 
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resultaten van de monitoring die de Vlaamse Landmaatschappij uitvoerde naar aanleiding van de 

inrichtingswerken (Boyen, 2003; Dupae & Stulens, 2005; Dupae & Stulens, 2009). 

In het Smeetshof was er vlak na de werken een spectaculaire stijging van het aantal soorten (van 

19 in 2002 naar 33 in 2005). Het getal is nadien stabiel gebleven (29 in 2008 en 32 in 2011, zie 

Tabel 2). Ook het aantal Rode Lijstsoorten blijft constant na een toename vlak na de werken 

(achtereenvolgens 1, 6, 4 en 6 soorten). Deze Rode Lijstsoorten zijn vooral soorten van matig 

voedselrijke laagveenplassen, nl. Glassnijder, Vroege glazenmaker, Bruine korenbout en 

Variabele waterjuffer. Zowel in 2005 als in 2011 werd de bedreigde Bosbeekjuffer 

waargenomen, een soort van bronbeken en beschaduwde laaglandbeken die hoge eisen stelt aan 

waterkwaliteit en oeverstructuur (De Knijf et al., 2006). Vermits telkens één exemplaar 

waargenomen werd buiten de libellentrajecten en op verschillende plaatsen (langs de 

Lechterrietbeek en langs de Lossing), is het niet duidelijk of er eventueel een kleine populatie 

aanwezig is in het gebied. 

In 2011 was het ven in het zuidelijke deel van het Smeetshof met 20 soorten het meest 

soortenrijk. Behalve de Variabele waterjuffer hebben we er Tangpantserjuffer (kwetsbaar) en 

Venwitsnuitlibel en Tengere pantserjuffer (beide zeldzaam) waargenomen, drie soorten van 

voedselarme wateren. Het ging telkens om een of enkele mannetjes, wat waarschijnlijk betekent 

dat het hier om zwervers gaat. In 2008 werd niet ver hier vandaan, aan de Kreielerrietbeek, een 

Venglazenmaker gezien (Dupae & Stulens, 2009), ook een soort van voedselarme, matig zure 

wateren. Het is ook de enige plaats met een populatie van Viervlek (25 individuen), een algemene 

soort die een voorkeur heeft voor voedselarme, zure wateren. 

In de gegraven poel ten westen van de Weerterweg, aan de zuidkant van het Smeetshof, werden 

10 soorten gevonden. De waarneming van een groot aantal Zwervende pantserjuffers (17 

mannetjes, 2 vrouwtjes en 1 tandem) geeft aan dat de soort zich hier waarschijnlijk voortplant. 

Deze soort is vooral te vinden aan ondiepe plassen die onderhevig kunnen zijn aan sterke 

schommelingen van de waterstand. Ze kan voorkomen in nieuw ontstane plassen (De Knijf et al., 

2006), wat hier dus het geval is. De eitjes worden meestal afgezet in russen aan de rand van het 

water (De Knijf et al., 2006), in het Smeetshof waarschijnlijk op Pitrus die langs deze poel groeit 

(zie Figuur 49). 

In de inlaat van het ‘overstroommoeras’ en in de grote plas centraal in dit moeras zagen we 

telkens 6 soorten.  In deze laatste plas was de waarneming van één eileggend vrouwtje van de 

Tangpantserjuffer bijzonder. Deze soort is gebonden aan voedselarme tot matig voedselrijke 

vennen en plassen die schommelingen vertonen in het waterniveau en in de zomer kunnen 

droogvallen (De Knijf et al., 2006). Deze in de zomer grotendeels droogvallende plas lijkt dus 

een ideaal biotoop voor de soort.  Of het habitat blijvend geschikt is, zal de volgende jaren 

duidelijk worden. 

In de inlaat van het overstroommoeras komt een populatie Tengere grasjuffers voor (op 4 

augustus namen we 73 mannetjes, 3 vrouwtjes en 4 tandems waar). Deze pioniersoort van recent 

ontstane, ondiepe plassen, heeft een voorkeur voor een vrij wateroppervlak, een lage 

vegetatiebedekking en geen schaduw (De Knijf et al., 2006). De moerasinlaat voldoet aan deze 

vereisten. We zagen ook 6 mannetjes van deze soort in het ven in het zuidelijk deel van het 

Smeetshof; een plek die nochtans gedeeltelijk overschaduwd wordt door bomen. 
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Het minste aantal soorten (3) is gezien aan de greppel in het perceel ten noordwesten van het 

gebied. Op dit perceel vonden we wel tijdens de plantenkartering een Zwarte heidelibel, 

vermoedelijk een zwerver. 

 

Tabel 2  Aanwezigheid van libellensoorten in het Smeetshof vlak voor de inrichting (2002) en na de inrichting (2005, 2008 

en 2011). Gegevens uit 2002 zijn afkomstig van Boyen (2003), uit 2005 van Dupae & Stulens (2005) en uit 2008 van Dupae 

& Stulens (2009). Rode Lijstsoorten staan in vet (volgens De Knijf, 2006). 

Soort                       Jaar 2002 2005 2008 2011 

Azuurwaterjuffer X X X X 

Blauwe glazenmaker X X X X 

Bloedrode heidelibel X X X X 

Bosbeekjuffer   X   X 

Breedscheenjuffer   X X   

Bruine glazenmaker   X X   

Bruine korenbout X   X X 

Bruine winterjuffer X X X X 

Bruinrode heidelibel   X X X 

Geelvlekheidelibel   X     

Gevlekte glanslibel   X X   

Gewone oeverlibel X X X X 

Gewone pantserjuffer   X X X 

Glassnijder   X X X 

Grote keizerslibel X X X X 

Grote roodoogjuffer       X 

Houtpantserjuffer X X X X 

Kleine roodoogjuffer   X X X 

Koraaljuffer   X X X 

Lantaarntje X X X X 

Metaalglanslibel   X X X 

Paardebijter X X X X 

Plasrombout X       

Platbuik X X X X 

Smaragdlibel   X   X 

Steenrode heidelibel X X X X 

Tangpantserjuffer       X 

Tengere grasjuffer   X   X 

Tengere pantserjuffer       X 

Variabele waterjuffer  X   X 

Venglazenmaker  X     

Venwitsnuitlibel      X 
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Viervlek X X X X 

Vroege glazenmaker  X X X 

Vuurjuffer X X X   

Vuurlibel   X X   

Watersnuffel X X X X 

Weidebeekjuffer X X X X 

Zwarte heidelibel X   X X 

Zwervende pantserjuffer X X X X 

Totaal 19 33 29 32 

 

Vlinders 

Door het slechte weer hebben we in 2011 enkel op 19 juli en 1 augustus een volledige 

vlinderroute kunnen lopen. Op 16 september hebben we de route niet volledig kunnen afwerken 

wegens de regen. Als we vergelijken met eerdere waarnemingen van de Vlaamse 

Landmaatschappij (Boyen, 2003; Dupae & Stulens, 2005; Dupae & Stulens, 2009), waar 

weliswaar een andere route geïnventariseerd werd, zien we dat het aantal vlindersoorten in het 

Smeetshof constant blijft over de jaren heen (zie Tabel 3). De meeste soorten zijn jaarlijks 

aanwezig en we nemen aan de algemene soorten een populatie hebben in de omgeving.  

Af en toe werd een zwerver waargenomen, zoals de Distelvlinder in 2002 en de Gele 

luzernevlinder in 2008. De Grote weerschijnvlinder die we in 2011 enkele dagen zagen in de 

buurt van de Smeetshoeve, is mogelijk een individu dat van het nabijgelegen Wijffelterbroek 

kwam en rondzwierf op zoek naar een geschikt habitat. Vermits het Smeetshof grotendeels open 

is, is enkel het deel grenzend aan het Wijffelterbroek geschikt als leefgebied voor deze 

broekbossoort.  

Ook het Bont dikkopje heeft een voorkeur voor broekbossen, vooral dan voor brede bospaden en 

open plekken, of de overgang naar vochtige graslanden met de belangrijke waardplant Hennegras 

(Maes & Van Dyck, 1999). Deze honkvaste soort zagen we langs de Lossing, op de plaats waar 

de Lechterrietbeek uitmondt. In principe is het vochtige grazige pad langs de Lossing ook 

geschikt voor deze soort, tenminste op plaatsen waar het begrensd wordt door bos of een dichte 

bomenrij. De populatie van het Wijffelterbroek kan zich dus mogelijk stilaan uitbreiden naar het 

Smeetshof. 

Voor de Kleine ijsvogelvlinder die in 2008 waargenomen werd (Dupae & Stulens, 2009), zou het 

eventueel kunnen dat de bossen in het zuidelijke deel (omgeving Kreielerbos) een geschikt 

leefgebied zijn. Deze soort leeft in open bossen en bosranden waar de rups zich voedt met Wilde 

kamperfoelie (Maes & Van Dyck, 1999). 

Het feit dat de Eikenpage enkel gezien werd in 2002, is waarschijnlijk te wijten aan de moeilijke 

waarneembaarheid van deze soort.  

Dat we in 2011 geen Zwart- en Geelsprietdikkopjes vonden, is mogelijk te wijten aan het feit dat 

we het zuidelijke deel van het gebied niet geïnventariseerd hebben. Daar werden immers de 

voorgaande jaren telkens enkele individuen van deze soorten gezien.  
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Positief is de aanwezigheid van het Hooibeestje dat voornamelijk in de westelijke helft van het 

gebied voorkomt, maar ook in de omgeving van het Smeetshof gevonden wordt. Het is een 

typische soort voor vrij voedselarme, droge graslanden met een korte vegetatie (Maes & Van 

Dyck, 1999).  De aanwezigheid van de soort hier lijkt aan te tonen dat de voormalige 

landbouwgrond al relatief schraal is. Deze soort is voor 2011 niet gezien, mogelijk doordat de 

vlinderroute van de monitoring van de Vlaamse Landmaatschappij (Boyen, 2003; Dupae & 

Stulens, 2005; Dupae & Stulens, 2009) en deze die nu gevolgd werd, niet dezelfde is.  

Tabel 3  Aanwezigheid van vlindersoorten in het Smeetshof vlak voor de inrichting (2002) en na de inrichting (2005, 2008 

en 2011). Gegevens uit 2002 zijn afkomstig van Boyen (2003), uit 2005 van Dupae & Stulens (2005) en uit 2008 van Dupae 

& Stulens (2009). Rode Lijstsoorten staan in vet (volgens Maes et al., 2011). 

Soort                           Jaar 2002 2005 2008 2011 

Atalanta X X X X 

Bont dikkopje       X 

Bont zandoogje X X X X 

Boomblauwtje  X X X X 

Bruin zandoogje X X X X 

Citroenvlinder X X X X 

Dagpauwoog X X X X 

Distelvlinder X       

Eikenpage X       

Geelsprietdikkopje X X X   

Gehakkelde aurelia X X   X 

Gele luzernevlinder     X   

Groot dikkopje X X X X 

Groot koolwitje X X     

Grote weerschijnvlinder       X 

Hooibeestje       X 

Icarusblauwtje X X X X 

Klein geaderd witje X X X X 

Klein koolwitje X X X X 

Kleine ijsvogelvlinder     X  

Kleine parelmoervlinder    X 

Kleine vos   X   X 

Kleine vuurvlinder X X X X 

Koevinkje X X X X 

Koninginnepage   X X X 

Landkaartje X X X X 

Oranje zandoogje X X X X 

Oranjetipje X X X X 

Zwartsprietdikkopje X X X   

Totaal 21 21 20 21 
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Bij de vlinders merken we sinds de inrichting geen spectaculaire veranderingen zoals bij de 

libellen. Dit was ook niet te verwachten, vermits de meeste soorten niet gebonden zijn aan 

moerassen. Het feit dat de soorten aanwezig blijven, voornamelijk in de drogere gebieden, toont 

aan dat het nectaraanbod en de landschapsstructuur hier behouden zijn. Enkele soorten van natte 

gebieden, zoals de Grote weerschijnvlinder en het Bont dikkopje, zijn al waargenomen in het 

gebied. Mogelijk kunnen de populaties van het Wijffelterbroek dus in de toekomst uitbreiden 

naar het aangrenzende beboste deel van het Smeetshof.  

Overige soorten 

Tenslotte vernoemen we nog enkele bijzondere soorten die sinds de herstelwerken waargenomen 

werden. Bij de sprinkhanen zijn dat de Gouden sprinkhaan en de Moerassprinkhaan. Bij de 

reptielen en amfibieën zijn Levendbarende hagedis en Alpenwatersalamander opvallend. De 

afgelopen jaren zijn ook veel bijzondere broedvogels vastgesteld, waaronder typische 

moeras(bos)-  en ruigtesoorten zoals Blauwborst, Houtsnip, Nachtegaal, Sprinkhaanzanger, 

Wielewaal en Zomertortel. Heel belangwekkend zijn zeker de territoria van Grauwe Klauwier 

(succesvol broedgeval in 2009), Roerdomp (2012), Snor (2009 en 2011) en Porseleinhoen (2010).  

(Bron: waarnemingen.be). Bij de zoogdieren tenslotte, springen de regelmatige waarnemingen 

van marterachtigen zoals Hermelijn, Wezel, Bunzing en Steenmarter in het oog. Helemaal tot de 

verbeelding spreken de waarnemingen van Otter (Swinnen et al., 2012), Wilde kat en Bever! 

 

Toevoeging 2015: 

Intussen hebben Bevers zich op drie plaatsen in het Smeetshof en net ten noorden van het gebied 

gevestigd.  Ze hebben onder andere de Lossing afgedamd net stroomafwaarts de Lechterrietbeek, 

zodat er ter hoogte van de monding van de Lechterrietbeek een grote vijver is ontstaan. Hierin 

hebben ze hun burcht gebouwd. 

 

Conclusies 

Ecologie  

Sinds de inrichting van het Smeetshof zien we bij de onderzochte soortgroepen een toename van 

het aantal soorten en het aantal Rode Lijstsoorten. Deze toename is het spectaculairst in de groep 

van de libellen. We zien in het Smeetshof zowel soorten van matig voedselrijke plassen (of 

laagveenplassen) verschijnen als soorten die gebonden zijn aan voedselarmere vennen. Een 

gelijkaardige trend zien we bij planten (zie tabel p. 66). 

Aan de hand van de plantenwaarnemingen kunnen we concluderen dat het moeras dat slechts bij 

enkele piekdebieten overstroomt (het zogenaamde ‘overstroommoeras’), eerder voedselarm is. 

De dominantie van Pitrus is waarschijnlijk het gevolg van een sterk wisselende waterstand. Dit 

verhindert mogelijk de vestiging van laagveensoorten die gevoelig zijn voor 

grondwaterschommelingen en/of niet kunnen concurreren met de sterk groeiende Pitrus. Op 

enkele plaatsen waar water lang stilstaat, is een rietvegetatie ontstaan. Het zgn. 

’doorstroommoeras’ langs de waterlopen is verrijkt door de constante beïnvloeding door het 
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voedselrijk beekwater. Vooral de percelen vlak na de inlaat en de plaats waar het water 

vastgehouden wordt voor het naar de Lossing afgevoerd wordt, zijn begroeid met Riet. Ook hier 

wisselt de waterstand sterk. Voor deze eutrofe delen komen de plantengemeenschappen redelijk 

goed overeen met wat De Becker & Thoonen (2011) voorspelden op basis van de waterkwaliteit 

en waterpeilschommelingen. Zij focusten zich echter enkel op deze eutrofe delen binnen de zones 

met als natuurstreefbeeld moeras en gingen niet in op de vegetaties van de minder nutriëntenrijke 

plaatsen. 

Deze voedselrijke situaties bevoordelen het aantal libellen. Matig voedselrijke plassen behoren 

immers tot de meest soortenrijke en waardevolste habitats voor libellen van Vlaanderen (De Knijf 

et al., 2006). Ook voor veel broedvogels en andere fauna zijn voedselrijke plassen met rietkragen 

het ideale leefgebied (Roerdomp, Snor, Moerassprinkhaan, Otter). Op gebied van planten zijn 

deze habitats eerder soortenarm in vergelijking met voedselarme systemen. De sterk 

schommelende waterstand bevoordeelt verder bepaalde soorten zoals Tangpantserjuffer, 

Zwervende pantserjuffer, Waterviolier, Knolrus en Duizendknoopfonteinkruid, maar verhindert 

andere soorten om zich te vestigen. 

 

Vooruitzichten  

Met de huidige kwaliteit van het instromende beekwater zal in de huidige inrichting de 

oorspronkelijke doelstelling om een mesotroof tot oligotroof moeras te laten ontwikkelen, niet 

gehaald worden. Daarom wordt nu het inrichtingsconcept herbekeken in het kader van het herstel 

van het historische grensoverschrijdende moeras Wijffelterbroek-Kettingdijk-Smeetshof (Bell & 

van 't Hullenaar, 2011; Bell & van 't Hullenaar, 2012).  

Sinds de vorige inrichting wordt voedselrijk beekwater gebruikt voor moerasherstel, terwijl het 

gebied gelijktijdig zeer sterk gedraineerd wordt door de Lossing. Dit zorgt voor sterk 

schommelende waterstanden en verrijking in het gebied. Beter zou zijn om de drainering van de 

Lossing te verminderen, waardoor de kweldruk in het Smeetshof terug verhoogt, 

waterpeilschommelingen sterk verminderen en het gebied vernat. Omdat deze maatregel ook een 

waterpeilverhoging in de Kettingdijk zal veroorzaken, was dit tot voor kort niet mogelijk. Nu dit 

gebied echter niet meer in landbouwgebruik is, behoort een grensoverschrijdend moerasherstel 

door het verminderen van de drainerende werking van de Lossing wel tot de mogelijkheden. 

Wanneer de waterhuishouding door deze maatregel terug hersteld wordt, zal een moeras ontstaan 

dat onafhankelijk is van het beekwater en kan dit, zeker voor de tijd dat het nog sterk beladen is 

met nutriënten, omgeleid of ingedijkt worden zodat de invloed op het moeras minimaal is. Dit 

concept wordt momenteel uitgewerkt tot een concreet plan door Bell & van 't Hullenaar (2012) in 

samenspraak met de belanghebbenden. Op deze manier kunnen de condities gecreëerd worden 

voor hernieuwde laagveenontwikkeling.  

 

Toevoeging 2015: 

Vorig jaar is het laag gelegen landbouwperceel tussen het Smeetshof en het Wijffelterbroek 

aangekocht met tussenkomst van ARK Natuurontwikkeling. Hierdoor kan ook in het zuidelijke 

deel van het Smeetshof en het Wijffelterbroek de waterhuishouding hersteld worden zoals 

opgenomen in het concept van Bell & van 't Hullenaar (2012).  



 

77 

 

 

De Luysen 

Provincie:  Limburg (B) 

Gemeente:  Bree en Bocholt 

Moerasherstel:  1999-2001 door Vlaamse Landmaatschappij 

Eigendom/beheer: Natuurpunt Bree 

Beschermingsstatus: Vogelrichtlijngebied ‘Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, 

Stramprooierbroek en Mariahof’ en habitatrichtlijngebied ‘Abeek met 

aanliggende moerasgebieden’ 

Oppervlakte:  ca. 32 ha 

Soortgroep t.e.m. 2000 2011 

Aantal soorten Waarvan op Rode 

Lijst (B)* 

Aantal soorten Waarvan op Rode 

Lijst (B) 

Libellen 24 3 36 6 

Overige soorten:  o.a. Tetragnatha reimoseri (Strekspin sp., Mariahof), Grote( en Gerande) 

oeverspin, mogelijk Waterspitsmuis, Bever, Baard/Brandts vleermuis, Franjestaart 

(vleermuis), Watervleermuis, Rosse vleermuis 

*enkel de categorieën ‘met uitsterven bedreigd’, ‘bedreigd’ en ‘kwetsbaar’ zijn opgenomen 
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Situering  

De Luysen ligt ten zuiden van de Abeek, ter hoogte van de instroom van het vroegere moeras het 

Grootbroek (wat nu de natuurkern Stramprooierbroek en omgeving is). Deze komvormige 

depressie is altijd een nat gebied geweest, sterk gevoed door kwel, waarin een dikke veenbodem 

gevormd was. In 1865 was de Abeek op deze plaats nog een alluviale vlakte van 1 km breed, met 

talrijke meanders en bochten, en begroeid met Riet, biezen en fonteinkruiden. Na het graven van 

de Lossing in 1868 werd er dwars door het gebied een ontwateringssloot gegraven, lokaal 

Emissaire genoemd (niet te verwarren met de Lossing die ook Emissaire wordt genoemd). De 

Abeek werd rechtgetrokken en kreeg ter hoogte van De Luysen een verhoogde dijk en bodem, 

waardoor ze hoger ligt dan het natuurgebied en de omringende weilanden. Vanaf 1887 werd er in 

het laagveen van De Luysen turf gestoken (anoniem, 1998b) maar het is moerasgebied gebleven 

tot na 1960.  

Midden jaren 1960 werd het gebied geleidelijk omgebouwd tot een recreatiegebied met o.a. 

camping, sanitaire gebouwen en verschillende vijvers. De oorspronkelijke veengrond werd verder 

afgegraven en gebruikt om dijken aan te leggen en er werden verhardingen aangebracht. Het 

vijvercomplex werd gevoed door Abeekwater, dat gemakkelijk afgetapt kan worden doordat deze 

beek een verhoogde dijk en bodem heeft en dus hoger ligt dan het maaiveld in de omgeving. Het 

vijvercomplex bestond achtereenvolgens uit een bezinkings- en opwarmingsbekken, een 

zwemvijver met zwak hellende oevers en aangevoerd wit zand, en een roei- en visvijver met 

steile oevers (anoniem, 1998b).  

Voor het uitbaten van de zweminrichting had de eigenaar een vergunning voor 30 jaar verkregen, 

voor het kampeerterrein en de gebouwen heeft hij echter nooit een vergunning gehad. Na een 

jarenlange procedureslag tussen de eigenaar enerzijds en de gemeente Bree, de overheid en de 

natuurverenigingen anderzijds, heeft de gemeente Bree in 1981 de illegale gebouwen afgebroken 

op kosten van de eigenaar. In 1992 werd de illegale camping uiteindelijk gesloten en enkele jaren 

later aangekocht door de toenmalige natuurvereniging Wielewaal (nu Natuurpunt) om verstoring 

in het oostelijk gelegen waardevolle watervogelgebied Mariahof te beperken. Sindsdien maakt 

De Luysen deel uit van het natuurreservaat Sint-Maartensheide – De Luysen. Sint-Maartensheide 

is gelegen ten zuiden van De Luysen, op een hoger gelegen zandrug. Het is een kleinschalig 

landschap met weilanden, houtkanten en heidegebieden. Mariahof, een voormalige visvijver die 

toen al een bijzondere waarde had als watervogelgebied, wordt ingericht als moerasgebied 

(anoniem, 1998b). 

Tussen 1999 en 2001 werd het gebied door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ingericht in 

het kader van het landinrichtingsproject Noordoost Limburg. Gebouwen, infrastructuur, 

verhardingen en streekvreemde beplantingen zijn verwijderd. De Oude beek, die tussen de 

noordelijke en zuidelijke vijvers doorliep en het gebied sterk ontwaterde, is ten oosten van de 

wateropwarmingsvijver afgeleid naar het noorden en via een duiker onder de Abeek door gevoerd 

(zie Figuur 38). De vijvers zijn heringericht met het oog op natuurontwikkeling. De Grote vijver 

(de vroegere roeivijver) en de Kleine hondsvijver zijn met elkaar verbonden en ingericht in 

functie van watervogels, o.a. door de aanleg van zacht hellende oevers, ondiepe moeras- en 

wadzones en diepere zones. Er zijn natte laagtes aangelegd tussen de grote en de kleine vijver 

(Zwemvijver)(2), langs de kijkhut en aan de uitstroom van de kleine vijver een poel. Centraal in 

het gebied is een voormalig weiland omgevormd tot een moeraszone en in het oosten werd een 

weiland omgezet naar rietland (Figuur 38) (VLM, 1996). 
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Figuur 38  Uitgevoerde inrichtingswerken in De Luysen. 

In een latere fase (2007) is in de weilanden ten noorden van de Emissaire een natte slenk 

aangelegd. Om het voedselarme water van de Emissaire te kunnen gebruiken in de aangrenzende 

moerassen, is in 2011 een stuw geplaatst en een vistrap aangelegd die slingert door het meest 

noordoostelijke perceel van De Luysen. 

Het streefdoel voor de inrichting van De Luysen was om een moerasgebied te ontwikkelen 

aansluitend en qua natuurwaarde gelijkaardig aan het Mariahof. Hierbij richtte men zich vooral 

op vogels als doelgroep; vandaar het streven naar een open gebied met gevarieerde waterpartijen, 

moerassen, rietkragen en natte weilanden (VLM, 1996). 

Watersysteem van De Luysen 

De Luysen worden gevoed door twee beken: de Abeek, die hoger gelegen is dan het maaiveld en 

mesotroof oppervlaktewater afvoert vanuit het Kempens plateau en de Emissaire, een lager 

gelegen ontwateringsgracht, die voedselarm kwelwater bevat. Omdat de Lossing een bepaald 

minimumdebiet moet houden, wordt voornamelijk Abeekwater gebruikt om de vijvers te voeden 

met water. Dit relatief voedselrijke water wordt van de ene naar de ander vijver gevoerd, 

waardoor er door filtering een opeenvolging ontstaat van vijvers die steeds voedselarmer zijn. 

Door de jaren heen zijn drie onafhankelijke systemen ontstaan. Systeem 1 en 2 worden enkel 

gevoed door Abeekwater, systeem 3 wordt gevoed door Abeekwater en water van de Emissaire 

(Figuur 39). ‘Toevoer De Luysen’ is de toevoersloot van Abeekwater naar het eerste en derde 
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systeem, beide gelegen ten zuiden van de Emissaire. Deze toevoersloot loopt van de Abeek over 

de Emissaire naar de voormalige wateropwarmingsvijver (systeem 1) en naar het voormalige 

weiland dat nu omgevormd is tot een moeras en open water (systeem 3). 

 

Figuur 39  Watersysteem van De Luysen met 3 deelsystemen. 

Systeem 1 bestaat uit de vroegere recreatieve plassen. Het water van systeem 1 loopt, na filtering 

en bezinking in de voormalige wateropwarmingsvijver, door naar de voormalige zwemvijver. 

Deze vijver is via een open sloot verbonden met de grote vijver, vanwaar het water momenteel 

afgevoerd wordt naar een ontwateringsplas en zo naar de Lossing. In de toekomst zal deze vijver 

verbonden worden met de oostelijk gelegen vijvers van het Mariahof, zodat deze het gezuiverde 

water van systeem 1 zullen ontvangen. Ten zuiden van de voormalige zwemvijver en de grote 

vijver ligt een sloot die d.m.v. constructies verbonden is met beide vijvers, en die de kleine 

vijvers ten zuiden van de grote vijver voeden.  

Het tweede systeem, dat pas in 2007 aangelegd is, is gelegen ten noorden van de Emissaire. 

Abeekwater komt via een sluis in de meest westelijke vijver terecht. Van daaruit wordt het onder 

het wandelpad naar de slenk van Bocholt gevoerd, vanwaar het onder ‘Toevoer De Luysen’ door 

stroomt, als beek een vochtig grasland bevloeit en via een sluis in de Emissaire uitmondt. Via een 

vistrap mondt de Emissaire uiteindelijk uit in de Lossing. 

Het derde systeem wordt via ‘Toevoer De Luysen’ gevoed met Abeekwater, dat in eerste 

instantie terechtkomt in het ‘voormalige weiland’. Van hieruit stroomt het water in het moerasbos 

Oude beek of Eekoudebeek  
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ten oosten hiervan, verder naar de kleine vijver tegen Mariahof, vanwaar het afgevoerd wordt via 

de Lossing. Bij voldoende hoog water in de Emissaire wordt dit systeem mede bevloeid met 

voedselarmer water (dit kan dankzij de aangelegde stuw en vistrap). 

Flora 2011 

De plantensamenstelling in De Luysen geeft aan dat de milieuomstandigheden variëren van 

‘overwegend stikstofarm’ tot ‘stikstofrijk’ (Figuur 59 en Figuur 60). Stikstofrijke tot zeer 

stikstofrijke omstandigheden bevinden zich vooral langs de Abeek en de eerste vijvers van elk 

watersysteem (meest oostelijke perceel, ‘Toevoer De Luysen’ en de wateropwarmingsvijver). 

Ook bossen en bosranden blijken dikwijls planten te bevatten met een hoge stikstofvoorkeur. 

Verder zijn rietvegetaties als ‘voedselrijk’ ingekleurd, omdat Riet een hoge 

stikstofindicatiewaarde sensu Ellenberg heeft en in rietvegetaties dikwijls ook andere indicatoren 

van hoge nutriëntenconcentraties voorkomen. 

Stikstofarme omstandigheden vinden we volgens onze analyse voornamelijk aan de uiteinden van 

de verschillende watersystemen. Dit komt vrij goed overeen met de groeiplaatsen van Veldrus 

(Figuur 61): 

- ten noorden van de Emissaire, in het deel ten westen van de plaats waar de uitloper van de 

Slenk van Bocholt uitmondt in de Emissaire; 

- ten zuiden van de kleine vijver die het einde van systeem 3 vormt; 

- (het westelijke deel van) het kleine eiland in de grote vijver; 

- de vijvers ten zuiden van de grote vijver; 

- de wastine ten zuiden van de zwemvijver. 

De Abeek is langs de randen voornamelijk begroeid met Liesgras en in mindere mate ook met 

Riet, wat betekent dat het beekwater voedselrijk is en mogelijk ook vervuild. Ook in het tweede 

watersysteem, met de Slenk van Bocholt, domineert Liesgras in de verlandingszone (Figuur 62), 

afgewisseld met Grote egelskop. Hier komt ook tamelijk wat Bosbies voor (Figuur 63), een 

kwelindicator die minder eisen stelt aan de waterkwaliteit en tamelijk voedselrijk en vervuild 

water verdraagt (Van Landuyt et al., 2006). Meer naar het oosten toe, na de passage onder 

‘Toevoer De Luysen’, komt een meer gevarieerde vegetatie voor, met in de overgang tussen 

Grote egelskop en Pitrus (Figuur 64) onder andere Holpijp (Figuur 62) en Moerasbasterdwederik 

(Figuur 64), soorten die minder eutrofe situaties verkiezen dan bv. Liesgras. Ook vindt men hier 

vlekken Veldrus (Figuur 61), wat wijst op de aanwezigheid van meer voedselarme kwel. Ten 

oosten van deze slenk liggen twee vochtige tot natte terreinen met een dominantie van Pitrus met 

hier en daar Moerasbasterdwederik en Veldrus. Het bos dat tussen deze terreinen ligt, is in het 

zuiden nat met dominantie van Pitrus en in het noorden droog met dominantie van Grote 

brandnetel. 

Bij systeem 1 krijgt ‘Toevoer De Luysen’ het label zeer voedselrijk mee (Figuur 59 en Figuur 

60), omdat de waterkant begroeid is met Liesgras en de oever met Grote brandnetel. De 

Wateropwarmingsvijver is begroeid met Liesgras, Riet en pollen Pitrus (Figuur 62 en Figuur 64), 

wat indicatief is voor tamelijk voedselrijke omstandigheden. Bij de volgende vijvers van dit 

systeem, de Zwemvijver en de Grote vijver, zijn de oevers en eilanden grotendeels begroeid met 

Riet. Hier wordt een actief beheer gevoerd in functie van rietvogels. Opvallend was de 

waarneming van Groot nimfkruid in de Grote vijver en enkele vijvertjes ten zuiden hiervan. Deze 
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plant is in Vlaanderen zeldzaam, en wordt sinds 1980 gevonden in viskweekvijvers, dus mogelijk 

is ze geïmporteerd met pootvis (Van Landuyt et al., 2006). In Nederland wordt deze recente 

verspreiding toegeschreven aan het transport van zaden door watervogels uit het zuiden 

(Slobeend, Wintertaling).  

De floristisch interessantere plekken in systeem 1 zijn de oostkant van het kleine eiland (van de 

grote vijver) en de sloot en vijvertjes in het zuiden van dit systeem die ermee in verbinding staan. 

Hier zijn de oevers voornamelijk begroeid met lagere vegetaties van o.a. Veldrus, Pitrus, Bosbies 

en Hennegras. In het water komen soorten voor als Waterviolier, Loos blaasjeskruid, Waternavel 

en Waterpostelein (Figuur 66 en Figuur 65). Deze soorten wijzen op matig voedselrijk water. Op 

de oever net ten zuiden van het kleine eiland is Vlottende bies gevonden, een soort van droge 

oevers op stikstofarme bodem. De bodem zou hier dus tamelijk stikstofarm kunnen zijn. Deze 

pionierssoort duikt vaak op na graafwerken en verdwijnt na enkele jaren als het milieu niet langer 

geschikt is (Van Landuyt et al., 2006). 

Bij systeem 3 waren de eilanden van de eerste vijver (‘voormalig weiland’) niet toegankelijk, 

maar in de verte zagen we Pitrus en Riet, dus vermoedelijk is deze vegetatie gelijkaardig aan die 

van de Wateropwarmingvijver (behalve Liesgras). Het moerasbos hebben we niet gekarteerd 

omdat dit ook niet toegankelijk was. De laatste vijver van dit systeem, en vooral het schiereiland 

ten zuiden hiervan, zijn floristisch zeer interessant. Aan de waterkanten groeit Waterviolier, Loos 

blaasjeskruid en Holpijp (Figuur 66 en Figuur 62), wat wijst op een voedselrijke plas. De randen 

zijn begroeid met rietkragen, en centraal op het eiland groeit een vegetatie van voornamelijk 

Veldrus, in mindere mate Pitrus, en soorten van matig voedselrijke laagveenmoerassen zoals 

Moerasbasterdwederik, Snavelzegge en Schildereprijs (Figuur 65). Nieuw voor De Luysen is de 

waarneming van Moerasvaren op deze plaats, wellicht overgekomen van het vlakbij gelegen 

Mariahof, waar de soort al langer groeit. 

Opvallend tenslotte is de verspreiding van Moerasspirea en Harig wilgenroosje, soorten van 

matig voedselrijke, natte ruigten (Figuur 63). Met zeer lage densiteit groeien ze hoofdzakelijk aan 

het wandelpad langs de Emissaire.  

Flora voor 2011 

In het verleden is de flora in De Luysen slechts beperkt onderzocht. Tijdens het leeglaten van de 

grote vijver in 1996 is een soortenlijst opgesteld van de drijvende vegetatie en de oevervegetatie 

(anoniem, 1998b). Meer algemene planten die we nu vinden, waren toen ook al aanwezig; o.a. 

Pitrus, Veldrus, Harig wilgenroosje, Riet, Rietgras, Hennegras, Bosbies en Knolrus.  

Dotterbloem, Mattenbies, Duizendknoopfonteinkruid en Waterviolier waren toen aanwezig in (de 

omgeving van) de grote vijver. In 2011 hebben we ze niet meer teruggevonden. Waterviolier 

hebben we mogelijk in deze vijver niet gezien omdat het heel moeilijk is om deze ondergedoken 

waterplant in vegetatieve toestand te zien in een vijver.  

In de vroegere zwemvijver waarin in 1996 nog wit zand lag, groeiden soorten als Riet, Grote 

egelskop, Pitrus, Harig wilgenroosje, Moerasbasterdwederik, Bittere veldkers en Waterviolier 

(anoniem, 1998b). Waterviolier hebben we ook hier mogelijk tijdens onze kartering gemist. De 

oevers van deze vijver zijn momenteel volledig begroeid met Riet, waardoor soorten als 

Moerasbasterdwederik mogelijk geen kans meer hebben om zich te handhaven. Deze soort is wel 

talrijk aanwezig in het noordelijk deel van De Luysen. 
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In 1996 werden in die omgeving ook pioniers als Borstelbies gezien, een soort die we in 2011 op 

de oever van de recent gegraven poel in het noorden van het gebied terugvonden. 

In het monitoringrapport uit 2005 (Demeulenaere, 2005) werden Bosdroogbloem en Heelblaadjes 

vermeld als nieuwe soorten voor De Luysen, twee soorten die we ook in 2011 waargenomen 

hebben. 

De Grote boterbloem die in 2008 gevonden werd (pers. med. Patrick Hermans), hebben we niet 

waargenomen omdat we de plaats waar ze voorkwam, niet volledig hebben kunnen doorzoeken. 

Libellen 

Libellenroutes werden in 2011 gelopen op 25-26 mei, 3-4 juni, 27-28 juni, 4-5 juli en 2 

september. We vergeleken onze resultaten met waarnemingen die vermeld zijn in het 

monitoringrapport (anoniem, 1998b). Bij latere inventarisaties tussen 2001 en 2010 werden de 

resultaten van De Luysen samengevoegd met deze van Mariahof en Sint-Maartensheide. 

Daardoor beslaan ze een groter gebied waardoor bespreking van De Luysen afzonderlijk of 

vergelijking met de nieuwe gegevens van De Luysen, niet mogelijk zijn.  

We zien een spectaculaire toename in soortenaantal tussen de periode 1992-2000 met 24 soorten 

en 2011 met 36 soorten. Het aantal Rode Lijstsoorten gaat van 3 in 2000 (waarvan 2 eenmalige 

waarnemingen) naar 6 (Tabel 4). Behalve de laagveensoorten Glassnijder, Vroege glazenmaker, 

Bruine korenbout en Variabele waterjuffer, die we ook in de andere gebieden waargenomen 

hebben, is één mannetje Beekoeverlibel gezien aan de recent aangelegde vistrap. Deze soort 

verkiest langzaam stromende kwelbeken met weinig tot geen oevervegetatie (=zonbeschenen) en 

heeft hier mogelijk een ideaal biotoop. De waarneming viel vrij laat in het seizoen (4 juli), wat 

erop wijst dat het hier waarschijnlijk om een zwerver gaat. 

Ook opvallend was een Gaffelwaterjuffer in het zuiden van het gebied. Deze soort was tot enkele 

jaren geleden zeer zeldzaam in Vlaanderen, maar is nu aan een opmars bezig. De soort wordt 

gemakkelijk over het hoofd gezien omdat ze meestal rust op drijvende fijne waterplanten een 

eindje weg van de oever. Ook deze soort werd pas op 4 juli gezien, wat mogelijk betekent dat het 

ook om een zwerver gaat. 

Koraaljuffers werden vooral gezien in het oostelijke deel van de slenk in het noorden van het 

gebied. Deze soort wordt vooral geassocieerd met voedselarme vennen (De Knijf et al., 2006) en 

komt, afgaande op onze analyse, voor in een van de minder stikstofrijke waters van het gebied. 

Deze soort wordt al van voor 2005 gezien in het gebied (Demeulenaere, 2005).  

De Bandheidelibel wordt sinds 2009 waargenomen in De Luysen (waarnemingen.be) en is er met 

een kleine populatie vertegenwoordigd. In 2011 werden de meeste individuen gezien aan het 

oostelijk deel van de noordelijke slenk, dus het deel dat pas in 2007 ingericht is. De soort heeft 

een voorkeur voor langzaam stromende beken, sloten en tijdelijk droogvallende vijvers met een 

goed ontwikkelde oevervegetatie die geen schaduw geeft op het water en met ondiep water dat 

snel kan opwarmen (De Knijf et al., 2006). Voornamelijk het noordelijke deel van De Luysen 

lijkt te voldoen aan deze beschrijving. 

In 2005 werd ook een Tengere grasjuffer gezien (Demeulenaere, 2005) maar deze is later niet 

meer gemeld op bv. waarnemingen.be (wel voor het aangrenzende Sint-Maartensheide).  Het is 

niet duidelijk of dit een zwerver was, of dat de soort zich gevestigd had. Mogelijk had deze  
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Tabel 4  Aanwezigheid van libellensoorten in De Luysen voor en tijdens de inrichting (t.e.m. 2000) en na de inrichting 

(2011). De oudere gegeven zijn afkomstig uit anoniem (1998b); soorten zonder expliciet jaartal werden jaarlijks gezien. 

Rode Lijstsoorten staan in vet (De Knijf, 2006). 

Soort                    Jaar t.e.m. 2000 2011 

Azuurwaterjuffer X X 

Bandheidelibel   X 

Beekoeverlibel   X 

Blauwe glazenmaker X X 

Bloedrode heidelibel X X 

Breedscheenjuffer X X 

Bruine glazenmaker X X 

Bruine korenbout X (2000) X 

Bruine winterjuffer X (1997) X 

Bruinrode heidelibel X X 

Gaffelwaterjuffer   X 

Gevlekte glanslibel X (2000) X 

Gewone oeverlibel X X 

Gewone pantserjuffer X X 

Glassnijder   X 

Grote keizerslibel X X 

Grote roodoogjuffer   X 

Houtpantserjuffer X X 

Kanaaljuffer   X 

Kleine roodoogjuffer X X 

Koraaljuffer   X 

Lantaarntje   X 

Metaalglanslibel X X 

Paardebijter X X 

Plasrombout   X 

Platbuik X X 

Smaragdlibel X X 

Steenrode heidelibel X X 

Variabele waterjuffer   X 

Viervlek X X 

Vroege glazenmaker X X 

Vuurjuffer X X 

Vuurlibel   X 

Watersnuffel   X 



 

85 

 

Weidebeekjuffer   X 

Zuidelijke keizerlibel   X 

Zwarte heidelibel X   

Zwervende heidelibel X (1996)   

Totaal 24 36 

pionierssoort hier kort na de inrichting een geschikt habitat, maar is dit terug verdwenen toen de 

oeverbegroeiing toenam. 

De inrichting van De Luysen heeft dus een zeer gunstige invloed gehad de soortenrijkdom van de 

libellen. Er is dan ook een grote variatie aan vijvers, plassen en sloten aanwezig met diverse types 

oeverbegroeiingen. Er is met andere woorden geschikt habitat te vinden voor zowat alle soorten 

van matig voedselrijke tot voedselrijke plassen. Soorten van voedselarme wateren echter vinden 

waarschijnlijk eerder een geschikt biotoop in het aangrenzende gebied Sint-Maartensheide. 

Vlinders 

We hebben in 2011 vlindermonitoringroutes gelopen op 25 mei, 28 juni en 11 augustus. Doordat 

de resultaten van eerdere vlindermonitoring in monitoringrapporten altijd weergegeven werden 

samen met waarnemingen van Sint-Maartensheide en Mariahof, is het niet mogelijk om een 

volledige lijst van vlinders voor De Luysen afzonderlijk, op te maken voor vroegere perioden. 

In De Luysen namen we zowat alle algemene vlindersoorten waar (Tabel 5). Daarnaast 

vermelden we als bijzondere soorten de Kleine ijsvogelvlinder en de Eikenpage. Van beide 

soorten zagen we 2 individuen op 28 juni, een zeer warme dag. Deze warmte zorgde er 

waarschijnlijk voor dat de Eikenpage, die gewoonlijk hoog in de boomtoppen zit (Maes & Van 

Dyck, 1999), lager bij de grond verkoeling kwam zoeken. Een individu vonden we op de dijk 

tussen De Luysen en Mariahof, een ander op het pad tussen de vogelkijkhutten IJsvogel en 

Wielewaal. De Kleine ijsvogelvlinders zagen we ook op deze laatste plaats, in de beboste zone in 

het zuidwesten. Deze laatste soort heeft in De Luysen duidelijk een populatie, want ze wordt 

regelmatig waargenomen, met tot 20 exemplaren per dag (2010, waarnemingen.be). De kleine 

bosperceeltjes aan de rand van De Luysen lijken dan ook een ideaal biotoop voor deze soort. 

Beide soorten werden ook in de periode voor 2005 al regelmatig gezien in het ruimere gebied 

(Demeulenaere, 2005). 

Behalve de soorten van onze soortenlijst werden ook Atalanta en Kleine parelmoervlinder in 

2011 in De Luysen gevonden. Een afwezige die wel in 2010 gezien werd, is de Kleine 

vuurvlinder (waarnemingen.be).  

Broedvogels 

De Luysen is samen met Mariahof een topgebied voor water- en moerasvogels. Er broeden maar 

liefst 6 Rode Lijstsoorten en 3 vogelrichtlijnsoorten (Tabel 6). Topsoorten van het gebied zijn 

Roerdomp en Snor die volgens de Rode Lijst met uitsterven bedreigd zijn (Vermeersch et al., 

2004). Van beide rietgebonden soorten is er ongeveer jaarlijks een broedgeval in De Luysen of 

Mariahof (Tabel 6). Doordat de Roerdomp territoriaal is (Vermeersch et al., 2004), zal het aantal 

broedgevallen waarschijnlijk altijd beperkt blijven. Een andere soort die profiteert van het Riet en 

andere opgaande oevervegetaties is de Rietgors, die qua aantal broedgevallen ongeveer gelijk 

blijft (Demeulenaere, 2005). 
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Tabel 5  Aanwezigheid van vlindersoorten in 2011 in De Luysen 

Soort                    Jaar 2011 

Bont zandoogje x 

Boomblauwtje  x 

Bruin zandoogje x 

Citroenvlinder x 

Dagpauwoog x 

Distelvlinder x 

Eikenpage x 

Gehakkelde aurelia x 

Groot dikkopje x 

Groot koolwitje x 

Hooibeestje x 

Icarusblauwtje x 

Klein geaderd witje x 

Klein koolwitje x 

Kleine vos x 

Kleine ijsvogelvlinder x 

Koevinkje x 

Koninginnepage x 

Landkaartje x 

Oranjetipje x 

Oranje zandoogje x 

Totaal 21 

 

De soort waarvan het aantal broedparen sinds de inrichting het meest is toegenomen, is de 

Blauwborst. Deze had in 1996 één broedpaar in De Luysen en in 2004 al 6 (Tabel 6). Ze 

profiteert van het halfopen moeraslandschap met vochtige ruigten. De combinatie van kale 

bodem om te foerageren, ruige vegetatie als nestplaats en opgaande vegetatie als zangpost, is 

ideaal (Vermeersch et al., 2004). Deze zijn allemaal aanwezig in De Luysen. Ook de Boompieper 

profiteert van het grotendeels open landschap waarin verspreide bosjes en bomen gebruikt 

worden als zangpost. 

Bij de IJsvogel wisselen de aantallen van jaar tot jaar (Demeulenaere, 2005), afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Deze soort heeft baat bij overhangende takjes, kleine visjes en een 

verticale wand om een nest te bouwen (Vermeersch et al., 2004). 

Zoals kon verwacht worden, profiteren de bossoorten Goudvink en Wielewaal niet mee van de 

moerasinrichting. Het aantal broedparen van de Goudvink blijft stabiel, maar die van de 

Wielewaal nemen af (Demeulenaere, 2005)(Tabel 6). 
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Mogelijk problematisch wordt de steeds groter wordende kolonie Grauwe ganzen in het gebied 

(Tabel 6). Deze soort profiteert van de afwezigheid van grondpredators op de eilanden (en tussen 

de vijvers?) om neer te strijken in dit waterrijk gebied. 

 

Tabel 6  Broedvogels in De Luysen (L) en Mariahof (M). Waarnemingen afkomstig uit erkenningsdossiers en 

monitoringrapporten (anoniem, 1998b; anoniem, 2000; Demeulenaere, 2005) 

 1996 1999 2004 Rode Lijst Vogelrichtlijn 

 L M L M L+M (L)     

Blauwborst 1 3 2 5 8 (6) MNB x 

Boompieper 0 0 2 0 2 B   

Goudvink 1 0 3 1 2 B   

Grauwe gans 10 0 10 10 40 MNB   

Ijsvogel 0 1 1 2 1 (1) MNB x 

Rietgors 2 4 2 8 4 B   

Roerdomp 0 1? 1 0 1 MUB x 

Snor 0 2 0 2 1 MUB   

Wielewaal 3 2 2 4 2 B   

 

Conclusies 

Sinds de inrichtingswerken zien we een duidelijke toename van het aantal soorten planten en 

dieren. De spectaculairste toename zien we bij libellen, maar ook op gebied van moeras- en 

watervogels is De Luysen een topgebied. We vermelden nog dat er een aantal zeer bijzondere 

spinnen en meerdere soorten vleermuizen, gebonden aan water en/of moerassen, voorkomen 

(Roerdomp, Snor, Grote en gerande oeverspin, Baard/Brandts vleermuis, Franjestaart, 

Watervleermuis en Rosse vleermuis).  

De meeste planten zijn typisch voor voedselrijke plassen. De vegetaties die hiermee verbonden 

zijn, zijn eerder soortenarm, maar wat betreft o.a. libellen zijn de gebieden zeer soortenrijk. 

Lokaal zijn er wel interessante verlandingsvegetaties aanwezig met soorten als 

Moerasbasterdwederik, Moerasvaren en Grote boterbloem. Ook het voorkomen van Groot 

nimfkruid in enkele plassen is bijzonder. 

Bij de verschillende watersystemen zien we telkens dat de planten van minder voedselrijke 

vegetaties voornamelijk voorkomen op het einde van elk watersysteem. Hiertoe behoren soorten 

als Waterviolier, Loos blaasjeskruid, Waterpostelein, Holpijp en Veldrus. Dit geeft aan dat de 

filtering doorheen het watersysteem wel degelijk effect heeft. Of het opstuwen van voedselarm 

water uit de Emissaire effect heeft op de plantenrijkdom, zal over enkele jaren moeten blijken. 

Deze ingreep is immers pas in 2011 uitgevoerd. 

De rietvegetaties herbergen een aantal unieke vogelsoorten (Roerdomp en Snor). Het streefdoel 

van de beheerders is hier dus uitgekomen: er is een rustgebied voor vogels en een moerasgebied 
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vergelijkbaar met Mariahof, gecreëerd. Er duiken inderdaad redelijk wat soorten op in De Luysen 

die al voorkwamen in Mariahof, of verderop in Stramprooierbroek en omgeving. Vlakbij het 

Mariahof hebben we zo bijvoorbeeld Moerasvaren gevonden, een soort die ook bekend is van het 

Mariahof. 

Helaas profiteren ook de Grauwe ganzen van de gunstige ontwikkelingen van het gebied. Ze 

broeden succesvol op de eilandjes en zorgen voor eutrofiëring van de plassen. Wat ertegen te 

doen is, kunnen we mogelijk afleiden uit de ervaringen in andere gebieden. Mogelijke 

oplossingen kunnen liggen bij het geven van ruimte voor predatie (door bv. vos) en het beperken 

van het opgroeigebied van jongen in de omgeving. Vaak gaat het om enkele landbouwpercelen in 

de nabijheid van het broedgebied. Die aankopen en laten verruigen, zijn dan de optie.  

Voor de inrichting op de lange termijn kan de mogelijkheid onderzocht worden om instroom van 

voedselrijk water uit Abeek te verminderen en om juist meer ruimte te geven aan kwelwater in 

het systeem.  
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Zig 

 

Provincie:  Limburg (B) 

Gemeente:  Kinrooi 

Moerasherstel:  2003-2004 

Eigendom/beheer: Limburgs Landschap (B) 

Beschermingsstatus: Vogelrichtlijngebied ‘Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, 

Stramprooierbroek en Mariahof’ en habitatrichtlijngebied ‘Abeek met 

aanliggende moerasgebieden’ 

Oppervlakte:  ca. 65 ha 

Soortgroep 1988-1992 2003 2008 2011 

Aantal 

soorten 

Waarvan 

op Rode 

Lijst 

(B)* 

Aantal 

soorten 

Waarvan 

op Rode 

Lijst 

(B)* 

Aantal 

soorten 

Waarvan 

op Rode 

Lijst 

(B)* 

Aantal 

soorten 

Waarvan 

op Rode 

Lijst 

(B)* 

Flora 295    250    

Dagvlinders 22 1 27 3 22 1 22 1 

Libellen 22 0 24-25** 2** 36 6 28**** 4 

Sprinkhanen 11 1 11*** 0*** 12 1   

Overige soorten:  o.a.  Boomkikker, Bever 

*enkel de categorieën ‘met uitsterven bedreigd’, ‘bedreigd’ en ‘kwetsbaar’ zijn opgenomen 

**in 2004 werden 6 extra soorten gezien, waarvan 2 Rode Lijstsoorten 

***in 2004 werd de Rode Lijstsoort Moerassprinkhaan extra gezien 

****slechts een deel van het gebied gemonitord 
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Situering  

De Zig vormt de zuidoostelijke uitloper van de natuurkern Stramprooierbroek en omgeving. 

Vroeger was het de uitloper van het moeras het Grootbroek (zie ‘De moerassen in de Vlakte van 

Bocholt’ p. 14). Sinds het graven van de Lossing wordt de Zig doorsneden door twee beken: de 

Nieuwe Lossing in het noorden en de Nieuwe Abeek ten zuiden hiervan. De Nieuwe Lossing 

stroomt door de oorspronkelijke bedding van de Abeek, is lager gelegen en zorgt bijgevolg voor 

de ontwatering van het gebied. De Nieuwe Abeek stroomt door een gegraven bedding, is hoger 

gelegen, waardoor dit water dus gebruikt kan worden om de Zig te vernatten. Voor onze studie 

hebben we ons beperkt tot het gebied tussen deze twee beken. De vennen ten zuidoosten van de 

Nieuwe Abeek zijn bijgevolg niet onderzocht. 

Na het graven van de Lossing (vanaf 1868) werd de kern van de Zig als hooiland in cultuur 

gebracht. Omstreeks 1940 waren er tussen de twee beken een reeks van 8 natuurlijke vijvers 

ingericht die gevoed werden met water uit de Nieuwe Abeek.  Deze vijvers werden na 1955 

afgelaten en het gebied werd beplant met populieren. In 1971 werd de Abeek rechtgetrokken en 

uitgediept, waardoor de zone tussen de waterlopen verder verdroogde (anoniem, 1998a). 

Vanaf 1993 startte de natuurvereniging Stichting Limburgs Landschap met de aankoop van 

percelen in de Zig. In 1998 diende ze een aanvraag tot erkenning in voor dit natuurreservaat  

 

Figuur 40  Uitgevoerde inrichtingswerken in de Zig. 



 

91 

 

(anoniem, 1998a).  In 2000 werd een grootschalige moerasinrichting gepland in het kader van het 

landinrichtingsproject Noordoost-Limburg en het Life-project ‘Grensoverschrijdend herstel en 

behoud van natte ecosystemen’. Dit project, met als doelstelling om tussen de twee beken het 

vijversysteem met 8 vijvers te herstellen, is uitgevoerd tussen augustus 2003 en april 2004. 

Hiervoor zijn de populierenbossen gekapt, vijvers en sloten uitgegraven (Figuur 40), dijken 

aangelegd en is een systeem van regelbare stuwen aangelegd om de waterpeilen te kunnen 

regelen (zie verder).  Verwacht werd dat de overblijvende bossen (eik en den) spontaan zouden 

afsterven door de vernatting.  

De natuurdoelstellingen voor het kerngebied van de Zig zijn (uit anoniem, 1998a):  

- een natuurgericht herstel van de vijvers als woongebied voor moerassoorten; 

- ondersteuning van maatregelen voor herstel van natuurlijke beekdalprocessen (o.a. kwel, 

overstroming en meandering); 

- ondersteuning van maatregelen die een betere waterkwaliteit tot gevolg hebben; 

- verwijderen van streekvreemde boomsoorten. 

Voor dit gebied gaat de aandacht vooral naar natuurlijke overgangen tussen open water, 

moerasvegetaties en natte struwelen. 

Watersysteem van de Zig 

Zoals eerder aangehaald, kan de Zig gemakkelijk gevoed worden met water van de hoger gelegen 

Nieuwe Abeek. Afvoer van water kan gebeuren via de lager gelegen Nieuwe Lossing. Het water 

van de Nieuwe Abeek wordt afgetapt in het westen van de Zig. Dit water stroomt via een sloot 

evenwijdig met de Nieuwe Abeek naar een bezinkingsvijver (die regelmatig kan opgeschoond 

worden). Vervolgens stroomt het water naar een eerste vijver (rietvijver), waar het verder 

gezuiverd wordt vooraleer het in een volgende sloot terechtkomt. Deze loopt evenwijdig met de 

Nieuwe Abeek en stroomt dus in het zuiden van het gebied van west naar oost, waar ze 

uiteindelijk uitmondt in de meest oostelijke vijver. Vanuit het eerste deel van deze sloot stroomt 

het water ook naar de grote vijver in blok 6 (tellend vanaf het oosten), van waaruit het van west 

naar oost doorstroomt door de opeenvolgende vijvers (5 in totaal).  

Elke vijver kan ook afzonderlijk worden opgelaten vanuit deze sloot en afgelaten worden naar de 

Nieuwe Lossing door regelbare stuwen. Hierdoor kunnen ze afzonderlijk drooggezet worden, 

bijvoorbeeld om elk jaar in één vijver pioniersituaties te creëren of om beheerwerken uit te 

voeren. Er is echter gekozen om dit de eerste 10 jaar niet te doen en het gebied zolang spontaan te 

laten evolueren. Na evaluatie hiervan zal eventueel vanaf 2014 bijgestuurd worden. Om te 

verhinderen dat vervuild water in de Zig stroomt, wordt de stuw aan de Nieuwe Abeek gesloten 

als, bij veel regen, de overstorten op de Abeek openstaan. 

Flora 2011 

De plantenkartering geeft aan dat de milieuomstandigheden in de Zig matig stikstofrijk tot 

uitgesproken stikstofrijk zijn (Figuur 67 en Figuur 68). In vergelijking met het Smeetshof en De 

Luysen zijn er meer planten van (matig) voedselrijke plassen aanwezig, zoals Kikkerbeet, Loos 

blaasjeskruid en Waterviolier (Figuur 69). Ook soorten van verlandingsvegetaties, voornamelijk 

Riet en Liesgras, zijn meer gebiedsdekkend aanwezig in vergelijking met de andere onderzochte 
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gebieden (Figuur 70). Deze verlandingssoorten beperken zich niet tot voedselrijke condities, 

maar komen ook in armere situaties voor. Door hun hoge Ellenberg-indicatiewaarden voor 

stikstof, verhogen ze echter wel de stikstofindicatiewaarden in onze analyse. Soorten van minder 

voedselrijke condities, bv. Schildereprijs en Moerasbasterdwederik, zijn amper aanwezig (Figuur 

71). Ook het aandeel Veldrus, een plant die een voorkeur heeft voor voedselarme gronden, 

beperkt zich tot enkele dijken in het zuidwesten van de Zig (Figuur 72). 

De meest stikstofrijke gebieden zijn in schaduwrijke delen gesitueerd, aan de noordrand, de 

oostrand, de westrand en in het afstervende eikenbos centraal in het gebied (Figuur 67 en Figuur 

68).  In de noordrand en het meest westelijke perceel is de hoge stikstofindicatiewaarde o.a. het 

gevolg van de aanwezigheid van Grote brandnetel (Figuur 73), die er in de schaduw van de 

bomen en op maairesten van Riet groeit. In het afstervende eikenbos bepalen Liesgras (rond de 

vijver) en verspreide vlekken van Grote brandnetel de hogere stikstofindicatiewaarde (Figuur 70 

en Figuur 73). In het bos aan de oostrand groeiden amper planten uit onze karteerlijst, dus hier 

werd de stikstofindicatiewaarde volledig bepaald door de aanwezige vlekken Rietgras en Grote 

brandnetel (Figuur 70 en Figuur 73). 

De minst stikstofrijke gebieden liggen centraal in de percelen en aan de dijk in de zuidrand. 

Hiertoe hoort de grote vijver in blok 6, waar aan de waterkanten een pioniersvegetatie van 

Knolrus, Naaldwaterbies en Waterpostelein groeide (Figuur 74). In deze vijver was de waterstand 

dus vermoedelijk iets lager in 2011 dan in de voorgaande jaren. De massale aanwezigheid van 

Knolrus, een plant van voedselarme, zure wateren, en de aanwezigheid van Naaldwaterbies, 

Schildereprijs en Moerasbasterdwederik geven aan dat de omstandigheden hier relatief 

voedselarm zijn (Figuur 71 en Figuur 74). 

Blok 4 komt ook als matig stikstofrijk uit onze analyse (Figuur 59 en Figuur 68). In het centrale 

deel is een dennenbos zonder ondergroei aanwezig. De ‘stikstofscore’ wordt daardoor sterk 

beïnvloed door de toevallige aanwezigheid van een matig stikstofrijke plant in de bosrand. In het 

noorden ligt een beschaduwde vijver met behalve de verlandingssoorten (Figuur 70), 

voornamelijk Kikkerbeet (Figuur 69) en Bosbies (Figuur 75). Deze laatste draagt waarschijnlijk 

samen met Hennegras bij tot een relatief lage stikstofindicatiewaarde. Ten zuiden van het bos ligt 

een droog, schraal terreintje met typische soorten als Brem en een vijvertje met Loos 

blaasjeskruid. 

Andere planten van eerder stikstofarm tot matig stikstofrijk milieu zijn te vinden in en rond blok 

2.  Hier komt in de sloten veel Waterviolier voor, hier en daar Kikkerbeet en op de dijken groeien 

o.a. Pitrus en Veldrus (Figuur 72 en Figuur 76). 

Flora voor 2011 

Een groot deel van de door ons geïnventariseerde soorten zijn ook vermeld in het 

erkenningsdossier uit 1998 (anoniem, 1998a).  Tussen 2001 en 2004, dus rond de periode van de 

inrichting, werden enkele typische moerassoorten aan de soortenlijst toegevoegd, namelijk Loos 

blaasjeskruid, Kikkerbeet, Naaldwaterbies, Drijvend fonteinkruid en Mattenbies (anoniem, 2005). 

Ook was er in die periode één groeiplaats van de zeer zeldzame Lidsteng, maar deze soort is 

tijdens de volgende monitoringperiode niet meer teruggevonden (anoniem, 2011). Deze soort van 

voedselrijke omstandigheden wordt vaak gebruikt als vijverplant (Van Landuyt et al., 2006) en is 

mogelijk zo in het gebied terechtgekomen.  
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Nieuwe soorten voor de monitoringperiode 2005-2009 zijn o.a. Pilvaren en Borstelbies (anoniem, 

2011), soorten van eerder voedselarme situaties. Deze zijn waarschijnlijk gevonden langs vennen 

in de zone die we niet geïnventariseerd hebben. 

Libellen 

De libellenroutes in de Zig zijn in 2011 gelopen op 30 mei, 2 augustus en 2 september. De sloot 

in het zuiden van het gebied is telkens op een eerdere datum gelopen, namelijk op 13 mei en 30 

juni. We namen 28 soorten waar, waaronder 4 Rode Lijstsoorten (Tabel 7) die typisch zijn voor 

matig voedselrijke plassen en die we ook in de andere gebieden zagen: Bruine korenbout, 

Glassnijder, Variabele waterjuffer en Vroege glazenmaker. Opvallend waren de grote aantallen 

van Glassnijder en Smaragdlibel, vooral langs de sloot in het zuiden van het gebied. Deze soorten 

hebben een voorkeur voor een goed ontwikkelde en gevarieerde oevervegetatie (o.a. Riet, 

Lisdodde, egelskop, biezen en zeggen) (De Knijf et al., 2006). De Smaragdlibel bevindt zich 

meestal in de nabijheid van een bos of struikgewas (De Knijf et al., 2006), wat de hoge aantallen 

van deze soort in het zuiden van blok 3 kan verklaren. 

Waarnemingen uit monitoringrapporten tonen aan dat het aantal soorten libellen duidelijk 

gestegen is sinds de inrichtingswerken tussen 2003 en 2004, met ook een toename van het aantal 

Rode Lijstsoorten (0 in 1988-1992, 2 in 2003, 2 extra in 2004 en 6 in 2008, zie Tabel 7) 

(anoniem, 1998a; anoniem, 2005; anoniem, 2011). In 2011 zagen we minder soorten en minder 

Rode Lijstsoorten, maar dit is vermoedelijk te wijten aan het feit dat we enkel het kerngebied 

binnen de twee beken gemonitord hebben, terwijl eerdere monitoringgegevens afkomstig zijn uit 

het hele natuurgebied. In het deel dat we niet onderzocht hebben zijn bossen, weilanden en 

vennen aanwezig, wat kan verklaren waarom we vensoorten als Tengere pantserjuffer, 

Venglazenmaker en enkele heidelibellen tijdens onze inventarisatie niet waargenomen hebben. 

Nieuw voor 2011 is de Kanaaljuffer, een zuidelijke soort die zich sinds de jaren ’90 vanuit Gent 

stilaan oostwaarts en noordwaarts uitbreidt. Deze soort heeft een voorkeur voor grote 

waterpartijen met zuurstofrijk water (De Knijf et al., 2006). De grote plassen van de Zig lijken 

bijgevolg ideaal voor deze soort. 

Er is dus een duidelijke toename van het aantal soorten libellen sinds de inrichtingswerken. Net 

als in de andere studiegebieden neemt het aantal soorten spectaculair toe in het jaar na de 

inrichtingswerken. Deze snelle kolonisatie is waarschijnlijk mogelijk doordat in de directe 

omgeving soortenrijke libellengebieden (Stramprooierbroek, Mariahof) liggen van waaruit 

verbreiding naar nieuwe geschikte gebieden gemakkelijk op gang komt. In de Zig komen 

voornamelijk soorten van voedselrijke moerassen en ook enkele vensoorten voor. Deze laatste 

hebben we niet gezien in 2011, omdat we toen enkel het voedselrijke moerasgebied tussen de 

twee beken geïnventariseerd hebben. 

 

Tabel 7  Aanwezigheid van libellensoorten in de Zig enkele jaren voor de inrichting (1988-1992), vlak voor de inrichting 

(2003) en na de inrichting (2008 en 2011). Gegevens van voor 2011 zijn afkomstig uit erkenningsdossiers en 

monitoringrapporten (anoniem, 1998a; anoniem, 2005; anoniem, 2011) en dit betreffen waarnemingen voor het hele 

gebied, terwijl in 2011 enkel binnen de twee beken gemonitord is. Rode Lijstsoorten staan in vet (volgens De Knijf, 2006). 

Soort                 Jaar 1988-1992 2003 2008 2011 

Azuurwaterjuffer X X X X 
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Beekoeverlibel     X   

Blauwe glazenmaker X X X   

Bloedrode heidelibel X X X X 

Bosbeekjuffer     X   

Breedscheenjuffer   X   X 

Bruine glazenmaker X   X X 

Bruine korenbout   vanaf 2004 X X 

Bruine winterjuffer   ? X X 

Bruinrode heidelibel X X X X 

Geelvlekheidelibel     X   

Gevlekte glanslibel     X   

Gewone oeverlibel X X X X 

Gewone pantserjuffer X X X X 

Glassnijder   X (1ste keer) X X 

Grote keizerslibel X X X X 

Grote roodoogjuffer X X X X 

Houtpantserjuffer X X X X 

Kleine roodoogjuffer X X X X 

Kanaaljuffer       X 

Lantaarntje X X X X 

Metaalglanslibel X X X X 

Paardebijter X X X X 

Plasrombout   2004 (1) X   

Platbuik X X X X 

Smaragdlibel X X X X 

Steenrode heidelibel X X X X 

Tengere grasjuffer   2004 X   

Variabele 

waterjuffer    X X 

Venglazenmaker  X X   

Viervlek X X X X 

Vroege 

glazenmaker   2004 (5) X X 

Vuurjuffer X X X X 

Vuurlibel     X   

Watersnuffel X X X X 

Weidebeekjuffer X X X X 

Zuidelijke keizerlibel   2004 (1) X X 
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Zwarte heidelibel X ?     

Zwervende heidelibel   2004 X   

Totaal 22 23-25 36 28 

  +6 vanaf 2004  

Vlinders 

We hebben vlinderroutes gelopen op 23 mei, 30 juni-1 juli en 4 augustus. De tweede route 

hebben we in 2 dagen afgewerkt, omdat we de inventarisatie dikwijls hebben moeten 

onderbreken wegens bewolking. Het was echter warm genoeg en daardoor een van de weinige 

dagen in die periode die geschikt waren om de vlinderinventarisatie af te werken. We zagen 22 

soorten waarvan 1 Rode Lijstsoort, dus hetzelfde aantal als de voorgaande jaren (zie Tabel 8). 

Enkel in 2003 werden meer soorten, nl. 27, waargenomen (anoniem, 2005). 

De meeste algemene soorten werden tijdens elke monitoringperiode gezien en hebben dus 

kennelijk een geschikt leefgebied in de omgeving van de Zig (Tabel 8). Het is dan ook een 

structuurrijk gebied met bossen, bosranden en graslanden, nectarplanten en tal van waardplanten 

zoals Grote brandnetel (o.a. van Atalanta, Dagpauwoog, Kleine vos en Landkaartje), Sporkehout 

(o.a. van Citroenvlinder en Boomblauwtje) en grassen (van dikkopjes en zandoogjes). 

Het verdwijnen van de Argusvlinder en de toename van de Koninginnepage en Eikenpage vallen 

samen met de algemene trend in Vlaanderen (Maes et al., 2011). Deze trends zijn daardoor 

mogelijk geen gevolg van de inrichtingswerken. De Kleine ijsvogelvlinder blijft op Vlaams 

niveau stabiel, waardoor het verschijnen van deze soort in 2002 wel een positief gevolg van het 

beheer van de bossen in het gebied kan zijn. De Grote weerschijnvlinder en het Bont dikkopje 

zijn waarschijnlijk zwervers afkomstig uit het nabijgelegen Stramprooierbroek. De laatste soort is 

ook in 2012 gezien in het gebied (waarnemingen.be) en zou zich in de Zig kunnen vestigen als 

het geschikte biotoop – een vochtig bos met brede, grazige paden – in voldoende oppervlakte 

aanwezig is.  

De Distelvlinder is een trekvlinder waarvan de aantallen van jaar tot jaar schommelen, 

afhankelijk van de weersomstandigheden en de populaties in Zuid-Europa en Noord-Afrika. 

Topjaren voor België en Nederland waren onder andere 1988, 1991, 1992, 1996, 2003 en 2009 

(Maes & Van Dyck, 1999; natuurbericht.nl). 2011 was geen topjaar. In 2009 werd deze vlinder in 

meer dan 80% van de tuinen gezien en was het de meest waargenomen vlinder, terwijl de 

Distelvlinder daarna, waaronder 2011, slechts in zo’n 20 % van de tuinen gezien werd en niet 

eens in de top 10 van de meest waargenomen vlinders voorkwam (verslagen op 

www.vlindermee.be en www.vlindermee.nl). 

Positief was de waarneming van het Hooibeestje in 2011 na jarenlang in het gebied afwezig te 

zijn geweest (pers. med. Frans Verstraeten). Deze soort kan een geschikt leefgebied vinden op de 

schrale, grazige dijken. Of ze zich effectief weer gaat vestigen, moet de komende jaren blijken. 

Net als in de andere bestudeerde gebieden zien we weinig of geen wijzigingen in de 

vlinderpopulatie sinds de inrichtingswerken. We kunnen dus ook hier concluderen dat de 

landschapsstructuur en het voedselaanbod niet wezenlijk veranderd zijn door deze werken. 

 

http://www.vlindermee.be/
http://www.vlindermee.nl/
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Tabel 8  Aanwezigheid van vlindersoorten in de Zig enkele jaren voor de inrichting (1988-1992), vlak voor de inrichting 

(2003) en na de inrichting (2008 en 2011). Gegevens van voor 2011 zijn afkomstig uit erkenningsdossiers en 

monitoringrapporten (anoniem, 1998a; anoniem, 2005; anoniem, 2011) en dit betreffen waarnemingen voor het hele 

gebied, terwijl in 2011 enkel binnen de twee beken gemonitord is.  Rode Lijstsoorten staan in vet (volgens Maes et al., 

2011). 

Soort                    Jaar 1988-1992 2003 2008 2011 

Argusvlinder X afname     

Atalanta X X X X 

Bont dikkopje X       

Bont zandoogje X X X X 

Boomblauwtje  X X X X 

Bruin zandoogje X X X X 

Citroenvlinder X X X X 

Dagpauwoog X X X X 

Distelvlinder X X X   

Eikenpage   X X X 

Geelsprietdikkopje   X     

Gehakkelde aurelia X X X X 

Groot dikkopje X X X X 

Groot koolwitje X (X) X X 

Grote 

weerschijnvlinder   X     

Hooibeestje   afname   X 

Icarusblauwtje X X X X 

Klein geaderd witje X X X X 

Klein koolwitje X X X X 

Kleine vos X X   X 

Kleine vuurvlinder X X X   

Kleine ijsvogelvlinder 
  

sinds 
2002 X X 

Koevinkje X X X X 

Koninginnepage   toename X X 

Landkaartje X X X X 

Oranje zandoogje X X X X 

Oranjetipje X X X X 

Zwartsprietdikkopje X X X X 

Totaal 22 27 22 22 
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Sprinkhanen 

Uitgaande van de monitoringrapporten, blijft het aantal soorten sprinkhanen constant in de Zig 

(zie Tabel 9). De Snortikker is sinds 2000 niet meer gezien in het gebied. Mogelijk is het gebied 

door de inrichting minder geschikt geworden voor deze soort van droge heideterreinen en grazige 

wegbermen. Ook de Huiskrekel, die voornamelijk binnenshuis voorkomt (Decleer et al., 2000), is 

recent niet meer gezien in de Zig. Nieuwe soorten zijn de Sikkelsprinkhaan, het Zuidelijk 

spitskopje en de Moerassprinkhaan. De eerste twee soorten zijn zuidelijke soorten die de laatste 

jaren hun areaal uitbreiden in noordelijke of noordoostelijke richting (Decleer et al., 2000).  

De Moerassprinkhaan, die sinds 2004 in de Zig voorkomt (anoniem, 2005), profiteert duidelijk 

van de inrichtingswerken. Het is een soort van open zeggenmoerassen, natte hooilanden en natte 

graslanden (vaak met Pitrusvegetatie) (Decleer et al., 2000). Het huidige biotoop is voor deze 

soort dus veel geschikter dan de vroegere populierenaanplant. Tijdens de vlindermonitoring 

hoorden (en zagen) we de Moerassprinkhaan overal vanop de dijken aan de zuidrand van het 

studiegebied en vanop de meeste dijken die de noord- en zuidkant verbinden. Ook hoorden we 

enkele Moerassprinkhanen aan de noordrand op minder beboste plaatsen (blokken 3, 6 en 7, 

tellend vanaf het oosten). 

Evenals vlinders zijn sprinkhanen geen typische moerassoorten, dus een duidelijke toename na de 

moerasinrichtingswerken was niet te verwachten. Enkel de Moerassprinkhaan is duidelijk 

toegenomen sinds de inrichtingswerken. 

Tabel 9  Aanwezigheid van sprinkhanensoorten in de Zig enkele jaren voor de inrichting (voor 1998), vlak voor en tijdens 

de inrichting (2001-2004) en na de inrichting (2005-2009). Gegevens zijn afkomstig uit erkenningsdossiers en 

monitoringrapporten (anoniem, 1998a; anoniem, 2005; anoniem, 2011).  Rode Lijstsoorten staan in vet (volgens Decleer et 

al., 2000). 

Soort                          Jaar 
<1998 2001-2004 

2005-
2009 

Boomsprinkhaan X X X 

Bruine sprinkhaan X X X 

Gewoon doorntje X X X 

Gewoon spitskopje X X X 

Grote groene 

sabelsprinkhaan X X X 

Huiskrekel X X   

Krasser X X X 

Kustprinkhaan X X X 

Moerassprinkhaan   2004 X 

Ratelaar X X X 

Sikkelsprinkhaan   X X 

Snortikker X     

Zeggedoorntje X X X 

Zuidelijk spitskopje     X 

Totaal 11 11+1 12 
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Broedvogels 

Vermits we niet van elke monitoringperiode detailgegevens hebben over het aantal broedparen in 

de Zig, is het moeilijk om per soort een trend op te maken van de aantallen. In de periode 1988-

1989 broedden onder andere de Rode Lijstsoorten Goudvink, IJsvogel, Rietgors, Wielewaal en 

Kramsvogel in de Zig. Deze laatste is nadien verdwenen, samenvallend met de algemene 

negatieve trend in Vlaanderen (anoniem, 1998a; Vermeersch et al., 2004). In de volgende 

monitoringperiode, van 1995 tot 1997, waren de watergebonden soorten IJsvogel en Rietgors 

verdwenen als broedvogel, vermoedelijk doordat de populierenteelt en de verbossing in het 

gebied in die periode was toegenomen (anoniem, 1998a). De bossoorten Goudvink en Wielewaal 

bleven wel stand houden (anoniem, 1998a). In het erkenningsdossier wordt ook de Boompieper 

opgenomen als broedvogel, maar het is niet duidelijk of deze in beide gemonitorde perioden 

voorkwam.  

In het monitoringrapport uit 2005 werden de broedvogels geïnventariseerd op het niveau van het 

hele Stramprooierbroek, waardoor we weinig informatie hebben over de soorten die in de Zig 

broedden in die periode. We kunnen afleiden dat de mogelijk minder gewenste soorten zoals 

Grauwe gans en de Nijlgans hun eerste broedgeval hadden in de Zig in 2000 en dat er in 2004 

van elke soort 4 broedparen waren (anoniem, 2005). 

Voor de monitoringperiode 2005-2009 zijn de broedvogels wel opgelijst per deelgebied.  Hieruit 

blijkt dat de IJsvogel en de Rietgors terug broeden in de Zig sinds de inrichtingswerken 

(anoniem, 2011) en dat ook andere moerassoorten profiteren van de inrichtingswerken. Zo 

broeden de met uitsterven bedreigde soorten Roerdomp en Snor en de bedreigde soort Rietzanger 

in het gebied (anoniem, 2011). De grote vijvers tenslotte, zijn een tijdelijke verblijfplaats voor 

onder andere de Grote zilverreiger (anoniem, 2011). 

Conclusies 

We zien dat de vijvers tussen de twee beken zich ontwikkeld hebben tot zogenaamde voedselrijke 

plassen, met onder andere de Rode Lijstplanten Kikkerbeet en Loos blaasjeskruid. Dit was min of 

meer te verwachten vermits het gebruikte Abeekwater voedselrijk is. De plassen zijn vooral 

interessant op gebied van libellen en vogels, met Gevlekte glanslibel, Glassnijder, Bruine 

korenbout, Variabele waterjuffer, Snor en Roerdomp als bijzondere soorten. De grote variatie aan 

oevervegetaties, gaande van lage pioniersvegetaties tot bossen, maakt het gebied zeer geschikt 

voor heel wat moerassoorten. In het deel van de Zig buiten de beken dat we niet geïnventariseerd 

hebben, liggen bovendien een aantal voedselarme vennen met soorten als Borstelbies, Pilvaren en 

Venglazenmaker, waarvoor de voedselrijke vijvers van het centrale deel minder geschikt zijn. 

De inrichting is een succes in die zin dat het gebied door de grote variatie in structuur geschikt is 

geworden voor een groot aantal moerassoorten. De kern van het gebied is (net als De Luysen) 

niet toegankelijk voor wandelaars, waardoor het een stiltegebied is waar broedvogels niet 

verstoord worden. Het eikenbos dat stilaan afsterft door de hoge waterstand, zorgt bovendien 

(tijdelijk) voor een interessant biotoop voor doodhoutsoorten. Het dennenbos in blok 4 is minder 

interessant; het is vrij donker, met amper ondergroei en de waterstand is er blijkbaar te laag om 

het bos spontaan te laten afsterven. Hier zal echter over enkele jaren, na de periode van 10 jaar 

spontane ontwikkeling die vooropgesteld was, een bijsturing gebeuren (pers. med. Frans 

Verstraeten). 
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Intermezzo: mieren als indicator voor heideontwikkeling  

Els Lommelen 

Mieren hebben (in onze streken) een voorkeur voor thermofiele habitats zoals heidegebieden, 

schrale graslanden en droge, open bossen. Het aantal soorten in een heidegebied is dan ook 

duidelijk hoger dan in minder thermofiele milieus (Mabelis, 2002). Ze zijn als bodemorganismen 

een belangrijke schakel in het ecosysteem (Seifert, 2007). Zelf stellen ze ook specifieke eisen aan 

een milieu, zoals stabiliteit in de condities en de aanwezigheid van zeer specifieke microhabitats 

en habitatpatches (zonbeschenen en/of beschaduwd).  

Om een beeld te krijgen van de mierenrijkdom op recent ingerichte heideterreinen en 

duingebieden in het Kempen~Broek, zochten we in 2011 op enkele terreinen ongeveer een uur 

naar mieren. Dit gebeurde op het zicht bij kale grond, door stenen om te draaien, dood hout te 

onderzoeken, bladstrooisel te zeven en met een sleepnet door de vegetatie te slepen. We hebben 

geen nestonderzoek gedaan om de eventuele aanwezigheid van parasitaire soorten aan te tonen. 

De methode die we gebruikten geeft dus geen volledige soortenlijst van het gebied, maar levert 

wel een goede indicatie van de opvallende en de dominant aanwezige soorten. 

Als eerste gebied hebben we het centrale deel van Tungelerwallen onderzocht. Dit leverde 12 

soorten op (Tabel 10), waaronder een aantal typische soorten van heide en kale grond zoals de 

Zwarte zaadmier, de Kokersteekmier, de Bloedrode roofmier, de Zwartrugbosmier, de 

Zandsteekmier en de Kleine steekmier. Daarnaast vonden we ook enkele soorten die eerder 

gebonden zijn aan bossen, namelijk de Bossteekmier en de Bosslankmier. Als tweede site 

sampleden we een wegberm met schrale heidevegetatie in de Krang, waar 8 soorten aanwezig 

waren, voornamelijk heidesoorten (Tabel 10). 

We onderzochten in het noorden van Tungelerwallen de kapvlakte die in 2010 opengekapt was, 

en hier zagen we enkel de Humusmier en de Bosslankmier, twee soorten die gebonden zijn aan 

bossen. De eerste soort nestelt in vermolmd hout, de tweede leeft in strooisel (Dekoninck et al., 

2003). Vermits het enkele jaren duurt vooraleer de eerste mieren een nieuw beschikbaar gekomen 

habitat gekoloniseerd hebben en zelfs enkele tientallen jaren vooraleer alle typische soorten 

aanwezig zijn (Dauber & Wolters, 2005; Dekoninck et al., 2008), is het niet onlogisch dat hier 

enkel bossoorten aanwezig waren. We vermoeden dat de typische duinsoorten de komende jaren 

vrij snel kunnen koloniseren vanuit de nabijgelegen open duinen. 

Verder onderzochten we in Weerterbos het heideterrein in het zuiden van Maarhezerveld, dat in 

2004 opengekapt is. Hier vonden we 4 soorten: de Wegmier en de Gewone steekmier, twee zeer 

algemene soorten die snel nieuwe terreinen koloniseren (Dauber & Wolters, 2005), de 

doodhoutsoort Humusmier en twee koninginnen van de Sabelmier die vruchteloos op zoek waren 

naar een nest van zaadmieren om dit te parasiteren. Opvallend was de afwezigheid van de Zwarte 

zaadmier, de Grauwzwarte mier en andere typische thermofiele zand- en heidesoorten. Dit kan te 

wijten zijn aan het feit dat kolonisatie relatief traag gebeurt doordat er geen andere heideterreinen 

in de nabije omgeving liggen, maar ook aan het feit dat de grond lemig is. In het noordelijke deel 

van het Maarhezerveld, dat al in 2000 ingericht is, zagen we wel soorten met voorkeur voor 

zandgrond, nl. de Grauwzwarte mier, de Behaarde bosmier en de Bloedrode roofmier. 

Op een heideterrein in het Hasselterbroek dat in 2002 ingericht is, vonden we 7 soorten terug, 

waaronder enkele algemene soorten (Wegmier, Humusmier en Bossteekmier), enkele typische 

thermofiele zandsoorten (Zwarte zaadmier, Grauwzwarte mier en Bloedrode roofmier) en de 
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Behaarde bosmier. De Bloedrode roofmier, waarvan al meerdere nesten aanwezig waren, heeft 

voor de koloniestichting nesten van een slaafmier (bv. de Grauwzwarte mier) nodig. Desondanks 

blijkt deze soort een snelle kolonisator te zijn, die zich bv. in Finland twee jaar na kaalkap al 

vestigde (Punttila et al., 1991). Ook de Behaarde bosmier is afhankelijk van een slaafmiersoort 

voor de koloniestichting. Deze en verwante bosmiersoorten koloniseren echter veel trager een 

kapvlakte (Punttila et al., 1991). Deze soort zou in het Hasselterbroek wel al eerder aanwezig 

kunnen geweest zijn in een open plek in het bos, maar het nestje dat we op het heideterrein 

vonden (Figuur 41), is relatief klein en dus waarschijnlijk recent gesticht. 

 

Figuur 41  Nest van Behaarde bosmier in Hasselterbroek. 

In het Kreielerbos, een voormalig motorcrossterrein dat in 2004 ingericht is door de grote 

niveauverschillen (zandhopen) weg te werken, zijn de laatste 3 jaren een aantal bomen gekapt om 

het gebied open te houden. Hier vonden we 5 soorten: de algemene Wegmier, de ‘bossoorten’ 

Bosslankmier en Humusmier en de zandsoorten Grauwzwarte mier en Bloedrode roofmier. Ook 

hier is de zandgebonden Zwarte zaadmier afwezig. Het aantal mieren ligt hier beneden de 

verwachtingen, maar mogelijk heeft het minder ideale weer (veel wind, wel zon) op het moment 

van de inventarisatie ook een invloed gehad.5 

We kunnen concluderen dat de recent ingerichte heideterreinen nog maar een relatief beperkte 

mierenfauna herbergen. Bij zeer recente inrichtingen komen enkel bossoorten voor die na de 

kaalkap in achtergebleven dood hout konden overleven. Enkele jaren later duiken snelle 

kolonisators als de Wegmier en de Gewone steekmier op, wat in overeenstemming is met de 

studie van Dauber & Wolters (2005). In het Hasselterbroek en de oudere gebieden (Kreielerbos 

en Tungelerwallen) vinden we ook sociaalparasieten die voor hun koloniestichting afhankelijk 

zijn van andere soorten, zoals de Bloedrode roofmier en bosmieren (vgl. met Punttila et al., 

1991). In graslanden en bossen duurt het enkele tientallen jaren vooraleer de typische 

mierenfauna zich gevestigd heeft (Dauber & Wolters, 2005; Dekoninck et al., 2008). We gaan er 

dus van uit dat de mierenfauna in de bestudeerde heideterreinen nog volop in ontwikkeling is. De 

snelheid van kolonisatie is onder andere afhankelijk van de afstand tot de dichtstbij gelegen goed 

ontwikkelde heideterreinen en kan vertraagd worden door de aanwezigheid van soorten die hun 

                                                 
5 Op 25 mei 2013 onderzochten we het Kreielerbos opnieuw, wat 2 extra soorten opleverde: de Rode baardmier en 

de Zwarte zaadmier. Deze twee zandgebonden soorten wijzen erop dat het mindere resultaat in 2011 waarschijnlijk 

te wijten was aan het minder goede weer.  
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territorium verdedigen zoals de Bloedrode roofmier, de Behaarde bosmier en de Wegmier 

(Punttila & Haila, 1996). 
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Tabel 10  Waargenomen mieren per heideterrein. Aanvullingen van het veldonderzoek in 2013 in Kreielerbos staan tussen haakjes. 

  Tungelerwallen 
wegberm 

Krang  
kapvlakte 

Tungelerwallen 
heide 

Maarhezerveld Hasselterbroek Kreielerbos 

Bruine baardmier Formica cunicularia x x    (2013) 

Grauwzwarte mier Formica fusca x x   x x 

Zwartrugbosmier Formica pratensis x      

Behaarde bosmier Formica rufa     x  

Rode baardmier Formica rufibarbis x      

Bloedrode 
roofmier Formica sanguinea x    x x 

Wegmier Lasius niger x x  x x x 

Humusmier Lasius platythorax  x x x x x 

Gewone steekmier Myrmica rubra  x  x   

Bossteekmier Myrmica ruginodis x    x  

Kleine steekmier Myrmica rugulosa x      

Zandsteekmier Myrmica sabuleti x x     

Kokersteekmier Myrmica schencki x x     

Sabelmier 
Strongylognathus 
testaceus    x   

Bosslankmier Temnothorax nylanderi x  x   x 

Zwarte zaadmier Tetramorium caespitum x x   x (2013) 

Aantal soorten  12 8 2 4 7 5 (7) 
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Weerterbos  

Gijs Kurstjens 

 

Provincie:  Limburg (NL) 

Gemeente:  Nederweert 

Start moerasherstel:  grootschalig vanaf 2000, eerste pilot in 1997 (Koolespeelke) 

Eigendom:  Limburgs Landschap (>700 ha), particulieren 

Beschermingsstatus: Natura 2000 gebied (onderdeel Weerter- en Budelerbergen) 

Oppervlakte:  ca. 1.000 ha (inclusief Maarhezerveld) 

Soortgroep Voor 2002 Periode 2002-2011 Beoordeling 

trend in 

moerasgebieden 

Aantal 

bijzondere 

soorten 

Waarvan op 

Rode Lijst 

(NL) 

Aantal 

bijzondere 

soorten 

Waarvan op 

Rode Lijst 

(NL) 

 

Flora 14-17 4-5 43-44 17 ++ 

Dagvlinders ?  1 21 3 + 

Libellen ? 0 34 3 ++ 

Overige soorten: o.a. Alpenwatersalamander, Blauwborst, Dodaars, Moerassprinkhaan, 

Levendbarende hagedis, Phegeavlinder, Poelkikker, St. Jansvlinder, Waterral en Wild zwijn  
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Situering 

Het Weerterbos heeft samen met het aangrenzende Maarhezerveld een oppervlakte van ruim 

1.000 ha (Figuur 42). Het Natura 2000 gebied omvat 1.057 ha waarvan 663 ha van Limburgs 

Landschap, 28 ha van Brabants Landschap, 234 ha van particulieren en 188 ha van 

gemeenten.  

De bodem van het Weerterbos bestaat grotendeels uit nat tot vochtig zandleem en die van het 

Maarhezerveld uit droog zand. Lokaal komen ook venige  situaties voor in dalvormige 

laagtes.  

Hydrologisch gezien behoort het Weerterbos tot het Dommel-systeem. Van oorsprong lag hier 

de bovenloop van de Sterkselse Aa. Van nature groeide er in het gebied dat we nu Weerterbos 

noemen veen omdat het een slecht afwaterende laagte was. Deze turf is al grotendeels in de 

Middeleeuwen afgegraven. Ook fungeerde het gebied als molenbuffer voor een watermolen 

die al vanaf ca. 1200 op de grens tussen Limburg en Noord-Brabant stond. Vanaf de 19e eeuw 

is het gebied verder in cultuur gebracht voor grasproductie en bosbouw door het graven en 

verdiepen van de Oude Graaf en tal van zijsloten (Hoogveld, 2002).  

Moerasherstel  

Limburgs Landschap streeft in het Weerterbos naar de vorming van een zo natuurlijk 

mogelijk ecosysteem bestaande uit natte en droge bossen, moerassen, vennen en mogelijk 

hoogveen (Figuur 42). Sturing vindt bij voorkeur niet meer plaats, en is eventueel slechts 

mogelijk door grondwaterstandsbeheer of beïnvloeding van de begrazingsdruk (Bosland, 

2001).  

In 1997 is begonnen met het herstel van het Koolespeelke (2 ha) aan de oostzijde van het bos. 

Mede door het succes van dit proefproject is vanaf 2000 op grotere schaal gewerkt aan 

moerasherstel: het complex van Klein en Groot ven en Berkenven in het Achterste Hout (5 ha 

in 2000), het complex In den Vloed en de Slenk (ca. 9 ha in 2002/2003) en het Maarhezerveld 

(12 ha in 2004).  

In 2005 is gestart met een pilot met edelherten binnen een raster in een deel van het 

Weerterbos (Grashut en omgeving). Mede in dat kader is er een observatietoren gebouwd. De 

pilot is bedoeld om ervaring op te doen met edelherten in het Kempen~Broek. Op termijn 

wordt gestreefd naar een vrij levende populatie in een groter leefgebied.     

In 2005 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het Weerterbos te vernatten om meer 

waterberging te creëren in combinatie met natuurontwikkeling (Koop, 2005). Daarin wordt 

voorgesteld om in fasen het gebied om te vormen van productiebos tot halfopen moeras onder 

meer door landbouwwater via een nieuwe sloot ten oosten van het gebied af te voeren en 

gebiedseigen water langer in het bos vast te houden. Ook wordt aanbevolen om met de 

omvorming van productiebos te starten. Inmiddels heeft het Waterschap Peel en Maasvallei 

een nieuwe landbouwkundige ontwatering aangelegd alsmede een buffer ten oosten van het 

Koolespeelke. Aansluitend aan de buffer van het Waterschap heeft Limburgs Landschap in 

2012 nog eens ca. 6 ha als natuurlijke klimaatbuffer gerealiseerd. Het betreft relatief 

laaggelegen grond die door inrichting en natuurontwikkeling omgevormd worden naar natte 

natuur (nat schraalland, spontaan bos en moeras). Hierdoor kunnen vervolgens 

vernattingsmaatregelen worden genomen in de kern van het Weerterbos zonder dat deze een 

negatieve uitstraling hebben op omliggende landbouwgronden.     
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In 2012 is op grote schaal aanvullend moerasherstel uitgevoerd in de Grashut en het 

aangrenzende deel van het Maarhezerveld (ruim 30 ha) en ten noorden in aansluiting op het 

bestaande water van In den Vloed (13 ha).    

 

Figuur 42  Na te streven natuurdoeltypen Weerterbos rond 2025 (Bron: Stichting het Limburgs Landschap) 

Inrichtingswerken onderzoeksgebied (Figuur 43 en Figuur 44) 

- Achterste Hout (2000): 2,8  ha venherstel door verwijderen wilgenopslag en afplaggen 

tot op oude leem/ veenbodem (Groot en Klein Ven, Berkenven), 2 ha natte heide door 

afplaggen toplaag; in het Kleinven is een kern met Gagelstruweel (kalkrijke pingo 

ruïne) gespaard tijdens de inrichting; 

- Maarhezerveld (2004): ruim 12 ha ontgraving van voedselrijke grasland en 

dichtschuiven van rabatten; 

- In den Vloed (2002) en Slenk (2003): kap van bijna 9 ha bos (berk/ grove den) en 

ondiepe afgraving tot op oude leem/venbodem. 

Beheer  

- Maarhezerveld en de oevers van de vennen in het Achterste Hout worden jaarlijks 

eenmaal gemaaid; 

- De noordoever van de Slenk wordt jaarlijks eenmaal gemaaid; 

- Op de oever van de plas In den Vloed krijgt de vegetatie de ruimte om zich spontaan 

te ontwikkelen. 
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Figuur 43  Streefdoelen van de inrichtingswerken Weerterbos 
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Figuur 44  Inrichtingswerken Weerterbos 

Flora, situatie voor natuurherstel 

Periode voor 1950 

Nauwkeurige historische gegevens over bijzondere flora uit het Weerterbos zijn zeer schaars. 

Uit het FLORON archief zijn historische data bekend op uurhokbasis uit deze regio. Het 

gehele Weerterbos ligt in twee van dergelijke uurhokken van 5 bij 5 km maar daarin liggen 

ook gebieden als de Grote Heide en de Laarderheide bij Nederweert en de in Brabant gelegen 

Hugterheide met vennen als Kamersven en Grote Bleekven. Uit de periode voor 1950 is onder 

meer het voorkomen van bijzonderheden als Beenbreek, Draadgentiaan, Drijvende 

waterweegbree, Dwergbloem, Dwergvlas, Groenknolorchis, Grote muggenorchis, Harlekijn, 

Heidekartelblad, Lavendelheide, Kamvaren, Kranskarwij, Lange zonnedauw, 

Moeraskartelblad, Moerassmele, Oeverkruid, Ondergedoken moerasscherm, Slank wollegras, 

Spaanse ruiter, Spits havikskruid, Stijve waterweegbree, Veenmosorchis, Vlozegge, 

Waterlobelia, Welriekende nachtorchis en Wijdbloeiende rus bekend (Mennema et al., 1985; 
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Mennema et al., 1980). De lange lijst met bovengenoemde zeldzame (en uitgestorven) soorten 

geeft aan dat er in en rond het Weerterbos nog goed ontwikkelde blauwgraslanden, mesotrofe 

veenrestanten alsook natte heide en zwak gebufferde vennen aanwezig waren. Mogelijk gaat 

een deel van deze soorten vanuit de historische zaadbank op termijn terugkeren bij 

toekomstige moeras- en venherstelprojecten.          

Periode 1950-1980 

Van deze periode is een inventarisatie bekend uit 1973 (Wildschut, 1973), die is uitgevoerd 

op verzoek van Stichting het Limburgs Landschap mede met het oog op de toen geplande 

ruilverkaveling Oude Graaf. De Stichting was net enkele jaren begonnen met het aankopen 

van percelen in het Weerterbos. Uit het onderzoek komt naar voren dat een groot deel van de 

floristische biodiversiteit van weleer verdwenen was. Desalniettemin konden op vochtige 

locaties nog soorten worden gevonden als Blaaszegge, Dotterbloem, Moeraswilgenroosje, 

Pluimzegge, Veldrus en Wateraardbei.  

Periode tussen 1980 en 2001 

Mede op basis van het archief van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg is door 

Peeters (2002) een overzicht gegeven van de flora van het Weerterbos. In deze dataset zijn 

ook de door de provincie Limburg in 1988 verzamelde gegevens opgenomen. Een overzicht 

van bijzondere soorten is aangegeven in Tabel 11. Geconcludeerd kan worden dat, zeker na 

uitvoering van de ruilverkaveling met verbeterde ontwatering, de diversiteit van de flora in 

het Weerterbos zich in de periode 1975-1995 op een dieptepunt bevond. Deze conclusie wordt 

ook getrokken in de ecohydrologische atlas van Limburg waarbij de mate van verdroging aan 

de hand van vochtindicerende plantensoorten tussen 1989 en 1996 is geanalyseerd (de Mars et 

al., 1998).  

Een aantal bijzondere planten (vooral  soorten van zwakgebufferde wateren) heeft profijt 

gehad van de eerste in 1997 uitgevoerde herstelmaatregelen in het Weerterbos, en wel in het 

zogenaamde Koolespeelke (Lucassen & Roelofs, 2000).   

Sinds natuurherstel (2002-2011) 

Uit diverse jaren (periode 2002 t/m 2007) zijn data verzameld van de locaties waar moerassen 

zijn hersteld in het Weerterbos; in het rapport van Verbeek et al. (2009) wordt hiervan een 

overzicht gegeven. De Provincie Limburg heeft het gehele Weerterbos gekarteerd in 2006. 

Daarnaast is de ondergroei van het bos geïnventariseerd in het kader van een studie van Koop 

(2005). In Tabel 12 is een overzicht gegeven van de soortensamenstelling van de in 2011 

onderzochte moerassen die vanaf 2000 hersteld zijn. Het in 2011 uitgevoerde onderzoek in 

het kader van Kempen-Broek in Beeld heeft geleid tot de vondst van ca. 10 extra indicatieve 

plantensoorten waaronder bijzondere en bedreigde soorten als Bosdroogbloem, Bruine 

snavelbies, Gesteeld glaskroos, Ronde zonnedauw en Witte waterranonkel.  

 

Tabel 11  Voorkomen van bijzondere plantensoorten gedurende twee perioden in het hele Weerterbos. ? = onzekere 

waarneming. 

Soort 1980-2001 2002-2011 

Blaaszegge * * 

Blauwe zegge * * 

Bleekgele droogbloem  * 

Bleke zegge * * 
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Borstelbies  * 

Bosanemoon * * 

Bosbies * * 

Bosdroogbloem * * 

Bospaardenstaart * *? 

Bruine snavelbies  * 

Dalkruid * * 

Dotterbloem * * 

Draadzegge * * 

Dubbelloof * * 

Duizendknoopfonteinkruid * * 

Echt duizendguldenkruid  * 

Geelgroene zegge/ incl. 

Dwergzegge 

* * 

Gesteeld glaskroos  * 

Gevlekte orchis * * 

Groot heksenkruid * *? 

Groot springzaad * *? 

Grote boterbloem * *? 

Grote ratelaar * * 

Haaksterrenkroos * * 

Hengel * *? 

Holpijp/ incl. 

Bastaardpaardenstaart 

* * 

Klein blaasjeskruid  * 

Klein glidkruid * * 

Kleine zonnedauw * * 

Kleinste egelskop  * Koolespeelke  * 

Klokjesgentiaan  * 

Koningsvaren * * 

Kruipend zenegroen * *? 

Kruipwilg  * 

Loos blaasjeskruid *?  * 

Mattenbies  * 

Moerashertshooi * * 

Moerasviooltje  * 

Moeraswilgenroosje  * 

Moeraswolfsklauw  * 

Muizenoor   * 

Naaldwaterbies *  

Pilvaren * Koolespeelke * 

Pluimzegge * *? 

Rietorchis *  

Rode bosbes * * 

Ronde zonnedauw  * 

Schildereprijs * * 

Snavelzegge * * 

Stekelbrem * * 
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Sterzegge * * 

Tandjesgras * *? 

Tormentil * * 

Trekrus * * 

Veelstengelige waterbies * * 

Veenpluis *  

Veldrus * * 

Vlottende bies * Koolespeelke  * 

Wateraardbei * * 

Waterdrieblad  * 

Waterpostelein * * 

Waterviolier * * 

Wilde gagel * * 

Witte waterranonkel  * 

Zeegroene muur *  

 

Bespreking verspreiding per ecotoop  

Kwel 

De verspreiding van Waterviolier in de moerasgebieden toont de locaties aan waar kwel 

optreedt (Figuur 77 en Figuur 78) met een hoog koolstofdioxydegehalte, d.w.z. zwak tot 

matig gebufferd water met geen al te hoge zuurtegraad. De meeste kwel van dit type treedt op 

langs de westrand van het Maarhezerveld. Overigens komt ook elders in het Weerterbos in 

greppels en sloten Waterviolier voor.  

Zwak gebufferde vennen 

Langs de ‘s zomers droogvallende oevers van de moerassen met zwak tot matig gebufferd 

water (door de toestroom van grondwater) groeien bijzondere planten als Pilvaren, Witte 

waterranonkel, Duizendknoopfonteinkruid, Gesteeld glaskroos, Moerashertshooi en Vlottende 

bies. De verspreiding van deze planten (Figuur 79 en Figuur 80) laat de locaties zien waar 

dergelijke zwak gebufferde vennen het best ontwikkeld zijn. In vrijwel alle nieuwe moerassen 

groeien deze soorten talrijk. Ook het Doorschijnend kranswier (Nitella translucens) is 

indicatief voor zwakgebufferde wateren. Het is aangetroffen in het Grootven en in de Slenk.  

Vochtige heide  

Plantensoorten die indicatief zijn voor vochtige heide, zoals Blauwe zegge, Bruine snavelbies, 

Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Gevlekte orchis en 

Klokjesgentiaan zijn vooral aangetroffen in het Maarhezerveld en rondom het Klein en 

Grootven (Figuur 81 en Figuur 82). Gevlekte orchis, Klokjesgentiaan maar ook Grote ratelaar 

zijn hier overigens terecht gekomen door het uitstrooien van maaisel van heischrale 

graslanden in de gemeente Nederweert (Leveroijse Dijk en Schaapsdijk). De eerste 

Klokjesgentianen zijn verschenen in 2006 na het uitstrooien van maaisel in dec. 2004. De 

aantallen zijn aanvankelijk sterk gegroeid van ca. 210 planten in 2006 tot ruim 2500 in 2010. 

In 2011 zijn tijdens dit onderzoek ruim 900 exemplaren geteld. De Gevlekte orchis is pas in 

2009 opgedoken (ca. 50 exemplaren). In 2010 en 2011 zijn 125-130 exemplaren aangetroffen 

(data Harry Vossen). Bruine snavelbies en Ronde zonnedauw zijn overigens opvallend 
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schaars, maar breiden zich mogelijk de komende jaren uit. Planten van zwak zure, vochtige 

tot natte voedselarme gronden zijn samengebracht in Figuur 83.  

Verlanding 

Vooral het voorkomen van Wilde gagel geeft de verspreiding van verlandingsvegetaties aan, 

d.w.z. locaties waar de bodem en begroeiing niet zijn verwijderd bij het moerasherstel (Figuur 

84 en Figuur 85). Geleidelijk zullen op locaties waar niet meer gemaaid wordt jonge 

verlandingsvegetaties tot ontwikkeling kunnen komen met bijzondere soorten als Blaas- en 

Draadzegge. Langs de randen van de Slenk en het Maarhezerveld is dit momenteel zichtbaar.  

Rondom het bolwerk van Wilde gagel in het Kleinven is vrij veel natuurlijke verjonging van 

deze soort aanwezig. Door het jaarlijkse maaien krijgt deze soort maar bv. ook de talrijke 

gekiemde Koningsvaren geen kans om verder uit te groeien.  

Pioniers 

Pionierflora van vochtige en droge (zand)gronden komen het best tot ontwikkeling in het 

noordelijk deel van het Maarhezerveld (Figuur 86). Het gaat daarbij om soorten als Bleekgele 

droogbloem, Bosdroogbloem, Echt duizendguldenkruid, Muizenoor en Stekelbrem. Ze 

groeien hier (nog steeds) doordat grote delen jaarlijks aan het eind van het seizoen gemaaid 

worden. 

Vochtig bos  

Langs de randen van de onderzochte moerasgebieden zijn lokaal soorten aangetroffen die 

indicatief zijn voor bos op vochtige leemgrond (Figuur 87 en Figuur 88). Het gaat om 

Dubbelloof, Klein glidkruid en Koningsvaren. Verjonging van Koningsvaren is lokaal 

aangetroffen in de drogere delen van de zuidelijke moerassen (Maarhezerveld en 

Klein/Grootven). 

 

Tabel 12  Voorkomen van bijzondere plantensoorten gedurende drie perioden in de vanaf 2000 herstelde moerassen 

van het Weerterbos (Maarhezerveld + In den Vloed). Italics = Rode lijst NL, ? = onzekere waarneming. 

Soort 1980-2000 2001-2010 2011 

 Archief Lila/ Prov. L Verbeek e.a./ Prov. 
L 

KiB 

Blaaszegge * * * 

Blauwe zegge  * * 

Bleekgele droogbloem  * * 

Bleke zegge   * 

Borstelbies  *  

Bosdroogbloem   * 

Bruine snavelbies   * 

Draadzegge *, 1989 Heideven * * 

Dubbelloof * * * 

Duizendknoopfonteinkruid * * * 

Echt duizendguldenkruid  * * 

Geelgroene zegge * * * 

Gesteeld glaskroos   * 

Gevlekte orchis  ? * 

Grote ratelaar  * * 
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Haaksterrenkroos * * * 

Holpijp *? ? * 

Klein blaasjeskruid  * * 

Klein glidkruid ? ? * 

Kleine zonnedauw  * * 

Kleinste egelskop  *  

Klokjesgentiaan  * * 

Koningsvaren * * * 

Kruipwilg   * 

Loos blaasjeskruid * * * 

Mattenbies  * * 

Moerashertshooi *, 1989 in den 
vloed 

* * 

Moerasviooltje   * 

Moeraswolfsklauw  * * 

Muizenoor   ? * 

Pilvaren  * * 

Ronde zonnedauw   * 

Schildereprijs  * * 

Snavelzegge * * * 

Stekelbrem  ? * 

Sterzegge  * * 

Tormentil * * * 

Trekrus ? * * 

Veelstengelige waterbies  * * 

Veldrus ? * * 

Vlottende bies  * * 

Waterpostelein  * * 

Waterviolier * * * 

Wilde gagel * * * 

Witte waterranonkel   * 
 

Libellen   

Situatie voor moerasherstel 

Historische data van libellen zijn nauwelijks bekend. Van de Oude Graaf is de aanwezigheid 

van een populatie Weidebeekjuffers beschreven (Wasscher & Cuppen, 1991). Gedurende de 

jaren 1998 t/m 2001 zijn voor het eerst data verzameld van de libellenfauna. In totaal zijn toen 

37 soorten vastgesteld. Al met al geeft dit een goed beeld van de uitgangssituatie voor de 

realisatie van grootschalig moerasherstel. Alleen het Koolespeelke was tijdens dit onderzoek 

hersteld en het bleek van grote betekenis met 23 soorten. Bedreigde soorten die aangetroffen 

zijn, waren Bosbeekjuffer (langs de Oude Graaf en Rosveldlossing), Venglazenmaker 

(geslaagde voortplanting in een poel in 2001) en Venwitsnuitlibel (zwerver bij 
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Koolespeelke)(Hermans, 2002).  Omdat de wateren die in 2011 zijn onderzocht nog niet 

bestonden voor 2001, waren er geen libellen aanwezig.   

Situatie na moerasherstel 

Tijdens het veldwerk in 2011 zijn in totaal 34 soorten gezien. Omdat de Oude Graaf (met haar 

stromende water) niet is onderzocht, is de Bosbeekjuffer gemist. Daarnaast zijn uit andere 

jaren waarnemingen bekend van Geelvlekheidelibel  en Zwervende heidelibel  uit het 

Maarhezerveld (30 verse ex. op 1 sept. 2007, Arjan Ovaa/ waarneming.nl). Nieuw 

aangetroffen soorten t.o.v. het onderzoek in 2001 waren Vroege glazenmaker, Tengere 

grasjuffer, Zwervende pantserjuffer en Bruine korenbout. Niet meer – althans in de 

onderzochte moerasgebieden–  waargenomen soorten zijn Metaalglanslibel, Steenrode 

heidelibel, Variabele waterjuffer en Venglazenmaker. Het is echter aannemelijk dat deze 

soorten elders in het Weerterbos nog wel voorkomen.  

Van de vier onderzochte deelgebieden waren de Slenk en Maarhezerveld (midden) het meest 

soortenrijk (24 soorten), de meer zure wateren In den Vloed en het Klein en Groot ven het 

minst (22 resp. 19 soorten). Opvallend is dat er nauwelijks soorten in de wateren van het 

Weerterbos voorkomen die recent door klimaatwijziging een verandering in hun 

verspreidingsgebied vertonen (Figuur 45). Bovendien gaat het om zeer geringe aantallen. Dit 

fenomeen is ook al vastgesteld in het moerasherstelproject Heerenven in het Nationaal Park 

Maasduinen (Kurstjens et al., 2010).  

Geconcludeerd kan worden dat de moerasherstelprojecten in het Weerterbos hebben geleid tot 

de duurzame vestiging van een relatief soortenrijke libellenfauna waarbij vooral soorten van 

vennen (o.a. Koraaljuffer, Tangpantserjuffer en Venwitsnuitlibel), maar ook van matig 

voedselrijke moerassen met goed ontwikkelde waterplantvegetaties (o.a. Bruine korenbout, 

Grote roodoogjuffer, Smaragdlibel) en van tijdelijke dus droogvallende wateren (o.a. Tengere 

grasjuffer, Zwervende pantserjuffer) vertegenwoordigd zijn. Naar verwachting is de variatie 

aan libellensoorten in het totale Weerterbos door de uitvoering van de moerasherstelprojecten 

licht toegenomen ten opzichte van de periode 1998-2011 en bedraagt die inmiddels ca. 40 

soorten. 

 

Figuur 45  Verschillen in soortenrijkdom aan libellen per deelgebied in het Weerterbos in 2011 
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Dagvlinders 

Situatie voor moerasherstel 

Uit de periode 1990-1999 zijn maar liefst 36 soorten bekend uit het Weerterbos, waaronder 

populaties van bedreigde soorten als Spiegeldikkopje, Bont dikkopje, Bruine eikenpage, Grote 

weerschijnvlinder en Kleine ijsvogelvlinder. Vroeger kwamen ook soorten als Groot geaderd 

witje en Rouwmantel voor (Pahlplatz & Raemakers, 2002). Vooral de beide dikkopjes zijn 

gebonden aan ruige, vochtige locaties met de waardplant Hennegras. Zowel aan de westzijde 

van het Maarhezerveld in een ruig veld met Pijpenstrootje, als aan de noordzijde van de 

huidige plas In den Vloed in een open wilgenmoerasje met Hennegras kwamen vlak voor 

herinrichting nog restpopulaties van het Spiegeldikkopje voor. Verder zal het aantal soorten 

dagvlinders op de meeste onderzoekslocaties voor herinrichting klein zijn geweest daar het 

om gesloten bos of intensief benut grasland (Maarhezerveld) ging.       

Situatie na moerasherstel 

Dagvlinders zijn hier niet zozeer onderzocht vanwege hun indicatie voor moerasherstel, maar 

vanwege hun indicatiewaarde voor de omliggende structuur in de droge randen ervan. De 

inventarisatie geeft zeker geen compleet beeld van de soortenrijkdom van het Weerterbos. In 

2011 zijn in totaal 21 soorten gezien rondom de moerasprojecten. Elders in het gebied zijn dat 

jaar ook nog soorten als Eikenpage, Kleine parelmoervlinder, Koninginnenpage en 

Landkaartje gezien.  

Het deelgebied Maarhezerveld en Klein/Grootven was het meest soortenrijk met 19 soorten; 

dit heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van bloemrijk grasland met soorten als 

Icarusblauwtje, Hooibeestje, Kleine vuurvlinder, Bruin zandoogje  en Zwartsprietdikkopje. 

Het deelgebied Slenk en In den Vloed was weliswaar minder soortenrijk (14) maar herbergde 

wel de grootste populaties van drie bedreigde soorten te weten Groot dikkopje, Kleine 

ijsvogelvlinder en Spiegeldikkopje (Figuur 46). Deze waren qua verspreiding vrijwel geheel 

gebonden aan de randen van De Slenk, waarbij het Spiegeldikkopje duidelijk was gebonden 

aan de koelere zuidwestzijde waar relatief veel Hennegras groeide in tegenstelling tot de 

warmere, maar drogere en kalere noordoostzijde. Het Bont dikkopje is in 2011 niet 

aangetroffen rondom de moerasgebieden; dit komt overigens goed overeen met de  
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Figuur 46  Verschillen in soortenrijkdom aan dagvlinders per deelgebied in het Weerterbos in 2011 

verspreiding in 2007 in het Weerterbos toen deze soort daar ook niet meer voorkwam 

(Raemakers & Vossen, 2008).  

Geconcludeerd kan worden dat dagvlinders vooral profijt hebben gehad van het moerasherstel 

in het deelgebied de Slenk alsmede van het ontstaan van droge bloemrijke graslanden in een 

deel van het Maarhezerveld.    

Sprinkhanen 

Situatie voor moerasherstel 

Uit de jaren ’80 zijn geen waarnemingen bekend van Moeras- en Sikkelsprinkhaan uit het 

Weerterbos. Wel was het voorkomen van Negertje bekend van vochtige heiderestanten uit het 

gebied (Kleukers et al., 1997). In 1992 is voor het eerst een exemplaar van de 

Moerassprinkhaan opgedoken nabij de Vloedlossing in het noordelijk deel van het gebied 

(NDFF, 2012). Na afronding van het atlasproject (1980-1993) ontbreken sprinkhaangegevens 

uit de jaren 1994-1999.   

Situatie na moerasherstel (2001-2011) 

Uit deze periode zijn veel data verzameld in het Weerterbos met o.a. waarnemingen van 

Moerassprinkhaan, de eerste Sikkelsprinkhaan en Zuidelijk spitskopje in 2007, maar ook 

soorten als Boomsprinkhaan, Knopsprietje en Zanddoorntje.  

Tijdens het veldonderzoek in 2011 is gelet op de aanwezigheid van meer bijzondere soorten 

sprinkhanen rondom de moerassen. De verspreiding van Negertje, Moeras- en 

Sikkelsprinkhaan is met GPS ingemeten. Daarnaast zijn soorten als Gewoon en 

Zeggendoorntje, Gewoon en Zuidelijk spitskopje, Kust- en Struiksprinkhaan waargenomen. 

Struiksprinkhaan was vrij talrijk op de vochtige heide van het zuidelijk deel van het 

Maarhezerveld. Zuidelijk spitskopje, een klimaatsoort, is alleen op het droge deel van het 

Maarhezerveld waargenomen.  

Amfibieën, reptielen en vissen 

Situatie voor moerasherstel 
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Minder algemene soorten amfibieën en reptielen die in het Weerterbos voorkomen zijn 

Alpenwatersalamander, Hazelworm, Levendbarende hagedis en Poelkikker (Damstra & 

Lenders, 2002). In het verleden kwam ook Boomkikker voor aan zuid- en oostkant van het 

gebied (Kurstjens, 2010). Afgezien van de Kleine modderkruiper die voorkomt in de Oude 

Graaf, ontbreken bijzondere soorten vis in het gebied. In de vennen en poelen komen soms 

soorten voor als Amerikaanse hondsvis en stekelbaarsjes (Damstra & Lenders, 2002).     

Situatie na moerasherstel 

Actuele en volledige gegevens over amfibieën en vissen in de nieuw aangelegde moerassen 

ontbreken; wel zijn er losse waarnemingen bekend. De soortensamenstelling zal naar 

verwachting overigens niet wezenlijk afwijken van die van bovengenoemd onderzoek. 

Aanbevolen wordt om de komende jaren de vestiging van amfibieën en vissen in de nieuw 

aangelegde moerassen systematisch te onderzoeken.  

Poelkikkers zijn in 2011 talrijk gehoord en gezien in de Slenk, In den Vloed en het Klein/ 

Grootven. Gewone pad heeft zich voortgeplant in het permanent waterhoudende plasje aan de 

westzijde van het Maarhezerveld. In de permanent waterhoudende plas In den Vloed leeft in 

ieder geval vis aangezien hier visetende watervogels voorkomen zoals Aalscholver, Dodaars 

en reigers. Tijdens het veldonderzoek in 2011 zijn alle waarnemingen van Levendbarende 

hagedis verzameld.  

Broedvogels   

Situatie voor moerasherstel 

Historische gegevens over bijzondere moerasvogels zijn schaars. In 1947 broedde de Grauwe 

Kiekendief in het gebied. In 1949 werd in het Weerterbos een nest Velduilen aangetroffen (de 

Haan, 1974). Tot 1972 kwam de Grauwe Klauwier nog voor als broedvogel. Ook Blauwborst 

en Rietzanger worden gemeld van drassige plaatsen waar waterwilg, Riet, Gagel en andere 

heesters voor een gesloten begroeiing zorgen (de Haan, 1972). Tijdens een uitgebreide 

broedvogelinventarisatie in 1972 waren moerasvogels als Blauwborst, Dodaars en Waterral 

afwezig (de Haan, 1973). Wel werden toen nog vier territoriale Korhoenders vastgesteld.   

Situatie na moerasherstel 

Voor de recente ingrepen waren moerasvogels dus vrijwel afwezig in het Weerterbos. 

Incidenteel werd een Waterral vastgesteld in het deelgebied In den Vloed. De afgelopen 10 

jaar zijn in de ontstane wateren soorten gaan broeden als Waterral, in wisselend aantal in 2 tot 

7 territoria (Loven & Pahlplatz, 2003) en Dodaars (1-6 paar). Kleine Plevier heeft tijdelijk 

geprofiteerd van de kale pionierssituatie in het Maarhezerveld. In 2011 is één territorium van 

de Blauwborst vastgesteld in het Klein Ven. Buiten het broedseizoen komen in de moerassen 

van het Weerterbos (inclusief de Grashut) bijzondere soorten voor als Bokje, Houtsnip, 

Klapekster, Kraanvogel en Zwarte ooievaar (Vogelarchief Limburg, 2012). Vooral de laatste 

drie soorten geven aan dat de schaal van de moerassen de goede kant op gaat d.w.z. dat er 

voldoende rust voorhanden is en geschikt voedsel beschikbaar is (muizen, amfibieën en 

ongewervelden). 

Zoogdieren 

Er zijn nog geen speciaal aan moeras gebonden soorten zoogdieren aangetroffen. 

Waarnemingen van Waterspitsmuis zijn niet bekend. Bevers hebben het gebied nog niet 

gekoloniseerd, omdat het watersysteem geen verbinding heeft met beekdalen als Tungelroyse 
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beek en Leukerbeek waar sinds 2002 Bevers aanwezig zijn. Tijdens het veldwerk in 2011 

werden op vrijwel alle oevers van de moerassen wroetsporen van Wilde zwijnen aangetroffen, 

vooral op locaties met wortelstokken van Riet.  

Conclusies i.v.m. de resultaten na de inrichting 

In de moerasgebieden die tussen 2000 en 2004 zijn hersteld in het Weerterbos (ca. 26 ha) zijn 

veel bijzondere plantensoorten opgedoken. Het aantal bijzondere soorten is grofweg 

verdrievoudigd;  van ca. 15 rond 2000 tot 43 in 2011. Ook bij bedreigde soorten zien we een 

vergelijkbare trend: van 4 rond 2000 tot 17 in 2011. De meeste winst is geboekt bij planten 

van zwakgebufferde wateren en vochtige heide (Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, 

Moerashertshooi, Vlottende bies, maar ook Gesteeld glaskroos en Witte waterranonkel), maar 

ook enkele pioniers en soorten als Koningsvaren en Wilde gagel breiden zich uit. Enkele 

actief geïntroduceerde soorten (Gevlekte orchis en Klokjesgentiaan) handhaven zich goed in 

het deelgebied Maarhezerveld.  Alleen verlandingsvegetaties zijn nog vrij matig ontwikkeld 

maar dat heeft ook meer tijd nodig.       

Ook de insectenfauna heeft profijt gehad van het moerasherstel. Vooral libellen, maar ook 

enkele bijzondere dagvlinders en sprinkhanen zijn nieuw of terug van weg geweest (Bruine 

korenbout, Venwitsnuitlibel, Moerassprinkhaan en Spiegeldikkopje). Levendbarende hagedis 

heeft zeker ook baat gehad bij het ontstaan van zonnige overgangen langs de randen van de 

moerassen. Naar de vestiging van amfibieën in de moerassen is geen gericht onderzoek 

gedaan, maar naar verwachting hebben soorten als Alpenwatersalamander en Poelkikker zich 

intussen (talrijk) gevestigd.  Bij de broedvogels gaat het nog om een bescheiden verandering 

gezien de nog vrij beperkte omvang van het moerasherstel, maar Dodaars en Waterral hebben 

zeker geprofiteerd.  

Kortom, er is de afgelopen tien jaar grote natuurwinst geboekt door de aanleg van nieuwe 

moerassen in het Weerterbos. De verwachtingen voor wat betreft de recent aangelegde grote 

moerassen en open heide in de Grashut (27,5 ha), nog niet ingerichte delen van het 

Maarhezerveld (17 ha) en de uitbreiding van In den Vloed (13 ha) mogen dan ook hoog 

gespannen zijn. Door de grote schaal (samen met de reeds bestaande gebieden gaat het om 

ruim 80 ha moeras) zullen vooral ook bij de broedvogels nieuwe soorten gaan opduiken.      

Aanbevelingen voor inrichting en beheer 

Op weg naar meer procesbeheer 

Momenteel worden grote delen van het zuidelijk deel (Maarhezerveld e.o.) nog jaarlijks 

gemaaid. De ontwikkeling van meer vegetatiestructuur en verlandingsvegetaties, die vooral 

ook voor fauna van belang zijn, krijgt hierdoor nauwelijks kans. Door de schaalvergroting van 

de moerassen (Grashut) ontstaat ruimte voor een extensiever beheer; bijv. door een integrale 

begrazing met de aanwezige edelherten aangevuld met runderen. Indien nodig kan dan altijd 

nog worden besloten om kleinschalig in te grijpen om lokaal de verlanding met het oog op 

bijzondere flora terug te zetten.   

Geleidelijke vernatting  

Door de aanwezigheid van tal van greppels, rabatten en grotere sloten wordt grond- en 

regenwater afgevoerd uit het Weerterbos. Ook de diepe ontwateringssloot de Oude Graaf 

voert veel kostbaar water versneld af richting de Dommel. Aanbevolen wordt om geleidelijk 

dergelijke watergangen dicht te schuiven en/of af te dammen en de Oude Graaf in stappen te 

verondiepen. Door deze aanpak zoals ook voorgesteld door Koop (2005) kan het systeem 

(bos) zich geleidelijk aanpassen aan de vernatting. Met het oog op de voorgestelde terugkeer 
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van de Boomkikker in het centrale deel van het Weerterbos (Maarhezerveld/ Grashut) heeft 

aanpak van de verdroging in deze regio enige prioriteit (Kurstjens, 2010). Ook andere 

amfibieën zullen hiervan kunnen profiteren en deze groep vormt belangrijk stapelvoedsel voor 

broedvogels die hier in de toekomst verwacht mogen worden (bijv. Grauwe Klauwier, 

Kraanvogel en Zwarte ooievaar).   
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Algemene conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Met Kempen~Broek in Beeld zijn de ecologische resultaten van vier grote 

moerasherstelprojecten die de afgelopen 10 jaar zijn uitgevoerd, onderzocht en geëvalueerd. 

De resultaten tonen aan dat er een grote ecologische winst geboekt is met de vier bestudeerde 

projecten. Er was overal een sterke toename van het aantal libellen, waarbij er al vanaf het 

eerste jaar na de inrichting, zeldzame soorten verschenen. Ook andere moerassoorten zoals de 

Moerassprinkhaan hebben de nieuwe moerasgebieden gekoloniseerd. Moeras- en watervogels 

zoals Roerdomp en Snor hebben zich gevestigd in de Belgische moerassen, waar uitgebreide 

rietvegetaties ontwikkelden. In het Weerterbos, een voedselarmer systeem, hebben zich vooral 

veel bijzondere planten gevestigd: een verdrievoudiging ten opzichte van de beginsituatie. 

Wat vlinders betreft, zien we weinig veranderingen ten opzichte van de situatie voor de 

werken. Dit betekent waarschijnlijk dat het nectaraanbod en de vegetatiestructuur behouden 

gebleven zijn. 

Door de vele inrichtingswerken is ook in de rest van het Kempen~Broek de biodiversiteit de 

laatste decennia toegenomen. Een opvallend succesverhaal is dat van de Boomkikker, die zich 

door het aanleggen van veel poelen, vanuit zijn kerngebied in de vallei van de Itterbeek naar 

het noorden toe heeft uitgebreid tot aan Mariahof en naar het zuiden toe tot aan de Tösch 

(Engelen, 2010; Engelen, 2011). Bevers hebben zich intussen overal in het Kempen~Broek 

verspreid, behalve in het Weerterbos, dat tot het stroomgebied van de Dommel behoort en 

door een droge zandrug van de meer zuidelijke stroomgebieden (Tungelroysche Beek, Abeek 

en Itterbeek) gescheiden is. 

Wat volgt is een bespreking van de factoren die een invloed hebben op het resultaat van de 

moerasinrichting. Essentieel hierbij bleken de waterkwaliteit en het inrichtingsconcept. Per 

bepalende factor zijn de succes- en faalfactoren ook kort samengevat in Tabel 13. 

Waterkwaliteit 

De kwaliteit van het gebruikte water bepaalt in zeer grote mate welke planten en dieren er 

zullen verschijnen. Bij voedselarm water, dat van nature in de streek voorkomt, zal zich een 

systeem ontwikkelen met veel bijzondere planten, zoals in Weerterbos. Door een beperkt 

voedselaanbod (nutriënten) en de overwegend lage vegetatie zal dit biotoop iets minder 

soortenrijk zijn wat betreft een aantal diergroepen (o.a. vogels). In een voedselrijk systeem 

daarentegen, is de vegetatie veel weelderiger maar is ze maar samengesteld uit een beperkt 

aantal algemene soorten. Het overvloedige aanbod van nutriënten trekt veel dieren aan en de 

hoge vegetatie biedt schuilmogelijkheden voor veel water- en moerasvogels. Dit is de situatie 

in het Smeetshof, De Luysen en de Zig, waar het moeras gevoed wordt door met nutriënten 

verrijkt beekwater (afkomstig van landbouw en bewoning). Een probleem bij een ondiep, 

voedselrijk systeem kan zijn dat de planten zo overmatig gaan groeien, dat ze stroomopwaarts 

opstuwingen van het water en overstromingen veroorzaken. 

Om een voedselarm moeras te ontwikkelen, is het belangrijk om enkel zuiver, nutriëntenarm 

water in het systeem toe te laten. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is de scheiding 

van nutriëntenrijke en nutriëntenarme waterstromen. 

Eventueel kan voedselrijk water gezuiverd worden vooraleer het in het moeras terechtkomt. 

Het zou ook gefilterd kunnen worden terwijl het doorheen de vegetatie stroomt. Dit systeem is  
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Tabel 13  Bepalende succes- en faalfactoren voor moerasinrichting in het Kempen~Broek 

Bepalende factoren Succesfactoren Faalfactoren 

Waterkwaliteit - Scheiden van 

waterstromen 

- Zuivering voordat 

kwetsbaarste 

ecosystemen bereikt 

worden 

- Voedselrijk water 

veroorzaakt overmatige 

plantengroei en dominantie 

van enkele soorten 

Inrichtingsconcept - Minder diep ontwateren 

→ moeras o.i.v. kwel 

- Afgraven voedselrijke 

toplaag (bij duurzame 

kwelstroom) 

- Goede 

waterdoorstroming 

verzekeren 

- Sterke ontwatering 

- Ontwatering en vernatting 

door beekwater geeft 

sterke 

waterschommelingen 

Bronpopulaties  Contact met 

bronpopulaties mogelijk 

maken door 

- nabijheid 

- functionele corridor  

- -stapstenen 

- Ontbreken van 

bronpopulaties 

- Isolatie  

Structuurvariatie  - Voldoende grote variatie 

in successiestadia  

- Mix van natuurlijke 

ontwikkeling en gericht 

beheer  

- Eenvormigheid  

Schaal en inrichting  - Schaal overeenkomend 

met oppervlakte-eisen 

van doelsoorten 

- Voldoende rust  

- Aandacht voor 

tussenstadia 

- Ontbreken van gunstige 

omstandigheden voor 

invasieve soorten  

- Te kleine oppervlakte 

- Verstoring en randeffecten 

- Vestiging van invasieve 

soorten door gunstige 

habitatkenmerken  

 

toegepast in De Luysen en de Zig, waar voedselrijk Abeekwater door opeenvolgende vijvers 

stroomt. In De Luysen zien we doorheen deze systemen een duidelijke evolutie in vegetatie, 

met planten van zeer voedselrijke situaties (o.a. Riet en Liesgras) aan de toevoersloot en 

planten die gebonden zijn aan minder voedselrijke situaties op het einde van elk 

watersysteem. In twee van de drie systemen zijn dit echter ook de plekken die onder een 

(beperkte) invloed staan van voedselarm kwelwater, wat een ander mogelijke verklaring is 

voor het voorkomen van planten van minder voedselrijke omstandigheden op deze plekken. In 

de Zig is de afname van voedselrijkdom door filtering daarentegen niet duidelijk weerspiegeld 
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in de ruimtelijke spreiding van de planten. Hier groeien de planten van minder voedselrijke 

omstandigheden min of meer verspreid over het hele moeras (dikwijls op oevers waar het 

water quasi stilstaat) en zijn deze zeker niet talrijker in de laatste vijver. Uit onze resultaten 

kunnen we dus niet afleiden dat deze filtering werkt. Mogelijk is de hoeveelheid water die 

door de moerassen stroomt, te groot en stroomt dit water te weinig tussen de planten, die 

enkel op ondiepe plaatsen aan de randen van de vijvers groeien (Jansen et al., 2008).  

Inrichtingsconcept  

Ook het inrichtingsconcept bepaalt in zeer belangrijke mate het resultaat van een inrichting. 

Algemeen blijkt het herstel van het natuurlijke hydrologische systeem of een benadering 

hiervan het meest gunstige resultaat te hebben. Dit houdt in dat een moeras best ontwikkeld 

kan worden onder invloed van kwelwater, wat kan bereikt worden door ontwateringssloten te 

verwijderen of minder diep te maken. Aandacht voor de kwaliteit van het water waarmee men 

moerasontwikkeling wil mogelijk maken, oppervlakte- of grondwater, zal dus centraal staan 

bij het bepalen van het inrichtingsconcept om de doelstelling te bereiken. 

In het Smeetshof is gekozen om een moeras te ontwikkelen door de opstuwing van beekwater, 

terwijl dit gebied gelijktijdig sterk gedraineerd wordt door de Lossing. Dit resulteert in sterke 

waterschommelingen die veroorzaakt worden door hoge piekafvoeren van het beekwater na 

regenval en de sterk drainerende invloed van de Lossing in droge periodes. Een gevolg van 

deze onnatuurlijke situatie is dat een beperkte groep van planten en dieren zich kan vestigen, 

namelijk enkel deze die sterke waterschommelingen kunnen verdragen. Dit inrichtingsconcept 

wordt momenteel herbekeken door Bell & van 't Hullenaar (2012). Er zal een 

grensoverschrijdend moeras ontwikkeld worden door de drainerende werking van de Lossing 

te verminderen (dus o.i.v. voedselarm kwelwater) en het voedselrijke beekwater gescheiden af 

te voeren. Ook zal de voedselrijke toplaag van de veenbodem op enkele plaatsen afgegraven 

worden. Dergelijke ingrijpende maatregelen moeten goed opgevolgd worden. Door het 

veranderde belang van de verschillende waterstromen kan er bv. ongewilde oppervlakkige 

verzuring optreden. Daarom is het steeds aan te bevelen de kwelwerking in het systeem 

blijvend te verzekeren. In Weerterbos is zo de toestroom van kwelwater vanuit hogere 

gronden een succesfactor gebleken voor de herontwikkeling van de zwak gebufferde wateren. 

Ook in De Luysen groeien de meer bijzondere planten op de plaatsen die onder een lichte 

invloed van kwel staan. Sinds 2011 wordt dit voedselarme water echter sterker opgestuwd, 

maar de invloed hiervan op de planten zal pas over enkele jaren duidelijk worden. 

Verder is bij een goed inrichtingsconcept ook een goede waterdoorstroming belangrijk. 

Gebrek aan doorstroming kan leiden tot zogenaamde interne eutrofiering, overschot aan 

voedingsstoffen in bodem en water komen vrij en leiden tot een eutrafente begroeiing. Dit is 

deels aan de orde in het westelijk deel van het Smeetshof.  

Om op het niveau Kempen~Broek een natuurlijk hydrologisch systeem te herstellen, is de 

aankoop en inrichting van de laagst gelegen gronden (voormalige moeraslocaties) een 

essentiële eerste stap. Dit zijn overigens vaak overstromingsgevoelige plaatsen, dus minder 

productieve locaties voor de landbouw of minder gegeerde locaties voor andere sectoren. 

Momenteel zorgt de versnipperde eigendom (vnl. landbouw en natuur) vaak voor 

belangenconflicten tussen de sectoren: de laag gelegen gronden worden ontwaterd voor de 

bedrijfsvoering, met een verdroging van moerassen en andere waterafhankelijke vegetaties tot 

gevolg, zoals op heel veel locaties in het Kempen~Broek te merken is. Voor herstel van de 

twee grote historische moerassen Bocholter- en Wijffelterbroek (Wijffelterbroek-Kettingdijk-
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Smeetshof) en Grootbroek (Stramprooierbroek en omgeving) zijn verdere grondverwerving of 

herverkaveling nodig. Natuur zou dan de ruimte krijgen op laag gelegen gronden terwijl 

landbouw zich op de hoger gelegen stukken kan ontwikkelen. Een intelligente inrichting van 

het watersysteem en het vermijden van nutriëntenuitspoeling zijn dan wel noodzakelijk. Om 

de versnippering tussen natuur en landbouw in het Kempen~Broek te verminderen, koopt en 

ruilt ARK Natuurontwikkeling gronden op strategische plaatsen, waardoor bij 

natuurinrichting de kwaliteit van de natuur snel verhoogt doordat o.a. hydrologisch herstel 

mogelijk is.  

Bronpopulaties 

Omdat soorten het nieuw ontwikkelde habitat moeten kunnen bereiken en er zich vestigen, is 

het van groot belang om bij de keuze voor een inrichting steeds na te gaan waar mogelijke 

bronpopulaties van doelsoorten aanwezig zijn. Het is immers van daaruit dat de meeste 

individuen zullen moeten komen om tot succesvolle kolonisatie te komen. Daarom is het 

steeds aan te bevelen dat  

- er gegroepeerd gewerkt wordt, in de nabijheid van bestaande natuurgebieden en/of 

populaties van doelsoorten; 

- gebieden, nieuw ingerichte en bestaande, door kleinschalige ingrepen met elkaar 

‘verbonden’ worden (zie het succes van de boomkikker). Het type corridors of 

stapstenen dat gerealiseerd moet worden, hun grootte en onderlinge afstand, zijn 

soortafhankelijk. Ook daarover zal dus op voorhand nagedacht moeten worden.  

Uitgangssituatie 

Op basis van onze studie lijkt de uitgangssituatie minder belangrijk bij de 

moerasontwikkeling in het Kempen~Broek. Niettegenstaande hun verschillend gebruik en 

inrichting zien we immers een gelijkaardig resultaat in de Zig, De Luysen en het Smeetshof. 

Voor de ontwikkeling van voedselarmere systemen is die uitgangssituatie wel van belang. 

Daar stelt zich immers de vraag hoe men van de hoge nutriëntenconcentraties af kan geraken, 

zonder het hydrologisch systeem of de topografie grondig te wijzigen.  

Structuurvariatie 

Vooral in De Luysen en de Zig blijkt de grote variatie van korte en lange vegetatie, van 

schuilmogelijkheden, e.d., een gunstige invloed te hebben op het aantal soorten libellen dat er 

een geschikt leefgebied vindt. In het algemeen hebben veel soorten ook een combinatie van 

biotopen nodig. Zo zijn o.a. insecten dikwijls op zoek naar warme microklimaten die ontstaan 

waar er een variatie is in de structuur van de vegetatie. De vegetatiesuccessie en het beheer 

zijn hierin sturend. Intensief (jaarlijks) maaien of begrazen kan zo lokaal nog maar weinig 

ruimte laten voor vegetatiesuccessie waardoor bv. op enkele plaatsen in Weerterbos en het 

Smeetshof typen verlandingsvegetaties of structuurrijke zoom- en mantelvegetaties schaars 

geworden zijn. 

Schaal en inrichting 

De grootte van de moerasontwikkeling en de herstelprojecten is uiteraard ook bepalend voor 

het succes en is direct verbonden met de oppervlakte-eisen die soorten stellen. Zo is de schaal 

van de moerasontwikkeling toch nog aan de kleine kant als er gemikt wordt op de terugkeer 

van grote (aansprekende) soorten zoals zwarte ooievaar en kraanvogel.  
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Dit betekent niet dat kleinschalige projecten steeds een kleinere betekenis zouden hebben. Op 

precies en gunstig gekozen locaties zijn het immers bijzonder waardevolle stapstenen 

waarlangs populaties zich kunnen breiden.  

Met de schaal van de inrichting en de oppervlakte van heel het natuurgebied, hangt vaak ook 

de rust samen. Voor schuwe dieren en voor heel wat broedvogels is die rust essentieel. De 

milieu- en habitatcondities mogen dan nog zo goed zijn, als er randwerking optreedt met 

geluids- of visuele verstoring of een hoge predatiedruk, zullen heel wat soorten ontbreken die 

er potentieel wel een goed leefgebied zouden vinden.  

Bij schaalvergroting ontstaat er ook meer ruimte voor procesbeheer waarbij (kwel)water, 

begrazing en natuurlijke vegetatiesuccessie de dominante processen gaan worden. Lokaal kan 

altijd nog ruimte worden gegeven aan patroonbeheer als dat nuttig is voor het behoud van 

zeldzame soorten zoals Boomkikker en Grauwe klauwier.   

Ontwikkelingen tijdens het inrichtingstraject kunnen ook hun waarde hebben. Er ontstaan 

tijdelijke habitats met eigen soorten. Het afstervende eikenbos in de Zig is hier een mooi 

voorbeeld van. Dit betekent dat men behalve voor het einddoel dat men nastreeft, ook moet 

nadenken over en aandacht besteden aan de tussenstadia op weg naar dat einddoel. Keuzen 

voor het al dan niet (totaal) opruimen van de vroegere vegetatie, voor alternatieve technieken 

om een terrein geschikt te maken voor moerasontwikkeling, e.d. hebben daarmee te maken.  

De inrichting van een gebied kan het ook geschikt maken voor ongewilde soorten. Nogal wat 

exoten, maar ook invasieve inheemse soorten reageren gunstig op pionierssituaties en kunnen 

opengemaakte plekken en nieuwe plassen massaal bezetten. Op bepaalde plaatsen in het 

Kempen~Broek zijn de Grauwe ganzen hiervan een voorbeeld. Verder is men best waakzaam 

voor soorten als Watercrassula, Amerikaanse dwergmeerval en Zonnebaars.  

Monitoring  

Al de genoemde factoren die tot succes of falen kunnen leiden, maken dat de ontwikkeling 

van de projecten goed gevolgd moet worden: de nood aan monitoring. Door zowel de 

ontwikkeling in de soortenrijkdom als in het fysisch milieu gestandaardiseerd op te volgen, 

kan immers inzicht verkregen worden in de mate waarin de evolutie in de gewenste en 

verwachte richting gaat en in het mogelijk belang van bepaalde factoren die hiervoor bepalend 

kunnen zijn. Regelmatig goed beschrijven hoe de toestand is en helder noteren hoe er tewerk 

is gegaan bij het verzamelen van de gegevens (een duidelijke methode die op een later tijdstip 

door anderen opnieuw uitgevoerd kan worden), zijn dan essentieel. In veel gevallen zijn 

daarvoor geen speciale apparatuur of opleiding vereist; een goede soortenkennis en de 

discipline om systematisch waar te nemen en te noteren, de voorgeschreven methode te 

volgen, zijn voldoende. Soorten- en vegetatiemonitoring kunnen zo door enthousiaste 

vrijwilligers uitgevoerd worden. Het opvolgen van de waterhuishouding vraagt meestal wel 

de nodige infrastructuur: peilbuizen met filters op verschillende diepten en peilschalen zijn 

een noodzakelijkheid. Waar ze best geplaatst worden en het plaatsen zelf is werk voor 

deskundigen. Daarvan is immers afhankelijk of je de juiste informatie te weten komt (is er 

kwel en hoeveel, is er invloed van de een waterloop op de grondwaterstand in een 

aangrenzend perceel, e.d.) en of metingen betrouwbaar zijn (als de samenstelling van het 

grondwater gemeten wordt, ben je er dan zeker van dat er ook geen regenwater in de peilbuis 

is gelopen bv.?).  

Het opstellen van een betrouwbaar en haalbaar monitoringprogramma gebeurt best op het 

ogenblik dat er over de concrete uitvoering van het inrichtingsproject beslist wordt en 
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wanneer de doelstellingen ervan duidelijk zijn. Op deze manier kan de monitoring optimaal 

afgestemd worden op de beoordeling van de doelbereiking en de effectiviteit van de 

inrichtingsmaatregel en het vervolgbeheer. Wat gemeten zal worden, hoe, waar en wanneer, 

zijn dan aan de orde. Door de resultaten van opeenvolgende monitoringronden te analyseren 

en te zoeken naar mogelijke verklaringen van de gevonden ontwikkelingen, kan er mogelijk 

tussentijds bijgestuurd worden. “Komen de resultaten dus overeen met wat verwacht werd 

voor een bepaald tijdstip in de ontwikkeling”, “komen ze overeen met wat elders in 

soortgelijke projecten gevonden wordt en werd”, “zijn ze gelijklopend in heel het herstelde of 

ontwikkelde gebied of is er een duidelijke ruimtelijke variatie merkbaar”, “wijken ze af van 

de evolutie die in het algemeen opgemerkt wordt t.a.v. een soortengroep”, zijn maar enkele 

van de vragen die men zich daarbij kan stellen en die meer inzicht in het functioneren van het 

gebied bijbrengen.  

Naast deze stuurfunctie voor het beheer van het gebied, heeft de monitoring nog een andere 

belangrijke functie. Ze toont al diegenen die zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling 

van de natuurgebieden de resultaten van hun engagement en inspanningen. Een heel 

belangrijke stimulans om verder te doen en anderen warm te maken om zich ook actief met 

natuur en biodiversiteit bezig te houden.  

 

 

 

 

  



  

127 

 

 

Literatuur 
Anoniem. (1997). Beheers- en uitvoeringsplan grensoverschrijdend landschap Stramprooierbroek en omgeving. Maaseik. 

500VLM002. 75 p. 

anoniem. (1998a). De Zig, Kinrooi.  Aanvraag erkenning natuurreservaat. 29 p. 

anoniem. (1998b). Natuurreservaten Erkenning, Naam: De Luysen-Mariahof. 

anoniem. (2000). Erkenningsdossier Natuurreservaat Uitbreiding Sint Maartensheide - De Luysen. 35 p. 

anoniem. (2005). Stamprooierbroek, Kinrooi, Bree.  Uitgebreide monitoring natuurreservaat. 36 p. 

anoniem. (2011). Stamprooierbroek, Kinrooi, Bree.  Uitgebreide monitoring 2 natuurreservaat E-056. 81 p. 

Arts J.H.C., Langeveld N., Frissen D.P.E.M., Lommelen E., Van Looy K., Casaer J., Roymans J.A.M. (2007). Bouwstenen 

voor ontsnippering van Grenspark Kempen~Broek. Heeze. 112 p. 

Aukema B., Cuppen J.G.M., Nieser N. (2002). Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera): deel I: 

Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha & Leptopodomorpha. Leiden: Stichting European Invertebrate 

Survey (EIS) - Nederland. 169 p. 

Baert E. (2014). Limburgse gemeenten blijven zorgen voor geadopteerde soorten. Milieu en Natuur 16(1):2-4. 

Basten T., Binnendijk E., van Mil J. (2008). Meetrapport Oude Graaf 2007 (en 2003) t.b.v. strategische projectmonitoring. 

Waterschap Peel en Maasvallei. 

Bauwens D., Claus K. (1996). Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen. Turnhout: De Wielewaal 

Natuurvereniging. 192 p. 

Bell J., van 't Hullenaar J.W. (2011). Ecologisch herstel grensoverschrijdend natuurgebied Wijffelterbroek-Kettingdijk-

Smeetshof.  Afleiding van de herstelmogelijkheden op basis van ecohydrologisch vooronderzoek. Zwolle. 52 p. 

Bell J., van 't Hullenaar J.W. (2012). Schetsontwerp grensoverschrijdend natuurgebied Kettingdijk-Wijffelterbroek-

Smeetshof.  Concept. Zwolle. 52 p. 

Berten B. (1993). Limburgse plantenatlas (Pteridofyten en Spermatofyten). Hasselt: Provincie Limburg. 

Bonte D., Vandomme V., Muylaert J., Bosmans R. (2001). Een gedocumenteerde Rode lijst van de water- en 

oppervlaktewantsen van Vlaanderen. Gent: Universiteit Gent (RUG). 121 p. 

Bos F., Wasscher M. (1997). Veldgids libellen. Utrecht: Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging. 256 p. 

Bosland. (2001). Beheersplan district midden. Arcen: Stichting het Limburgs Landschap. 

Bouwens D., Gerard M., Meire P. (2004a). Ontwerp van ecosysteemvisie voor de vallei van de abeek : deel 3: 

systeembeschrijving. Wilrijk. ECOBE 04-R67. 95 p. 

Bouwens D., Gerard M., Meire P. (2004b). Ontwerp van ecosysteemvisie voor de vallei van de abeek : deel 4: natuurtypen. 

Wilrijk. ECOBE 04-R67. 82 p. 

Bouwens D., Gerard M., Meire P. (2004c). Ontwerp van ecosysteemvisie voor de vallei van de abeek : deel 5: 

knelpuntenanalyse en natuurpotenties. Wilrijk. ECOBE 04-R67. 57 p. 

Boyen M. (2003). Fauna en flora in het Smeetshof.  Monitoring uitgangssituatie T=-1. 51 p. 

Broekhuizen S., Hoekstra B., Van Laar V.V., Sleenk C., Thissen J.B.M. (1992). Atlas van de Nederlandse zoogdieren. 

Utrecht: Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. 336 p. 

Bruinsma J., Brekelmans F. (2002). Watervegetaties ten zuidwesten van Weert.  Enige floristische en fysisch-chemische 

notities. Natuurhistorisch maandblad 91:24-29. 

Capals P., Corstjens J., Neyens R., Paredis J., Peeters H. (2012). De Abeek  Levensader van beide Limburgen. Genk: 

Regionaal Landschap Kempen en Maasland. 

Christis E. (2014). Het Kempen~Broek. Op de grens van mens, natuur en landschap. Woudrichem: Pictures Publishers. 328 

p. 

Colazzo S., Bauwens D. (2003). Aanwijzen van prioritaire soorten voor het natuurbeleid in de provincie limburg. Brussel: 

Instituut voor Natuurbehoud. 195 p. 

Cornelissen S. (2014). Geelgors wordt verwend. Milieu en Natuur 16(1):7. 



 

128 

 

Damstra Y.K., Lenders A.J.W. (2002). De verspreiding van de reptielen, amfibieën en vissen in het Weerterbos. 

Natuurhistorisch maandblad 91(12):298-306. 

Dauber J., Wolters V. (2005). Colonization of temperate grassland by ants. Basic Appl Ecol 6(1):83-91. 

De Becker P., Thoonen M. (2011). Advies betreffende de vernatting buiten de natuurinrichtingsperimeter van het Smeetshof; 

inschatten en remediëren. Brussel. INBO.A.2010.123. 24 p. 

De Charleroy D., Vught I., Van den Neucker T., van Uytvanck J. (2014). Ecoprofiel 18: Dieren van zuivere beken. In: Van 

Uytvanck J., Goethals V. (editors). Handboek voor beheerders  Europese natuurdoelstellingen op het terrein  Deel 

II Soorten. Leuven: LannooCampus. p 283-296. 

de Haan J.H.H. (1972). Het Weerter Bos.  III. De avifauna (eerste stuk). Natuurhistorisch maandblad 61(7/8):105-112. 

de Haan J.H.H. (1973). Het Weerter Bos.  III. De avifauna (tweede stuk). Natuurhistorisch maandblad 62(1):8-12. 

de Haan J.H.H. (1974). Het Weerter Bos.  III. De avifauna (derde stuk). Natuurhistorisch maandblad 63(5):92-103. 

De Knijf G. (2006). De Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen. In: De Knijf G., Anselin A., Goffart P., Tailly M. (editors). 

De libellen van België: verspreiding - evolutie - habitats. Brussel: Libellenwerkgroep Gomphus i.s.m. Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek. p 241-257. 

De Knijf G., Anselin A., Goffart P., Tailly M. (2006). De libellen van België: verspreiding - evolutie - habitats. Brussel: 

Libellenwerkgroep Gomphus i.s.m. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 368 p. 

de Mars H., Van Gool C.R., Van Tijen C. (1998). Ecohydrologische atlas Limburg 1989-1996. Maastricht: Provincie 

Limburg, Hoofdgroep Milieu & Water. 

Decleer K., (editor) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee : habitattypen : 

dier- en plantensoorten. Brussel: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 584 p. 

Decleer K. (2014). Ecoprofiel 5: Dieren van natte, structuurrijke graslanden, ruigten en grote zeggen. In: Van Uytvanck J., 

Goethals V. (editors). Handboek voor beheerders  Europese natuurdoelstellingen op het terrein  Deel II Soorten. 

Leuven: LannooCampus. p 96-105. 

Decleer K., Devriese H., Hofmans K., Lock K., Barenbrug B., Maes D. (2000). Voorlopige atlas en "rode lijst" van de 

sprinkhanen en krekels van België (Insecta, Orthoptera). Brussel: Werkgroep Saltabel i.s.m. I.N. en K.B.I.N. 

Rapport I.N. 2000/10. 76 p. 

Decleer K., Van Ghelue P., De Blust G., Kuijken E. (1992). Pilootlandinrichtingsprojekt noordoost-limburg: ekologische 

prioriteiten en adviezen. 1992. 

Dekoninck W., Desender K., Grootaert P. (2008). Establishment of ant communities in forests growing on former agricultural 

fields: Colonisation and 25 years of management are not enough (Hymenoptera: Formicidae). Eur J Entomol 

105(4):681-689. 

Dekoninck W.W., Vankerkhoven F., Maelfait J. (2003). Verspreidingsatlas en voorlopige rode lijst van de mieren van 

Vlaanderen. Brussel: Instituut voor Natuurbehoud. 

Delbroek R., Beyen D., Verstraeten F. (2011). Stamprooierbroek: Kinrooi - Bree: uitgebreide monitoring 2 natuurreservaat 

E-056. Limburg: Limburgs Landschap vzw. 81 p. 

Demeulenaere E. (2005). Sint-Maartensheide - De Luysen (Bree, Bocholt).  Eerste monitoringrapport. 23 p. 

Dijkstra V., Kurstjens G. (2006). Toekomst voor de bever in Limburg. Eindrapport monitoring 2002-2005 en evaluatie. 

Arnhem: Zoogdiervereniging VZZ en ARK. 2006.09 68 p. 

Dupae E., Stulens H. (2005). Monitoringsrapport het Smeetshof, monitoring vegetatie en fauna : situatie 2005, twee jaar na 

de werken : toestand T = 2. Limburg: Vlaamse Landmaatschappij,. 

Dupae E., Stulens H. (2009). Monitoringsrapport het Smeetshof, monitoring vegetatie en fauna: situatie 2008 en 2009, vijf en 

zes jaar na de werken: Toestand T = 5 en T = 6. Ruwe data. Limburg. 27 p. 

Ellenberg H., Weber H.E., Wirth V., Werner W., Paulisen D. (1992). Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. 

Engelen P. (2009). Boomkikker: actietijd voor een Limburgse kapstoksoort. In: Crèvecoeur L., Stevens J. (editors). LIKONA 

jaarboek 2008. Genk: Provinciaal Natuurcentrum,. p 38-47. 

Engelen P. (2010). Monitoringsverslag van de iets zeldzamere herpetofauna in Noordoost Limburg en dit voornamelijk 

toegespitst op het kerngebied "De Brand". 11p p. 

Engelen P. (2011). Monitoringverslag 2011 van de iets zeldzamere herpetofauna in Noordoost-Limburg en dit voornamelijk 

toegespitst op het kerngebied "De Brand". 18 p. 

Engelen P., Kurstjens G., van Buggenum H.J.M. (2014). De terugkeer van de Boomkikker in het Kempen~Broek.  Kansen 

voor een Belgisch-Nederlandse populatie. Natuurhistorisch maandblad 103(4):82-86. 



  

129 

 

 

Fourneau J. (2007). Actieplan Bocholt : Geelgors. Baert P., (editor). Genk: Het Groene Huis. 95 p. 

Gerard M., Meire P. (2004). Ontwerp van ecosysteemvisie voor de vallei van de abeek : deel 1: vegetatiekartering. Wilrijk. 

ECOBE 04-R67. 84 p. 

Gerats R. (2002). Het Weerterbos.  Historiek en abiotische achtergronden die richtinggevend zijn in het beleid, inrichting en 

beheer. Natuurhistorisch maandblad 91(12):263-269. 

Hermans J.T. (2002). De libellenfauna van het Weerterbos. Natuurhistorisch maandblad 91(12):270-274. 

Hermans P. (2010). De mysterieuze Grauwe klauwier in Bree. In: Baert E., Crèvecoeur L., Stevens J. (editors). Likona 

Jaarboek 2009. Genk: Provinciaal Natuurcentrum. p 32-33. 

Hermans P., Mundus B. (2014). Meer dan 10 000 bomen en struiken voor de grauwe klauwier. Milieu en Natuur 16(1):8. 

Hoogveld J. (2002). Het Weerterbos: Natuur uit het moeras - een waardig graf voor de oude graaf. Natuurhistorisch 

maandblad 91(12):314-318. 

Hustings F., Borggreve C., van Turnhout C., Thissen J. (2004). Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse 

en IUCN-criteria Beek-Ubbergen: SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland in 

opdracht van het Expertisecentrum LNV. 2004/13. 140 p. 

Jacobs J., Fourneau J. (2010). De Geelgors, ambassadeur van houtkanten en trage wegen. In: Baert E., Crèvecoeur L., 

Stevens J. (editors). Likona Jaarboek 2009. Genk: Provinciaal Natuurcentrum. p 27-29. 

Jansen P.C., Sival F.P., Kwakernaak C., Clevering O., Westein E. (2008). Ruimtelijke maatregelen voor Natura 2000 

wetlands in het veenweidegebied.  Bufferzone voor het natuurgebied De Haeck. Wageningen: Alterra. Alterra-

rapport 1599. 66 p. 

Jooris R., Engelen P., Speybroeck J., Lewylle I., Louette G., Bauwens D., Maes D. (2012). De IUCN Rode Lijst van de 

amfibieën en reptielen in Vlaanderen. Brussel: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 19 p. 

Kleukers R. (2004). De sprinkhanen van Nederland en België. Utrecht: Jeugdbondsuitgeverij. 80 p. 

Kleukers R., van Nieukerken E., Odé B.B., Willemse L., Van Wingerden W.W. (1997). De sprinkhanen en krekels van 

Nederland (Orthoptera). Leiden: Nationaal Natuurhistorisch Museum, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland. 

Koop H. (2005). Weerterbos, Waterbos. Vernatting van het Weerterbos. Een scenario voor waterberging en 

natuurontwikkeling. Veenendaal en Weert: Ecobus. 32 p. 

Kurstjens G. (2009). Grensgevallen (kadertekst). Natuurhistorisch maandblad 98(4):70. 

Kurstjens G. (2010). De terugkeer van de boomkikker in het Kempen~Broek met geschiktheidsanalyse Weerterbos. Beek-

Ubbergen: Kurstjens ecologisch adviesbureau. 52 p. 

Kurstjens G. (2014). Tien jaar Bevers in het Kempen~Broek. Natuurhistorisch maandblad 103(4):87. 

Kurstjens G., Bosman W. (2000). Toekomst voor de Bever in Limburg.  Deel 1. Hoofdrapport. Beek-Ubbergen. 2000.01. 66 

p. 

Kurstjens G., Calle P. (2009). Ecologische effecten van Bevers op hun leefomgeving in Limburg. Natuurhistorisch 

maandblad 98(4):71-75. 

Kurstjens G., van Beers P., Calle P. (2010). Tien jaar moerasherstel Heerenven. Onderzoek flora en fauna in 2010 en 

vergelijking met uitgangssituatie in 2000-2003. Beek-Ubbergen: Kurstjens ecologisch adviesbureau. 

Lambrechts J., Martens K., de Glopper A. Globaal herstelplan Abeek: Historische evaluatie als basis voor beekherstel; 

(2007). p 1-4. 

Lambrechts J., Plessers I., Hendig P.T., Aubroeck B., Verheijen W. (2006). Ecologische inventarisatie en visievorming in het 

kader van het integraal waterbeheer. 303 p. 

Limburg p. (2009). Natura 2000 Concept-Beheerplan Weerter- en Budelerbergen & Ringselven. 

Lock K., Adriaens T., Devriese H., San Martin G., Decleer K. (2011). Updated red lists of the grasshoppers and crickets 

(Orthoptera) in Flanders, Brussels and Wallonia. Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie/Bulletin van de 

Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 147:211-225. 

Lock K., Stoffelen E., Vercauteren T., Bosmans R., Adriaens T. (2013). Updated Red List of the water bugs of Flanders 

(Belgium) (Hemiptera: Gerromorpha & Nepomorpha). Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie/Bulletin 

van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 149:57-63. 

Louette G. (2014). Ecoprofiel 15: Dieren van poelen. In: Van Uytvanck J., Goethals V. (editors). Handboek voor beheerders  

Europese natuurdoelstellingen op het terrein  Deel II Soorten. Leuven: LannooCampus. p 236-246. 



 

130 

 

Loven M.M.H., Pahlplatz R.A.J. (2003). Broedvogels van Nederweert, 10 jaar onderzoek naar zeldzame en schaarse soorten. 

Nederweert: Vogelwerkgroep Nederweert. 271 p. 

Lucassen E.C.H.E.T., Roelofs J.G.M. (2000). Onderzoek voor herstel en behoud van natte ecosystemen in het Weerterbos. 

Mabelis A.A. (2002). Bruikbaarheid van mieren voor de monitoring van natuurgebieden. Wageningen: Alterra, Research 

Instituut voor de Groene Ruimte. 

Maes D. (2014). Overzicht van de gevalideerde IUCN Rode Lijsten in Vlaanderen. Brussel: Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek. INBO.R.2014.2001198. 19 p. 

Maes D., Baert K., Boers K., Casaer J., Criel D., Crevecoeur L., Dekeukeleire D., Gouwy J., Gyselings R., Haelters J. et al. 

(2014). De IUCN Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen. Brussel: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

INBO.R.2014.1828211. 30 p. 

Maes D., Van Dyck H. (1999). Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en behoud: Stichting Leefmilieu, 

Antwerpen i.s.m. Instituut voor Natuurbehoude en Vlaamse Vlinderwerkgroep, Brussel. 480 p. 

Maes D., Vanreusel W., Jacobs I., Berwaerts K., Van Dyck H. (2011). Een nieuwe Rode Lijst dagvlinders.  De IUCN-criteria 

toegepast in Vlaanderen. Natuurfocus 10(2):62-71. 

Maes D., Vanreusel W., Van Dyck H. (2013). Dagvlinders in Vlaanderen : Nieuwe kennis voor betere actie. Brussel: Lannoo. 

542 p. 

Mennema J., Quené-Boterenbrood A.J., Plate C.J. (1985). Atlas van de nederlandse flora. Deel 2: zeldzame en vrij zeldzame 

planten. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema. 349 p. 

Mennema J., Quené-Boterenbrood A.J., Plate C.L., late C.L. (1980). Atlas van de nederlandse flora. Deel 1: uitgestorven en 

zeer zeldzame planten. Amsterdam: Kosmos. 226 p. 

NDFF. (2012). Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Nijmegen: Het Natuurloket. 

Odé B. (1999). Bedreigde en kwetsbare sprinkhanen en krekels in Nederland (Orthoptera): basisrapport met voorstel voor de 

Rode lijst. Leiden: Stichting European Invertebrate Survey (EIS) - Nederland. 62 p. 

Pahlplatz R., Raemakers R. (2002). De dagvlinders van het Weerterbos. Natuurhistorisch maandblad 91(12):291-297. 

Peeters G.M.T. (2002). De flora van het Weerterbos. Natuurhistorisch maandblad 91(12):275-280. 

Peusens E. (2007). Actieplan Bree : Grauwe Klauwier. Baert P., (editor). Genk: Het Groene Huis. 

Peusens E. (2014). Groene corridors voor de grote weerschijnvlinder. Milieu en Natuur 16(1):15. 

Peusens E., Vanreusel W. (2007). Actieplan Kinrooi : Grote weerschijnvlinder. Baert P., (editor). Genk: Het Groene Huis. 

103 p. 

Punttila P., Haila Y. (1996). Colonisation of a burned forest by ants in the southern Finnish boreal forest. Silva Fennica 

30(4):421–435. 

Punttila P., Haila Y., Pajunen T., Tukia H. (1991). Colonization of clear-cut forests by ants in the southern Finnish taiga: a 

quantitative survey. Oikos 61(2):250-262. 

Raemakers F., Vossen H. (2008). Achteruitgang van dagvlinders in het Weerterbos. Kleinschalig bosbeheer lijkt van groot 

belang voor bijzondere soorten. Natuurhistorisch maandblad 97(4):81-84. 

Reemer M. (2012). Basisrapport Rode Lijst sprinkhanen en krekels. Leiden: Stichting European Invertebrate Survey (EIS) - 

Nederland. 49 p. 

Schoutenden G. (2009). Habitatvoorkeur van de Geelgors.  Case study Bocholt.  Eindwerk Bachelor in de Agro- en 

biotechnologie. Geel: KHK. 53 p. 

Seifert B. (2007). Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Görlitz/Tauer: Lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft. 368 p. 

Soresma. (2002). Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering 2002  Stroomgebied van de Abeek. Antwerpen. 

Sparrius L., Odé B., Beringen R. (2014). Basisrapport Rode Lijst Vaatplanten 2012 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. 

Nijmegen: FLORON. 179 p. 

Stoffelen E., Henderickx H., Vercauteren T., Lock K., Bosmans R. (2013). De water- en oppervlaktewantsen van België 

(Hemiptera, Heteroptera: Nepomorpha & Gerromorpha). Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen. 254 p. 

Struyve T. (2010). Itterbeek: E-167: (Kinrooi, Maaseik, Bree): eerste monitoringrapport juni 2010: dossier ANB. Mechelen: 

Natuurpunt. 

Swinnen K., Vercayie D., Van den Berge K. (2012). De otter is weer terug in Vlaanderen. Zoogdier 23(3):13-15. 



  

131 

 

 

Termaat T., Kalkman V.J. (2011). Basisrapport Rode Lijst Libellen volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Wageningen: De 

Vlinderstichting. Rapport VS2011.015. 134 p. 

Van Dam I., Koopman W., Schaffers J. (1998). Dagactieve nachtvlinders. Wageningen: Stichting Uitgeverij van de 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. 79 p. 

Van De Genachte G., Indeherberg M., Lambrechts J., Vanderheyden I., Gorssen J., Verheyen W. (2003). Onderzoek naar de 

mogelijke verbindingen tussen het grens het Grensmaasgebied, het Kempens Plateau en het Stamprooierbroek. 

van Delft J.J.C.W., Creemers R.C.M., Spitzen-van der Sluijs A.M. (2007). Basisrapport Rode Lijst Amfibieën en Reptielen 

volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Nijmegen: Stichting RAVON. 122 p. 

Van Den Berge K., van Uytvanck J. (2014). Ecoprofiel 17: Dieren van grote riviervalleien. In: Van Uytvanck J., Goethals V. 

(editors). Handboek voor beheerders  Europese natuurdoelstellingen op het terrein  Deel II Soorten. Leuven: 

LannooCampus. p 264-282. 

Van Ghelue P., Decleer K., De Blust G., Kuijken E. (1993). Pilootlandinrichtingsprojekt noordoost-limburg: ekologische 

prioriteiten en adviezen: globale visie met schetskaart. 1993. 

Van Landuyt W., Hoste I., Vanhecke L., Van den Bremt P., Vercruysse W., De Beer D. (2006). Atlas van de Flora van 

Vlaanderen en het Brussels Gewest. Brussel: Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Nationale Plantentuin van 

België en Flo.Wer. 

van Mullekom M., Smolders F. (2011). Bodem- en hydrochemisch onderzoek naar de natuurontwikkelingskansen in de 

gebieden Kettingdijk - Smeetshof. Nijmegen. 2011.39. 37 p. 

van Swaay C. (2006). Basisrapport Rode lijst dagvlinders. Wageningen: De Vlinderstichting. 130 p. 

Veling K., Vossen H. (2014). Kansen voor dagvlinders in het Kempen~Broek. Natuurhistorisch maandblad 103(4):88-93. 

Verbeek P.J.M., Scherpenisse-Gutter M.C., Lotterman K., de Goeij A.A.M. (2009). Resultaten Beleidsmonitoring EGM van 

de 12 Landschappen. Rapportage 2009. Nijmegen. 

Verbeiren B., Van Campenhout A., Batelaan O., De Smedt F. (2004). Ontwerp van ecosysteemvisie voor de vallei van de 

abeek : deel 2: hydrologische modellering. Brussel. ECOBE 04-R67. 107 p. 

Verbeylen G. (2003). Europese bever. In: Verkem S., De Maeseneer J., Vandendriessche B., Verbeylen G., Yskout S. 

(editors). Zoogdieren in Vlaanderen  Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002. Mechelen & Gent: Natuurpunt 

Studie & JNM-Zoogdierenwerkgroep. p 290-299. 

Vergoossen W.G. (1992). Boomkikker. In: Van Der Coelen J.E.M. (editor). Verspreiding en ecologie van amfibieën en 

reptielen in Limburg. Maastricht: Natuurhistorisch Genootschap Limburg. p 147-159. 

Vermeersch G., Anselin A., Devos K., Herremans M., Stevens J., Gabriëls J., Van Der Krieken B. (2004). Atlas van de 

Vlaamse broedvogels 2000-2002. Brussel: Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23. 

Verstraeten F. (2010). Grote weerschijnvlinder, de schoonheid van Kinrooi. In: Baert E., Crèvecoeur L., Stevens J. (editors). 

Likona Jaarboek 2009. Genk: Provinciaal Natuurcentrum. p 76-78. 

VLM. (1993). Landinrichting project noordoost-limburg: richtplan: deel a: richtplan. Brussel. 

VLM. (1996). Landinrichtingsproject Noordoost-Limburg, Herstelplan Abeek, deelproject Abeek deel 1, inrichtingsplan de 

Luisen. In: vzw d.W. (editor). Natuurreservaten Erkenning, Naam: De Luysen-Mariahof. p 27. 

VLM. (2000). Natuurinrichting: project Smeetshof: projectrapport: rapport. [S.l.]. 39 p. 

Vogelarchief Limburg. (2012). Vogelarchief Limburg, onderdeel van waarneming.nl. Groningen: Stichting Natuurinformatie. 

Voorn P.J.J.J. (2014). Ringselven en Loozerheide.  Hoe Maaswater en giftige metalen tot hoge biodiversiteit leiden. 

Natuurhistorisch maandblad 103(4):112-120. 

Vriens L., Bosch H., De Knijf G., De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., Van Hove M., Paelinckx D. (2011). De 

Biologische Waarderingskaart: biotopen en hun vespreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. 

Brussel: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). 

Waring P., Townsend M. (2006). Nachtvlinders : veldgids met alle in Nederland en België voorkomende soorten. Baarn: 

Tirion. 415 p. 

Wasscher M.T., Cuppen J.G.M. (1991). De laatste Limburgse populatie van de Beekschaatsenrijder door beheer bedreigd. 

Natuurhistorisch maandblad 80(3):57-62. 

Weeda E.J., Westra R., Westra C., Westra T. (1985). Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties 1. 

Deventer: IVN. 304 p. 



 

132 

 

Wildschut J.T. (1973). Inventarisatie van onder invloed van het grondwater staande natuurgebieden in en nabij het 

Weerterbos. 

Wynhoff I., Van Swaay C., Veling K., Vliegenthart A. (2009). De nieuwe veldgids : dagvlinders. Zeist: Koninklijke 

Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. 328 p. 

Zoogdiervereniging VZZ. (2006). Basisrapport voor de Rode Lijst Zoogdieren volgens Nederlandse en IUCN-criteria. 

Arnhem: Zoogdiervereniging VZZ. 177 p. 

Zwaenepoel A. (2006). Dotterbloem. In: Van Landuyt W., Hoste I., Vanhecke L., Van den Bremt P., Vercruysse W., De Beer 

D. (editors). Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Brussel: Instituut voor natuur- en 

bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België en Flo.Wer. p 215. 

 

  



  

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kempen~Broek in Beeld 

Kaartenbundel 

Els Lommelen, Gijs Kurstjens en Geert De Blust



 

 

 

Figuur 47  Gedetailleerde kaart van stikstofindicatiewaarden voor het Smeetshof, de zgn. ‘positieve benadering’. Zwarte arceringen duiden de hokken aan waar de analyse gebaseerd 

is op minder dan 5 soorten; blauwe arceringen zijn de waters en zwarte randen zijn de bosranden. 



 

 

 

Figuur 48  Gedetailleerde kaart van stikstofindicatiewaarden voor het Smeetshof, de zgn. ‘negatieve benadering’.  Zwarte arceringen duiden de hokken aan waar de analyse 

gebaseerd is op minder dan 5 soorten; blauwe arceringen zijn de waters en zwarte randen zijn de bosranden. 



 

 

 

Figuur 49  Abundant voorkomen van Zilverschoon (Potentilla anserina), Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica) en Pitrus (Juncus effusus) in het Smeetshof.  Zwart gearceerde plaatsen 

zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 50  Voorkomen van Blauwe zegge (Carex panicea) en Veldrus (Juncus acutiflorus) in het Smeetshof. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 51  Voorkomen van Mattenbies (Scirpus lacustris), Grote boterbloem (Ranunculus lingua), Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa), Holpijp (Equisetum fluviatile), Riet (Phragmites 

australis), Rietgras (Phalaris arundinacea), Liesgras (Glyceria maxima) en Hennegras (Calamagrostis canescens) in het Smeetshof. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 52  Abundant voorkomen van Brandnetel (Urtica dioica) in het Smeetshof (bedekking > 50%). Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 53  Voorkomen van Waterviolier (Hottonia palustris) in het Smeetshof. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 54  Voorkomen van Schildereprijs (Veronica scutellata), Zeegroene muur (Stellaria palustris), Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), Moerasbasterdwederik (Epilobium 

palustre), Geelgroene zegge (Carex demissa) en Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris) in het Smeetshof. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 55  Voorkomen van Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius) en Knolrus (Juncus bulbosus) in het Smeetshof. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 56  Voorkomen van Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Dotterbloem (Caltha palustris), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) en Bosbies (Scirpus sylvaticus) in het Smeetshof. 

Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 57  Stikstofwaarden per perceel in het Smeetshof op basis van alle plantenwaarnemingen van VLM uit 2005 



 

 

 

Figuur 58  Stikstofwaarden per perceel op basis van de gegevens van VLM uit 2005 waarbij enkel de planten van onze karteerlijst gebruikt zijn in de analyse (de zgn. positieve 

benadering) 



 

 

 

Figuur 59  Inschatting van het stikstofgehalte op basis van de gekarteerde planten, positief resultaat (zie methodiek). 1= zeer stikstofarm --> 9 = zeer stikstofrijk 



 

 

 

Figuur 60  Inschatting van het stikstofgehalte op basis van de gekarteerde planten, negatief resultaat (zie methodiek). 



 

 

 

Figuur 61  Abundant voorkomen van Veldrus (Juncus acutiflorus)(>50% bedekking) in De Luysen. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 62  Abundant voorkomen Holpijp (Equisetum fluviatile), Riet (Phragmites australis), Rietgras (Phalaris arundinacea), Liesgras (Glyceria maxima) en Hennegras (Calamagrostis 

canescens) in De Luysen. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 63  Voorkomen Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) en Bosbies (Scirpus sylvaticus) in De 

Luysen. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 64  Voorkomen van Zilverschoon (Potentilla anserina), Heelblaadje (Pulicaria dysenterica) en Pitrus (Juncus effusus) in De Luysen. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet 

onderzocht. 



 

 

 

Figuur 65  Voorkomen van Schildereprijs (Veronica scutellata), Moerasbasterdwederik (Epilobium palustre) en Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) in De Luysen. Zwart gearceerde 

plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 66  Voorkomen van Waterpostelein (Lythrum portula), Loos blaasjeskruid (Utricularia australis) en Waterviolier (Hottonia palustris) in De Luysen. Zwart gearceerde plaatsen 

zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 67  Inschatting van het stikstofgehalte op basis van de gekarteerde planten, positief resultaat (zie methodiek). 1= zeer stikstofarm --> 9 = zeer stikstofrijk 



 

 

 

Figuur 68  Inschatting van het stikstofgehalte op basis van de gekarteerde planten, negatief resultaat (zie methodiek). 



 

 

 

Figuur 69  Voorkomen van Loos blaasjeskruid (Utricularia australis), Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) en Waterviolier (Hottonia palustris) in de Zig. Zwart gearceerde 

plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 70  Abundant voorkomen van Mattenbies (Scirpus lacustris), Riet (Phragmites australis), Rietgras (Phalaris arundinacea), Liesgras (Glyceria maxima) en Hennegras 

(Calamagrostis canescens) in de Zig. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 71  Voorkomen van Schildereprijs (Veronica scutellata) en Moerasbasterdwederik (Epilobium palustre) in de Zig. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 72  Abundant voorkomen van Veldrus (Juncus acutiflorus) in de Zig (bedekking > 50%). Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 73  Abundant voorkomen van Grote brandnetel (Urtica dioica) in de Zig (bedekking > 50%). Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 74  Voorkomen van Waterpostelein (Lythrum portula), Knolrus (Juncus bulbosus) en Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis) in de Zig. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet 

onderzocht. 



 

 

 

Figuur 75  Voorkomen van Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) en Bosbies (Scirpus sylvaticus) in de Zig. Zwart gearceerde plaatsen zijn niet 

onderzocht. 



 

 

 

Figuur 76  Abundant voorkomen van Pitrus (Juncus effusus) in de Zig (bedekking > 50%). Zwart gearceerde plaatsen zijn niet onderzocht. 



 

 

 

Figuur 77  Verspreiding van Waterviolier en Holpijp in de Slenk en In den Vloed (Weerterbos) in 2011. 



 

 

 

Figuur 78  Verspreiding van Waterviolier en Holpijp in Maarhezerveld (Weerterbos) in 2011. 



 

 

 

Figuur 79  Verspreiding van plantensoorten van zwakgebufferde vennen in Maarhezerveld (Weerterbos) in 2011.  



 

 

 

Figuur 80  Verspreiding van zwakgebufferde soorten in de Slenk en In den Vloed (Weerterbos). Waar 

Moerashertshooi groeit staat ook Vlottende bies en Duizendknoopfonteinkruid. 



 

 

 

Figuur 81  Soorten van vochtige heide in de Slenk en rond In den Vloed (Weerterbos). 



 

 

 

Figuur 82  Verspreiding van plantensoorten van vochtige heide in Maarhezerveld (Weerterbos) in 2011. 



 

 

 

Figuur 83  Planten van vochtige tot natte, zwak zure, voedselarme grond in Maarhezerveld (Weerterbos). 



 

 

 

Figuur 84  Verlandingsvegetaties in Maarhezerveld (Weerterbos). 



 

 

 

Figuur 85  Verlandingsvegetaties rondom de Slenk en In den Vloed (Weerterbos); zuur laagveenmoeras. 



 

 

 

Figuur 86  Verspreiding van pioniers van zandgrond in Maarhezerveld (Weerterbos). 



 

 

 

Figuur 87  Verspreiding van planten die indicatief zijn voor vochtige bossen in Maarhezerveld (Weerterbos). 

 

Figuur 88  Verspreiding van planten die indicatief zijn voor vochtige bossen in de Slenk en In den Vloed 

(Weerterbos). 

  



 

 

Tabel 12. Lijst gekarteerde plantensoorten Kempen~Broek in Beeld. De teleenheid duidt aan 

wat als eenheid genomen is: een plant of een oppervlakte. Soorten tussen haakjes zijn niet 

waargenomen.  

Soort Wetenschappelijke naam Teleenheid 

Adderwortel Persicaria wallichii 1 plant 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 1 plant 

(Armbloemige waterbies) Eleocharis quinqueflora 1 plant 

(Beenbreek) Narthecium ossifragum 1 plant 

(Bevertjes) Briza media 1 plant 

Bittere veldkers  Cardamine amara 1 m² met bedekking > 25% 

Blaaszegge Carex vesicaria 1 plant 

(Blauwe knoop) Succisa pratensis 1 plant 

Blauwe zegge  Carex panicea 1 plant 

Bleekgele droogbloem Gnaphalium luteoalbum 1 plant 

Bleke zegge Carex pallescens  1 plant 

Borstelbies Isolepis setacea 1 plant 

Bosbies  Scirpus sylvaticus 1 m² met bedekking > 50% 

(Boswederik)  Lysimachia nemorum 1 plant 

(Breed wollegras) Eriophorum latifolium 1 plant 

Bruine snavelbies  Rhynchospora fusca 1 plant 

(Dalkruid) Maianthemum bifolium 1 plant 

(Dicht havikskruid) Hieracium lachenalii 1 plant 

Dotterbloem Caltha palustris 1 plant 

(Draadgentiaan) Cicendia filiformis 1 plant 

Draadzegge Carex lasiocarpa 1 m² met bedekking > 25% 

(Drijvende egelskop) Sparganium angustifolium 1 plant 

(Drijvende 

waterweegbree) 

Luronium natans  1 plant 

Dubbelloof Blechnum spicant  1 plant 

(Duits viltkruid) Filago vulgaris 1 plant 

Duizendknoopfonteinkruid Potamogeton 

polygonifolius 

1 plant 

Dwergviltkruid Filago minima 1 plant 

(Dwergvlas) Radiola linoides 1 plant 

(Echte guldenroede) Solidago virgaurea 1 plant 

(Engelse alant) Inula brittannica 1 plant 

(Fraai hertshooi) Hypericum pulchrum 1 plant 

(Galigaan)  Cladium mariscus 1 plant 

Gaspeldoorn Ulex europaeus 1 plant 

(Geelhartje) Linum catharticum 1 plant 

(Gele dovenetel) Lamium galeobdolon 1 plant 

(Genadekruid) Gratiola officinalis 1 plant 

Gesteeld glaskroos Elatine hexandra 1 plant 

Gevlekte orchis  Dactylorhiza maculata 1 plant 

(Gewone 

vleugeltjesbloem) 

Polygala vulgaris 1 plant 

Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris 1 m² met bedekking > 25% 

(Glad biggekruid) Hypochaeris glabra 1 plant 

(Glad walstro) Galium mollugo 1 plant 

(Grasklokje) Campanula rotundifolia 1 plant 



 

 

(Groot heksenkruid) Circaea lutetiana 1 plant 

(Groot springzaad) Impatiens noli-tangere 1 plant 

(Groot streepzaad) Crepis biennis 1 plant 

(Grote bevernel) Pimpinella major 1 plant 

Grote boterbloem Ranunculus lingua 1 plant 

Grote brandnetel Urtica dioica 1 m² met bedekking > 50% 

(Grote pimpernel)  Sanguisorba officinalis 1 plant 

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius 1 plant 

(Grote watereppe) Sium latifolium 1 plant 

Grote wederik Lysimachia vulgaris 1 m² met bedekking > 25% 

(Grote wolfsklauw) Lycopodium clavatum 1 plant 

Harig wilgeroosje Epilobium hirsutum 1 plant 

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica 1 m² met bedekking > 50% 

(Heidekartelblad) Pedicularis sylvatica 1 plant 

(Heidespurrie) Spergula morisonii 1 plant 

(Hengel) Melampyrum pratense L. 1 plant 

Hennegras Calamagrostis canescens 1 m² met bedekking > 25% 

Holpijp Equisetum fluviatile 1 plant 

(Hondsviooltje) Viola canina 1 plant 

(Jeneverbes)  Juniperus communis 1 plant 

(Kamgras) Cynosurus cristatus 1 m² met bedekking > 25% 

(Kamvaren) Dryopteris cristata 1 plant 

Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 1 m² met bedekking > 25% 

Klein blaasjeskruid  Utricularia minor 1 plant 

Klein glidkruid Scutellaria minor 1 plant 

(Klein warkruid)  Cuscuta epithymum 1 plant 

(Kleine ratelaar) Rhinanthus minor 1 plant 

(Kleine tijm) Thymus serpyllum 1 plant 

(Kleine valeriaan) Valeriana dioica 1 plant 

(Kleine veenbes)  Oxycoccus palustris 1 plant 

Kleine zonnedauw Drosera intermedia 1 plant 

Kleinste egelskop Sparganium natans 1 plant 

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe 1 plant 

Knolrus Juncus bulbosus L. 1 m² met bedekking > 25% 

Koningsvaren Osmunda regalis L. 1 plant 

(Kruipbrem) Genista pilosa 1 plant 

(Kruipend moerasscherm) Apium repens 1 plant 

Kruipend zenegroen Ajuga reptans L. 1 plant 

(Lavendelhei)  Andromeda polifolia 1 plant 

(Lidsteng) Hippuris vulgaris 1 plant 

Liesgras Glyceria maxima 1 m² met bedekking > 50% 

(Liggende 

vleugeltjesbloem) 

Polygala serpyllifolia 1 plant 

Loos blaasjeskruid Utricularia australis 1 m² met bedekking > 25% 

Mattenbies Schoenoplectus lacustris 1 m² met bedekking > 25% 

Moerasbasterdwederik Epilobium palustre 1 plant 

Moerashertshooi  Hypericum elodes 1 plant 

(Moeraskartelblad) Pedicularis palustris 1 plant 

(Moerassmele) Deschampsia setacea 1 plant 

Moerasspirea Filipendula ulmaria 1 plant 



 

 

(Moerasstreepzaad) Crepis paludosa 1 plant 

Moerasvaren Thelypteris palustris 1 plant 

Moerasviooltje Viola palustris 1 plant 

(Moeraswederik) Lysimachia thyrsiflora L. 1 m² met bedekking > 25% 

Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata 1 plant 

(Moesdistel) Cirsium oleraceum 1 plant 

(Moeslook) Allium oleraceum 1 plant 

Naaldwaterbies Eleocharis acicularis 1 m² met bedekking > 25% 

(Oeverkruid) Littorella uniflora 1 plant 

(Ongelijkbladig 

fonteinkruid) 

Potamogeton gramineus 1 plant 

(Overblijvende 

hardbloem) 

Scleranthus perennis 1 plant 

(Paddenrus)  Juncus subnodulosus 1 plant 

Pijptorkruid Oenanthe fistulosa L. 1 plant 

Pilvaren Pilularia globulifera L. 1 plant 

Pitrus Juncus effusus L. 1 m² met bedekking > 50% 

(Platte bies) Blysmus compressus 1 plant 

(Plat blaasjeskruid) Utricularia intermedia 1 plant 

(Pluimzegge) Carex paniculata L. 1 pol 

(Polei) Mentha pulegium 1 plant 

(Rapunzelklokje) Campanula rapunculus 1 plant 

Riet Phragmites australis 1 m² met bedekking > 50% 

Rietgras Phalaris arundinacea 1 m² met bedekking > 50% 

(Rietorchis) Dactylorhiza praetermissa 1 plant 

(Rijsbes) Vaccinium uliginosum 1 plant 

(Rode bosbes) Vaccinium vitis-idaea L. 1 plant 

(Rode dophei) Erica cinerea 1 plant 

(Ronde zegge) Carex diandra 1 plant 

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia 1 plant 

(Rossig fonteinkruid) Potamogeton alpinus 1 plant 

(Rozenkransje) Antennaria dioica 1 plant 

Schildereprijs Veronica scutellata 1 stengel 

(Sierlijke vetmuur) Sagina nodosa 1 plant 

(Slangenwortel) Calla palustris 1 plant 

(Slank wollegras) Eriophorum gracile 1 plant 

(Slijkzegge) Carex limosa 1 plant 

Snavelzegge Carex rostrata 1 m² met bedekking > 25% 

(Spaanse ruiter) Cirsium dissectum 1 plant 

(Spits havikskruid) Hieracium lactucella 1 plant 

Stekelbrem Genista anglica 1 plant 

Sterzegge Carex echinata 1 pol 

(Tandjesgras) Danthonia decumbens 1 plant 

(Teer vederkruid) Myriophyllum alterniflorum 1 plant 

Tormentil Potentilla erecta 1 plant 

Trekrus Juncus squarrosus 1 plant 

(Tweehuizige zegge) Carex dioica 1 plant 

(Valkruid) Arnica montana 1 plant 

Veelstengelige waterbies Eleocharis multicaulis 1 plant 

(Veenbies)  Trichophorum cespitosum 1 plant 



 

 

(Veenbloembies) Scheuchzeria palustris 1 plant 

(Veenmosorchis) Hammarbya paludosa 1 plant 

(Veenpluis) Eriophorum angustifolium 1 plant 

Veldrus Juncus acutiflorus 1 m² met bedekking > 50% 

(Verfbrem) Genista tinctoria 1 plant 

Vlottende bies  Eleogiton fluitans 1 plant 

(Vlozegge) Carex pulicaris 1 plant 

(Wateraardbei) Potentilla palustris 1 plant 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata 1 plant 

(Waterlobelia) Lobelia dortmanna  1 plant 

Waterpostelein Lythrum portula 1 m² met bedekking > 25% 

(Waterscheerling) Cicuta virosa  1 plant 

Waterviolier  Hottonia palustris  1 plant 

(Welriekende nachtorchis) Platanthera bifolia 1 plant 

(Wijdbloeiende rus)  Juncus tenageia 1 plant 

Wilde gagel Myrica gale L. 1 plant 

(Witte snavelbies)  Rhynchospora alba 1 plant 

Witte waterranonkel Ranunculus ololeucos 1 plant 

Zeegroene muur Stellaria palustris 1 stengel 

Zilverschoon Potentilla anserina L. 1 m² met bedekking > 25% 

(Zwarte bes)  Ribes nigrum L. 1 plant 

 


