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Kader verscherpte natuurtoets en passende beoordeling: voor ingreep in VEN-gebied en SBZ-H. 
 
1.1 Kader 
De bescherming van het VEN-gebied en de Grote Eenheid Natuur voor de Maasvallei en de aan de 
Europese commissie voorgestelde speciale beschermingszone met naam “Uiterwaarden langs de 
Limburgse Maas en Vijverbroek”, zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 4 mei 2001 (zie Art. 1, 
30° van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die in 
uitvoering van artikel 4, lid 1 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese 
Commissie zijn voorgesteld, B.S. 17 augustus 2002). Het betreffende gebied is Speciale 
Beschermingszone (SBZ-H) van communautair belang, met goedkeuring door de Europese Commissie.  
De SBZ-H BE2200037, Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek ligt in België, in het 
Vlaams gewest in de provincie Limburg op het grondgebied van de gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-
Stokkem, Maasmechelen en Lanaken.  Figuur 3 geeft een gedetailleerdere situering van deze Speciale 
Beschermingszone en van de aangrenzende habitatrichtlijngebieden. De Speciale Beschermingszone van 
de Uiterwaarden van de Limburgse Maas bestaat uit 13 deelgebieden met een gezamenlijke oppervlakte 
van 645 ha. De volgende Bijlage I- habitatten en Bijlage II-soorten van de Habitatrichtlijn golden als 
criteria voor de aanduiding als Speciale Beschermingszone:  
 

 Habitats 
 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba  
 officinalis) 

7140 Overgangs- en trilveen 

 91E0 (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

 91F0 Gemengde eiken-iepenbossen langs de oevers van grote rivieren 
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 Zoogdieren 
 1355 Lutra lutra    Otter 

 Vissen 
 1099 Lampetra fluviatilis   Rivierprik 

 1134 Rhodeus sericeus amarus  Bittervoorn 

 1149 Cobitis taenia   Kleine modderkruiper 

 Amfibieën en reptielen 
 1166 Triturus cristatus   Kamsalamander 
 
 
 
Artikel 1, 30° stelt: 
 
“30° het op de bijlage 30 van dit besluit met de code BE2200037 (1-13) aangemerkte gebied, bekend 

onder de naam “Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek”; en gelegen in de 
gemeenten Dilsen, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen.  

 Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens: 
a) omschrijving: Complex van uiterwaarden met zeer waardevolle hooilandpercelen, en in het 

noorden een gaaf bewaarde maasmeander, het Vijverbroek. Het is een middelgroot boscomplex, 
een elzenbroekbos met centraal een laagveen. Het Kraaiebosje te Leut is een gemengd alluviaal 
eiken-essen-iepenbos. 

b) oppervlakte: 645 ha; 
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 Figuur 1: situering van Habitatrichtlijngebied Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met 
Vijverbroek 
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1.2 Beschrijving geplande ingrepen verbreding winterdijk Negenoord-Groeskens  
 
Projectbeschrijving. 
De ingrepen omvatten het binnendijks verbreden van de winterdijk te Molenveld en Negenoord. Het 
vernieuwen van de betonnen dienstweg, het aanleggen van een tijdelijke betonnen toegangsdienstweg, het 
verlagen van het winterbed langsheen de zomeroever van de Groeskens-Kerkenweerd, het aanleggen van 
een werfweg in tout-venant in de Groeskens. 
 
 
Situering - probleemstelling - keuze van oplossing. 
De verbreding van de winterdijk van Negenoord-Groeskens past in het groter kader van de realisatie van 
het "Project Levende Grensmaas". 
 
De huidige winterdijk is aangelegd in de jaren '70. Door de toen gekozen uitvoeringsmethode van de 
fundering van de dienstweg en door het beschadigen van het wegdek door fietsers over verse beton, is het 
wegdek zwaar beschadigd. Over grote stukken is het wegdek in de lengterichting gescheurd en ontstaat er 
de kans op zware valpartijen. Dit maakt het noodzakelijk om het wegdek te vernieuwen. 
De huidige breedte van 2.50m en de zeer smalle rand langsheen de dienstweg (0.50m) met een dijkhoogte 
tot 4 à 6m leiden tot gevaarlijke toestanden bij intensief medegebruik door wandelaars en fietsers. De 
dienstweg op de dijk is ook opgenomen in het fietsroutenetwerk Kempen en Maasland. Hierdoor is er de 
noodzaak om de dienstweg te verbreden tot 3.00m (breedte voor 2x2 fietsers) en een bredere wegrand op 
de kruin te voorzien. 
Omdat er geen vrije ruimte is langs de Maaskant van de winterdijk vinden de verbredingen binnendijks 
(kant kerktoren) plaats met uitzondering van de overgang Kerkenweerd-Groeskens en De Wissen. 
 
Op de dienstweg duiken ook regelmatig voertuigen op, t.h.v. de Oude Maasstraat ligt er een betonnen 
oprit die herhaaldelijk geïnterpreteerd wordt als een normale veldweg. Ondanks de verkeersborden wordt 
hierlangs regelmatig de dijk opgereden. Idem aan de Riethoek. Deze opritten worden vervangen door 
opritten in tout-venant. Op vraag van de gemeente wordt t.h.v. de Riethoek ook een smalle oprit in 
betonstraatstenen voorzien. 
 
Vanaf einde 2006 plant de nv De Scheepvaart de aanvoer van 200.000m³ zandleem vanuit Vroenhoven 
(aanleg brug en verbreding Albertkanaal). Deze wordt gelost langs de Zuid-Willemsvaart te Lanklaar en 
vervolgens per vrachtwagen, via gewestwegen, naar het Molenveld gebracht. Om geen hinder te hebben 
van stof en wegvervormingen wordt op de bestaande tout-venantwegen een toegangsdienstweg in beton 
gelegd tot aan winterdijkovergang Kerkenweerd-Groeskens. Deze weg zal 3,00m breed zijn en de 
dienstweg op de winterdijk loodrecht kruisen. Op vraag van ANB en INBO is de betonnen weg van 
tijdelijke duur tot na de uitvoering van de werken in het gebied (toekomstige verplaatsing zomerdijk 
Negenoord). Op het einde van de toegangsdienstweg komt een veerooster omdat het gebied Kerkenweerd-
Groeskens in begrazing is door grote grazers. 
 
T.h.v. De Wissen zijn er momenteel een aantal gevaarlijke verkeersconflicten tussen voetgangers, fietsers 
en dienstvoertuigen. Het terras van De Wissen grens aan de huidige dienstweg. Om deze gevaarlijk 
toestand op te lossen zal de dienstweg uitwijken aan de kant van de Oude-Maas (buitendijks). Hiervoor 
wordt er een keermuur in de dijkflank aangebracht. Om in het landschap in te passen wordt de keermuur 
bekleed met bakstenen in de kleur van de bakstenen van De Wissen. Op de muur komt een leuning met 
een horizontale bovenbuis en horizontale spankabels eronder. Links en rechts van de muur komen er 
smalle hellingen in de dijkflank zodat de Oude-Maas weer bereikbaar wordt voor wandelaars. Op het 
verbrede plateau wijkt de dienstweg uit zodat er een visuele chicane ontstaat die de gebruikers van de 
dienstweg automatisch afremt. De rest van het plateau wordt bekleed met betonstraatstenen  zodat er een 
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pleinwerking ontstaat. De toegangshellingen tot de dijk tussen de Oude Maasweg en de parking van de 
Wissen worden aangelegd in betonstraatstenen. 
 
De gedetailleerde uitwerking van de dijkverbredingswerken gebeurde in overleg met de stad Dilsen-
Stokkem (o.a. 8-6-2006 - schepen mevr. Coenen en diverse stadsambtenaren), het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB - mevr. Katia Nagels) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO - ir. 
Kris Van Looy) (op 20-6-2006), De Wissen (dhr. Jos Steyvers en een aantal bewoners van de Nieuwe 
Weerd, o.a. op 9-5-2006) en ambtenaren van het Herstructureringscomité (21-6-2006). 
 
Om grond te vinden voor het verbreden van de winterdijk wordt een gedeelte van de Groeskens 
afgegraven tot op het profiel dat voorzien is in het kader van het project van de terugtrekking van de 
zomerdijk van Kerkenweerd-Negenoord. Voor het terugtrekken van de zomerdijk loopt er een mer-
procedure die binnenkort wordt afgerond. De afgravingszone is afgestemd met INBO en ANB. Indien de 
grondbalans niet volstaat wordt aansluitende brede deel van zomerdijk van Kerkenweerd tussen rkm 40.1 
en 40.3 afgegraven. Er blijft een zomerdijk bestaand langsheen de Maas zodat de waterhuishouding van 
het gebied niet wijzigt. 
 
Beschrijving van de werken. 
Nv Belstone-Medaer tot dijkkm 2,8 (inrit parking De Wissen). De dijk wordt over de volledige lengte 
binnendijks (zijde kerktoren) verbreed met ca 4,0m. een uitzondering hierop vormen de buitendijkse 
verbredingen (zijde Maas) t.h.v. de overgang Groeskens-Kerkenweerd en t.h.v. De Wissen.  
 
De bestaande betonnen dienstweg van 2,5m breed wordt vervangen door een nieuwe dienstweg van 3.0m 
breed. Vanaf de gewestweg N742 te Molenveld wordt op de bestaande tout-venant weg een tijdelijke 
betonnen toegangsweg gelegd die voor de winterdijk afbuigt naar links om binnendijks via een helling de 
winterdijk te kruisen t.h.v. de overgang Groeskens-Kerkenweerd (dijkkm 1.0). Op het einde van de 
toegangsdienstweg wordt ook een veerooster geplaatst op het traject dat aansluit op de toekomstige 
zomerdijkweg in tout-venant. Hierdoor kan er grond aangevoerd worden terwijl het gebied in begrazing is 
in het kader van ecologisch beheer. 
 
Hier, t.h.v. de Riethoek en de woningen langs de Nieuwe Weerd/Oude-Maasstraat worden uitwijkplaatsen 
op de dienstweg aangelegd. Binnendijks wordt aan de teen van de winterdijk de bestaande servitudeweg 
vanaf de Riethoek doorgetrokken tot de Oude-Maasstraat. Achter de woningen langs de winterdijk t.h.v. 
de Nieuwe Weerd komt er een binnendijkse keermuur. De 1m brede strook tot aan de tuinafsluitingen 
wordt bekleed met betonstraatstenen. Aan de Oude-Maasstraat t.h.v. de Auzère komt er een laag 
keermuurtje langs de weg. Aan de laatste woning van de Medaerstraat wordt de tuinafsluiting tussen 
garage en straat vervangen door een keermuurtje. Alle binnendijkse keermuurtjes worden bekleed met 
Maaslandse baksteen. En een afdekplaat in beton. 
 
T.h.v. De Wissen komt er een keermuur in buitendijkse teen van de winterdijk. De dienstweg wijkt dan 
uit. Het plateau op de dijk wordt betegeld met betonstraatstenen. De dienstweg maakt er een chicane. De 
keermuur wordt bekleed met bakstenen in dezelfde kleur als de bakstenen van De Wissen. Op de muur 
kom er een leuning in RVS met een horizontale bovenbuis en onderliggende spankabels. Er komen ook 2 
met betonstraatstenen betegelde toegangshellingen voor voetgangers naar de Oude Maas, 2 hellingen naar 
de parking van de Wissen, één helling naar de Medaerstraat en één helling naar de Oude-Maasstraat. Op 
vraag van de stad Dilsen-Stokkem worden deze hellingen betegeld met betonstraatstenen i.p.v. met 
dolomiet. 
 
De met breukstenen bestorte oever van de Oude Maas wordt afgedekt met een 30cm dikke laag tout-
venant. 
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De benodigde gronden voor de dijkverbreding worden afgegraven in de Groeskens, parallel aan de 
oeverweg. Door een herverdeling van het tout-venant in de dwarsgeul van de Groeskens wordt er een 
transportweg gemaakt tussen de afgravingszone en de winterdijk. Deze weg ligt lager dan het maaiveld 
van de Groeskens. 
 
Op advies van INBO en ANB wordt de teelaarde overal ter plaatse gestapeld (op de winterdijk en in de 
afgravingszone) en wordt nadien teruggeplaatst. Een uitzondering hierop vormt een strook langsheen de 
zomeroeverweg (zie passende beoordeling). Deze teelaarde wordt verwerkt in de dijkverbreding. 
Alle werken worden uitgevoerd op het openbaar domein. 
 
De ingrepen worden verder in het document steeds opgesplitst in  
1. De dijkverbreding 
Deze ingreep omvat de volgende stappen: 
- Eerst afgraven vegetatiemat (15cm dikte) 
- Opbrengen aangevoerde grond 
- Terug aanbrengen gestockeerde deklaag. 
 
De ervaring met het aanwenden van deze techniek is zeer positief (toegepast op de tracés winterdijk Leut 
en Meeswijk). Het toen gebruikte procédé zal dan ook zo goed mogelijk moeten gevolgd worden (dus ook 
geen inzaaiing achteraf). 
 
Afgraving hogergelegen ruigte van de Groeskens: 
Afgraven van de zone aanliggend aan de Maasoever, die een hoogte vormt ten opzichte van de rest van het 
natuurgebied Kerkeweerd. Deze ingreep is conform met de voorziene ‘Levende Grensmaas’-ingreep en is 
dus een invulling van de toekomstvisie voor het gebied. 
 
 
2. Bespreking aanwezige natuurwaarden en toekomstvisie 
 
2.1 Aanwezige natuurwaarden en Natura2000-habitattypen 
 
Het gehele dijktraject evenals het vergravingsgebied in de Groeskens ligt in beschermd gebied (zie figuur 
1). De habitattypen voor de Grensmaas zijn gekarakteriseerd door Sterckx & Van Looy (2004) in de tabel 
1 in bijlage en weergegeven voor het gebied Negenoord in figuur 2. 
 
Van de verschillende habitattypen komen enkele kensoorten van het Glanshaververbond (glad walstro, 
wilde peen, gewoon knoopkruid, groot streepzaad, margriet, veldlathyrus) algemeen voor op het dijktracé 
van Negenoord. Uitzonderlijke soorten voor het stroomdaltype van dit verbond (waarvoor de aanmelding 
gebeurde) aanwezig op dit traject, zijn: gulden sleutelbloem, kleine pimpernel, kleine bevernel, 
rapunzelklokje, klavervreter, beemdkroon, wilde marjolein en muskuskaasjeskruid. Deze soorten komen 
overwegend voor op het traject dat als zeer waardevol op de Biologische Waarderingskaart is aangegeven 
(donkergroen, figuur 3). Kortweg het dijktraject tot aan de kruising met de weg bij het begin van de Oude 
Maas. 
 
Veel typische soorten van de aangemelde waardevolle hooiland-habitat komen momenteel vooral voor als 
relict in dijken en wegbermen, of koloniseren nieuwe groeiplaatsen in recente 
natuurontwikkelingsgebieden (Van Looy, K. et al. 2002). Zo heeft deze dijk sterk gefungeerd als zaadbron 
voor het natuurterrein Groeskens-Kerkeweerd. De voornaamste soorten voor dit dijktraject (gulden 
sleutelbloem, kleine pimpernel, kleine bevernel, rapunzelklokje, beemdkroon, wilde marjolein en 
muskuskaasjeskruid) hebben ondertussen reeds populaties ontwikkeld in het natuurterrein. Zodoende 
worden ze door de ingreep niet rechtstreeks met verdwijnen bedreigd. 
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Figuur 2. Habitats in gebied Negenoord, zoals beschreven in de nota van Sterkx & Van Looy 2002. 
Kartering is afgeleid uit de ecotoopkartering van 2000, en de habitattypes zijn toegekend volgens de tabel 
1 in bijlage.  
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Ter hoogte van ingreeplocaties treffen we: 
- dijklichaam: habitattype 6510 goed ontwikkeld stroomdalgrasland 
- Groeskens: habitattype 6430 matig ontwikkelde ruigte en klein stukje matig ontwikkeld droog 

stroomdalgrasland 
 

  
Figuur 3. Biologische waarderingskaart voor het Gebied Negenoord (donkergroen: zeer waardevol, 
gearceerd: waardevol, lichtgroen: beperkt waardevol). 
 
2.2 Toekomstvisie gebied 
 
Het plan Levende Grensmaas en de voorziene ingrepen in het project voor de Centrale Maasvallei (cfr. 
Impacttoetsing Van Braeckel & Van Looy 2005), omvatten de afgraving van de zone van de Groeskens 
zoals ze in het kader van deze ingreep voorzien is. Met deze winning van materiaal (afgraving Groeskens) 
wordt er dus al vooruitgegrepen naar de geplande grotere ingrepen in het Grensmaasgebied. Het resultaat 
van de ingreep zal dus overeenkomen met de bestaande toekomstvisie voor het gebied (zie figuur 4: beeld 
toekomstvisie waarop te zien is dat in deze afgegraven locatie pioniervegetaties gewenst zijn). De 
afgravingszone wordt duidelijk een dynamisch gebied (met pioniergrasland en een stukje dynamisch 
wilgenstruweel van oeverwal) op deze afgeschuinde (halfhoge) oeverzone. 
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Figuur 4. Toekomstbeeld voor de afgravingslocatie van De Groeskens.  
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De winterdijk blijft in alle toekomstplannen zoals hij is, hier moet dus de ingreep zo goed mogelijk 
uitgevoerd worden opdat de huidige natuurwaarde maximaal behouden blijft en anderzijds de 
natuurcorridorfunctie geoptimaliseerd (waartoe de verbreding een bijdrage kan leveren). 
 
3. Impactbeoordeling 
 
3.A Direct ecotoopverlies en indirecte wijziging door abiotische verandering 
De aanwezige dijkvegetatie wordt op de schop genomen, dus is er zeker sprake van een sterke impact op 
de aanwezige habitat. Effectief ecotoopverlies is er evenwel niet, aangezien er na de ingreep eenzelfde 
ecotoop (een winst nog aangezien het over een verbreding gaat) terug kan ontstaan. Er is een toename aan 
areaal gehooide dijkvegetatie, waarbij tevens het hooibeheer beter zal kunnen uitgevoerd worden.  
Voor de vergraving in de Groeskens kunnen we spreken van een direct ecotoopverlies, maar tevens van 
een creëren van een nieuw ecotoop dat beter tot ontwikkeling kan komen, en past in het grotere 
habitatherstel van de Grensmaas, concreet in de Levende Grensmaasplannen voor dit gebied. Hier gaat het 
dus over het realiseren van de toekomstvisie voor dit beschermd gebied! 
 
3.B Effecten op habitats voor beschermde soorten 
Deze ingreep is voor het oevergebied van de Groeskens ondanks het effect op de aanwezige habitat (matig 
ontwikkelde ruigte) een optimalisatie van het terreinprofiel naar natuuroogpunt, zoals voorzien in het 
project Levende Grensmaas. De verlaging van het terrein geeft het een sterker rivierbeïnvloeding, dit biedt 
de beste kansen voor de ontwikkeling van de Natura2000-habitatten van het Grensmaasgebied. 
 
Voor het dijktraject moet maximale aandacht gaan naar goede praktijken om de effecten te minimaliseren. 
Het betreft voornamelijk de aandacht in het werkplan voor de opslag en terugplaatsing huidige 
vegetatiemat. Hier wordt de aanpak gevolgd die op het traject van Meeswijk een gunstig resultaat 
opleverde. Bij uitvoering dient wel nauwgezet gecontroleerd te worden op deze naleving van goede 
praktijk.  
 
 
3.C Potenties voor habitat-herstel 
Bij het uittekenen van de ingrepen is maximaal rekening gehouden met de potenties voor habitatherstel, 
voor een goede realisatie worden hier nog enkele aanbevelingen geformuleerd. 
 
Aanbevelingen: 
- het winterdijktracé zal met een gunstig maaibeheer snel ontwikkelen/herstellen (2x per jaar en 

afvoer van maaisel) tot waardevolle biotopen.  
- Geen inzaaiing van het dijktracé, zeer belangrijk voor mogelijk herstel van soorten uit de 

zaadbank (oa Klavervreter), noch van het Groeskens-gebied. 
- Werken liefst uitvoeren na half juni,  
- bij het opzijzetten en hergebruiken van de aanwezige vegetatiemat maximaal voorzichtigheid 

nastreven (zeker in het zuidelijke deel van het traject, waar een zeer waardevolle vegetatie op de 
dijk aanwezig is).  

- Voor de Groeskens is het aanwezig laten van steilwanden een gunstige uitgangssituatie om 
natuurlijke erosie-sedimentatieprocessen in het terrein toe te laten die de natuurontwikkeling in 
het gehele Negenoordgebied gunstig zal beïnvloeden. 

- Voorlopige karakter van een aantal ingrepen is essentieel; namelijk de voorziene tijdelijke 
verharding van het buitendijkse traject voor de vrachtwagens; dit moet zeker afgebroken worden 
na de uitvoering. 
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Kris Van Looy 

Wetenschappelijk medewerker   
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Tabel 1. Verband tussen Grensmaasecotopenstelsel en overeenkomstige Natura2000-habitatten 
Ecochore Standplaats-

karakterisatie 
ecotoop Overeenkomstige 

vegetatie-eenheid 
Kensoorten Overeenkomstig habitat Opmerkingen 

Stroombed E1. Diepe bedding -    

 E2. Ondiepe bedding Rivierfonteinkruid-
associatie 

Rivierfonteinkruid (Potamogeton nodosus), Vlottende waterranonkel 
(Ranunculus fluitans), Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton 
perfoliatus) 

 Kenmerkende soorten van 
habitat 3260 komen voor in 
de Maas maar de vegetaties 
zijn weinig ontwikkeld omwille 
van dynamiek, die de 
vegetatieontwikkeling 
regelmatig terugzet.  

Grindige oever E3. Grindbank Riviertandzaadverbond Veerdelig tandzaad (Bidens tripartita), Zwart tandzaad (B. frondosa), 
Korrelganzevoet (Chenopodium polyspermum), Rode ganzevoet (C. 
rubrum), Akkerkers (Ruppia sylvestris), Uitstaande melde (Atriplex 
patula), Kleine leeuwenbek (Chaenorrhinum minus) 

3270 Rivieren met slikoevers 
met vegetaties behorend tot 
het Chenopodietum rubri p.p. 
en Bidention p.p. 
29Aa Bidention tripartitae 

Dit habitat komt algemeen 
voor in de Grensmaas. In het 
Grensmaasproject streeft 
men echter naar natuurlijke 
oevers met weinig 
slibafzettingen, zodat een 
drogere variant van dit habitat 
hier doeltype is, met 
kensoorten als Riempjes). 

Efemere 
milieus 

Afslagoever E4. Steilwand Bilzekruid-consociatie    

Overtopping A1 Hoge grindbank Wit vetkruid-associatie 
(Alysso-sedion albi) 
 
 
 
 

Wit vetkruid (Sedum album), Muurpeper (S. acre), Plat beemdgras 
(Poa compressa), Kandelaartje (Saxifraga tridactylites), Vroegeling 
(Erophila verna ), Voorjaarsganzerik (Potentilla neumannia), Kleine 
hoornbloem  (Cerastium pumilum), Smalle raai (Galeopsis 
angustifolia), Spiesleeuwebek(Kickxia elatine), Eironde leeuwebek (K. 
spuria), Veldkruidkers (Lepidium campestre), Mottenkruid (Verbascum 
blattaria), Akkerdoornzaad(Torilis arvensis), Dubbelkelk (Picris 
echioides) 

6110 Kalkminnende 
pioniervegetatie van stenige 
bodems 

 

 A2. Hoge zandrug Zacht vetkruid-associatie 
(Sedo-Thymetum 
pulegioides en Medicagini-
avenetum) 
 
Pionierstadium naar 
Festuco-brometalia 

Tripmadam (Sedum reflexum), Sikkelklaver (Medicago falcata),  Echte 
kruisdistel (Eryngium campestris), Zachte haver (Avenula pubescens), 
Voorjaarszegge (Carex caryophyllea), Veldsalie (Salvia pratensis), 
Zacht vetkruid (Sedum sexangulare) en Grote tijm (Thymus 
pulegioides) 

6120 Kalkminnend grasland 
op dorre zandbodem  

 

 A3. Hoog kleidek Rietzwenkgras-associatie    

 A4. Hoofwatergeul Naaldwaterbies-associatie    

Accidentele 
milieus 

 A5. rivierduin Buntgras-associatie    

Zandbank-
eiland 

F1 zandplaat  Engelse-Alant-consociatie    

 F2 lage zandrug Kweekgras-consortium    

 F3. Zachthoutstruweel Bittere wilg-consortium Bittere wilg (Salix purpurea), Zwarte populier (Populus nigra) 91E0 Alluviale bossen  

Steile 
rivieroever 

F4. lage oever Rietgras-consortium    

Fluctuerende 
milieus 

 F5. Hoge oever Warkruid-verbond Bitterzoet (Solanum dulcamara), Haagwinde (Calystegia sepium), 
Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus), Dauwbraam (Rubus 
caesius), Grote brandnetel (Urtica dioica), Groot Warkruid (Cuscuta 

m6430:  mogelijk habitat 6430 
Voedselrijke zoomvormende 
ruigten:  

Alleen soortenrijke ruigten 
met Groot Warkruid, 
Kruidvlier  komen in 
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europaea), Zeepkruid (Saponaria officinalis), Veenwortel (Polygonum 
amphibium), Heermoes (Equisetum arvense) 

aanmerking als habitat. 

 F6 Stenen oever Aardpeer-consortium    

Lage weerd F7. Overstromingsgrasland Zilverschoonverbond Zilverschoon (Potentilla anserina), Aardbeiklaver (Trifolium 
fragiferum), Polei (Mentha pulegium), Krulzuring (Rumex crispus), 
Klein vlooienkruid (Pulicaria vulgaris), Ruige zegge (Carex hirta), 
Biezeknoppen (Juncus conglomeratus), Engelse alant 

m6510 : mogelijk habitat 6510 Alleen graslanden met 
zeldzame soorten zoals 
Engelse alant, Klein 
Vlooienkruid of Polei worden 
beschouwd als natte variant 
van habitat 6510 

 F8. Zachthoutbos Schietwilg-associatie met 
Alno-padionfragmenten 

Schietwilg (Salix alba), Gewone Es (Fraxinus excelsior), Groot 
Springzaad (Impatiens noli-tangere),  Springzaad-veldkers 
(Cardamine impatiens), Hondstarwegras (Elymus caninus), Groot 
glaskruid (Parietaria officinalis), Grote brandnetel (Urtica dioica),  
Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit), Wolfspoot (Lycopus 
europaeus), Valse voszegge (Carex cuprina), Knopig helmkruid 
(Scrophularia nodosa) en Bittere veldkers (C. amara) 

91E0 Alluviale bossen - type 
Salicion albae 

 

 F9. Dynamisch grasland Fioringras-consociatie    

Dynamische 
strang 

F10 strang Sterrekroos-verbond    

 F11 slibbige oever Watertorkruid-verbond    

 F12 lemige oever Riviertandzaadverbond 
 
 
 
Schietwilg-associatie 

Zwart (Bidens frondosa), knikkend tandzaad (Bidens cernua), Rode 
ganzevoet (Chenopodium rubrum), Zeegroene ganzevoet 
(C.glaucum)=>habitat 3270 
 
Schietwilg (Salix alba) =>habitat 91EO 

3270/91E0:  Rivieren met 
slikoevers, mogelijk in 
complex met 91E0 Alluviale 
bossen - type Salicion albae  

 

 

 F13 zand-grindoever Waterereprijs-verbond    

Beekmonding C1 beekmonding Sterrekroos-verbond    

Beekloop C2 beek Pijlkruid-associatie    

geïsoleerde 
plas 

C3 geïsoleerde plas Gl Glaskruid-associatie    

 C4. geïsoleerde plas-oever Vlotgras-
egelskopsverbond 

   

 C5. moerasruigte Riet-verbond    

Moeras-
kwelzone 

C6. kwelmoeras Waterscheerling-associatie Waterscheerling (Cicuta virosa), Hoge cyperzegge (Carex 
pseudocyperus), Pinksterbloem (Cardamine amara), Grote 
boterbloem (Ranunculus lingua), Moerasvaren (Thelypteris palustris) 

7140 overgangs- en trilveen  

 C7. broekbos  Elzenbroekbos Elzenzegge (Carex elongata), Zompzegge (C. canescens), Stijve 
zegge (C. elata) en Ijle zegge (C. remota) 

91E0 Alluviale bossen - type 
Elzenbroekbos 

 

Zoom C8. zoom Kleefkruid-verbond 
 
 
 
 
 
 
 
Stinkende-ballote-
associatie 

Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Heggedoornzaad (Torilis japonica), 
Hondsdraf (Glechoma hederacea), Heggewikke (Vicia sepium), 
Robertskruid (Geranium robertianum)  
Viltig kruiskruid (Senecio erucifolius), Brandpastinaak (Pastinaca 
sativa ssp L.), Poelruit (Thalictrum flavum), Heksenmelk (Euphorbia 
esula esula) 
 

m6430: mogelijk voedselrijke 
zoomvormende ruigten 

Soortenrijke ruigten met 
Hemelsleutel (Sedum 
telephium), Kruidvlier 
(Sambucus ebulus) of 
Gewone agrimonie 
(Agrimonia eupatoria) komen 
in aanmerking als habitat 

 C9. mantel Bramen-verbond    

Contact-
milieus 

Sediment C10. sedimentovergang Wegdistel-verbond    

Met opmaak: Frans

(standaard)

Met opmaak: Frans

(standaard)
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Hoge weerd L1 stroomdalgrasland Glanshaververbond Grote Bevernel (Pimpinella major), Goudhaver (Trisetum flavescens), 
Wilde peen (Daucus carota), Glad walstro (Galium mollugo), Groot 
Streepzaad (Crepis biennis), Beemdkroon (Knautia arvensis), 
Karwijvarkenskervel (Peucedanum carvifolia), Gulden sleutelbloem 
(Primula veris), Veldsalie (Salvia pratensis) 

6510 laaggelegen schraal 
hooiland 

Binnen de Grensmaas zijn 
Harige ratelaar (Rhinanthus 
alectorolophus), Engelse 
alant  (Inula brittanica) en 
Karwijvarkenskervel 
(Peucedanum carvifolia) 
bijzondere aandachtssoorten  

 L2. Hardhoutstruweel Sleedoorn-orde    

 L3. Hardhoutbos Essen-iepenverbond 
(Querceto-Ulmetum) 

Gewone es (Fraxinus excelsior), Zomereik (Quercus robur), Eénstijlige 
meidoorn (Crataegus monogyna), Wegedoorn (Rhamnus cathartica), 
Vingerhelmbloem (Corydalis solida), Springzaadveldkers (Cardamine 
impatiens) en Bloedzuring (Rumex sanguineus) 

91F0 Gemengde eiken-iepen-
essenbossen langs de oevers 
van grote rivieren  

 

Talud L4. Droog 
stroomdalgrasland 

Zachte haver-associatie Sikkelklaver (Medicago falcata), Veldsalie (Salvia pratensis), Echte 
kruisdistel (Eryngium campestre), Gestreepte klaver (Trifolium 
striatum), Ruwe klaver (Trifolium scabrum), Wondklaver (Anthyllis 
vulneraria), Harige ratelaar (Rhinanthus alectorolophus), Kleine 
ratelaar (Rhinanthus minor), Ruige leeuwetand (Leontodon hispidus), 
Muskuskaasjeskruid (Malva mosschata) 

6210 Droge halfnatuurlijke 
graslanden en 
struikvormende facies op 
kalkhoudende substraten 
(Festuco-Brometalia) 

 

Laagdynamis
ch milieu 

 L5. Stenige dijk Wit-vetkruid-associatie Wit vetkruid (Sedum album), Muurpeper (S. acre), Tripmadam (S. 
reflexum), Kleine ooievaarsbek (Geranium pusillum)  

6110 Kalkminnende 
pioniervegetatie van stenige 
bodems 

 

Grasland B1. Hooiland Glanshaver-associatie 
Groot Streepzaad (Crepis biennis), Gewoon knoopkruid (Centaurea 
subgenus Jacea), Grote Bevernel (Pimpinella major), Goudhaver 
(Trisetum flavescens), Wilde peen (Daucus carota), Glad walstro 
(Galium mollugo), Knolsteenbreek (Saxifraga granulata), Gele 
morgenster (Tragopogon pratensis), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), 
Bermooievaarsbek (Geranium pyrenaicum) 
 

6510: laaggelegen schraal 
hooiland 

 

 B2. Onbemeste weiland Kamgras-associatie Kattendoorn (Ononis spinosa), Echte kruisdistel (Eryngium 
campestre), Knolsteenbreek (Saxifraga granulata) 

m6510 : mogelijk laaggelegen 
schraal hooiland 

Waardevolle kamgraslanden 
met soorten als Echte 
kruisdistel, Kattedoorn, 
Knolsteenbreek, 
Knolboterbloem, Ruige 
weegbree worden tot dit 
habitat gerekend.  

 B3. Bemest weiland Raaigras-associatie    

Beheerde 
milieus 

 B4. akker Spurrieverbond    



Impacttoetsing verbredingswerken winterdijk Negenoord 16/16 

 


