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Voorwoord 

 
Het doel van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is het 
ontwikkelen, verspreiden en benutten van kennis voor terreinbeheerders over natuurherstel, 
Natura 2000, PAS, leefgebiedenbenadering en ontwikkeling van nieuwe natuur. 
 
Kwelzones zijn grondwatergevoede, natte gebieden met specifieke flora en fauna. In het 
rivierengebied  is deze natuur te vinden aan de randen van hoger gelegen gebieden waar 
grondwater opwelt tot in het maaiveld. Langs onze grote rivieren zijn deze kwelgebieden 
beperkt tot de randen van de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. 
Daarnaast zijn deze kwelgebieden te vinden in het Maasdal van Noord- en Midden-Limburg. 
Dit riviertraject, de Terrassenmaas, is een uniek riviertraject gelegen tussen grofweg 
Roermond en Mook. Uniek vanwege de bijzondere geologische wordingssgeschiedenis en 
uniek vanwege het samenspel tussen grond- en rivierwater gestuurde processen. Helaas 
staat dit bijzondere natuurgebied sterk onder druk: zo gaat de kwelnatuur sterk in areaal en 
kwaliteit achteruit door vermesting en verdroging.  
 
Vanuit terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en provincies is toenemende behoefte aan 
systeemkennis van dit bijzondere gebied. Deze kennis kan worden ingezet ten behoeve van 
herstel en ontwikkeling van kwelnatuur langs de Terrassenmaas, in het bijzonder van 
kwelgeulen. Zo wordt via de Kaderrichtlijn Water gezocht naar kansen voor het realiseren 
van kwelafhankelijke riviergebonden natuur. Daarnaast staat het gebied onder druk als 
gevolg van de voorgenomen grootschalige waterveiligheidprojecten en delfstoffenwinning. 
Voor deze projecten is het van het grootste belang om ruimte te bieden aan de 
ontwerpprincipes voor behoud en ontwikkeling van kwelnatuur. Kortom: dit is het perfecte 
moment om deze nieuwe kennis in de planvorming toe te passen.   
 
Vanuit deze studie weten we nu voor de Terrassenmaas  

• Hoe het gebied geologisch is opgebouwd en hydrologisch functioneert 
• Wat de systeemeisen van de bijzondere kwelnatuur zijn 
• Waar de belangrijkste kwelgebieden liggen; 
• Wat de kenmerkende flora en fauna van deze gebieden is; 
• waar kansen liggen voor herstel van kwelnatuur; 
• Wat geëigende inrichtingsprincipes zijn voor herstel van deze natuur; 
• Welke type beheer noodzakelijk is. 

 
De resultaten van deze studie kunnen worden gebruikt bij planuitwerking van natuurherstel 
in het kader van onder andere N2000 en KRW-maatregelen. Bij het zoeken naar maatregelen 
in het kader van het Deltaprogramma en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 
kunnen de uitkomsten vanuit deze studie als kaderstellend en richtinggevend gelden.  
 
De resultaten treft u aan in dit rapport en de bijbehorende kaartbeelden, factsheets en 
posters per Terrasniveau. Ook is er een populaire samenvatting gemaakt, specifiek voor 
beheerders en inrichters. 
 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
 
 
 
Teo Wams 
 
 
Voorzitter van de OBN Adviescommissie 
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Samenvatting 

Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek brengt locaties, ecologie en randvoorwaarden voor herstel en aanleg van 
kwelmilieus op de Maasterrassen in beeld, met name binnen overstromingsinvloeden van de 
Maas. Het onderzoeksgebied strekt zich uit van ongeveer Roermond tot aan Mook en focust 
op de drie laagste terrasniveau ’s: het Middenterras, het Laagterras en de recente 
overstromingsvlakte. De resultaten van deze studie hebben geleid tot nieuwe kennis over het 
functioneren, de ecologie en de herstelmogelijkheden van deze kwelgeulen en kwellaagtes.  
 
Centrale vraag in deze studie is:  
Hoe en waar kunnen de potentiële herstelkansen voor kwelmilieus langs de Terrassenmaas 
worden benut?  
Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen van belang:  

1. Waar liggen de beste en meest logische (herstel)kansen voor kwelmilieus en 
kwelgeulen in het Maasterrassengebied?  

2. Dit zijn kansen vanuit zowel de landschapsecologische opbouw van het gebied (oude 
relictgeulen, geomorfologie, ontwaterde kwelgeulen) als vanuit aanwezige processen, 
met name de grondwaterwerking in relatie tot bodemopbouw.  

3. Wat zijn de (potentiële) natuurwaarden van de kwelmilieus en -geulen in het 
Maasterrassengebied? Hoe zien die er langs de Maas uit en welke habitattypen en 
soorten horen er in thuis: het ecologisch streefbeeld op ecotoopniveau.  

4. Hoe kan het herstel van kwelgeulen/ kwelmilieus langs de Maas aangepakt worden? 
Wat zijn belangrijke (rand)voorwaarden en leidende principes waaraan 
inrichtingsprojecten en beheer moeten voldoen. Deze leidende principes hebben wij 
overzichtelijk per ecotoop en terrasniveau beschreven. 

 
Kaartmateriaal 
De samenvattende kaart met systeemkenmerken geeft een beeld van de werking van het 
systeem. De Terrassenmaas is door de laatste ijstijden gevormd en afwisselende warme en 
koude perioden (glacialen) hebben duidelijk hun sporen nagelaten in de vorming van 
terrasranden en afzettingen. De meest recente informatie is verwerkt in de systeemkaart. 
Deels komen er kleilagen voor op de laagste delen van het Laagterras en deels dekzand op 
de hogere delen van het Laagterras. De integratiekaart, abiotiek – biotiek, geeft inzicht in de 
huidige waarden van de reeds aanwezige kwelmilieus. De ligging van de beste en meest 
logische herstelkansen voor kwelmileus en -geulen langs de Terrassenmaas zijn op de kaart 
‘Kansrijke gebieden voor herstel en ontwikkeling van kwelmilieus’ weergegeven. De selectie 
is gedaan op basis van het systeemonderzoek aangevuld met veldwaarnemingen van visuele 
kwel en kwelindicatoren. Dit heeft geleid tot een kaart met gebieden waar de grootste 
kansen voor kwelnatuur aanwezig zijn, in totaal 50 kansrijke gebieden verdeeld over de 3 
beschouwde terrasniveaus, waarvan er ruim 30 binnen het winterbed zijn gelegen (recente 
overstromingsvlakte en deels Laagterras). 
 
Ecotopen en ontwerpprincipes 
We hebben in deze studie diverse kenmerkende ecotopen uitgewerkt voor de diverse 
terrasniveaus. Dit zijn de kwelgeul, kleine hoogwatergeul, moeras, bos en grasland.  
De aanpak voor herstel begint met een goede systeemanalyse. Waar liggen oude 
geulstructuren? Hoe is het met de bodemopbouw gesteld? Hoe is de grondwaterdynamiek en 
is er sprake van kwel of zijdelings toestromend grondwater dat wordt aangesneden? Hoe is 
de kwaliteit van het grondwater en de bodem? Welke kwel indicerende soorten komen nu 
voor? Wat is de huidige waarde van het gebied? Dit zijn een paar vragen die een degelijk 
onderzoek vergen om uiteindelijk met een goed doordacht ontwerpplan te komen met 
herstelmaatregelen voor kwelnatuur. In zijn algemeenheid kan worden aangegeven dat klei 
en verstoorde, voedselrijke bodemlagen dienen te worden afgegraven om zandlagen die 
onder invloed van grondwaterwerking staan te laten dagzomen. De kwaliteit van het 
grondwater is een belangrijke parameter: de aanwezigheid van systeemvreemde stoffen als 
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sulfaat, fosfaat en nitraat kunnen sterk negatief doorwerken in de kansen voor 
kwelafhankelijke natuur. Het credo is dan ook ‘zoek het zand op’, mits de 
grondwaterkwaliteit redelijk tot goed is. Leidende ontwerpprincipes per ecotoop hebben we 
uitgewerkt in factsheets. Hierin zijn ook bandbreedtes voor de waterkwaliteit opgenomen. Er 
is in de Terrassenmaas bijna nergens sprake van kwel (stijghoogteverschil tussen twee 
watervoerende pakketten; waarbij er sprake is van een opwaartse grondwaterstroming van 
het diepere grondwater naar het freatisch grondwater), maar altijd van horizontaal 
uittredend grondwater dat wordt aangesneden door maaiveldverlaging of geulen. 
 
Overzicht kansrijke locaties voor herstel kwelnatuur 
De Terrassenmaas is een divers en complex gebied gevormd door mens en tijd. Kwelnatuur 
komt hier tegenwoordig niet meer zo veeltallig voor als voor de grootschalige ingrepen van 
de mens. Verdroging en de teruggang van grondwaterkwaliteit zijn hiervoor veelal de 
oorzaak. Op de integratiekaart zijn de hotspots voor kwelnatuur overzichtelijk weergegeven. 
Opvallend is dat de meest kansrijke zones veelal gelijk vallen met de oude restgeulen van de 
Maas. Dit zijn over het geheel gezien ook de locaties waar de meeste indicatorsoorten 
worden waargenomen. Uit de analyse blijkt dat op de huidige overstromingsvlakte slechts 
een klein deel van de waarnemingen van indicatorsoorten is gedaan. Concluderend: 
kwelgemeenschappen kunnen zich vormen daar waar kwalitatief goed grondwater zich dicht 
(binnen 1 meter-mv) aan het maaiveld bevindt en de oude restgeulen van de Maas lenen 
zich hiervoor het beste. 
 
Kwel als bepalende factor voor vegetatie 
Kwelmilieus op de diverse terrasniveaus kennen een unieke plantengroei. De soorten-
samenstelling in kwelbeken, geulen en moerassen is vooral afhankelijk van de kwaliteit van 
het uittredende grondwater en de beïnvloeding vanuit de omgeving. Op de Maasterrassen 
zien we de soortensamenstelling van de kwelmilieus van hoog naar laag veranderen: zo 
komen op het Middenterras soorten voor die specifiek zijn voor de contactzone langs het 
Hoogterras en de Dekzandvlakte. Hier is vaak sprake van korte kwel (beperkte verblijftijden; 
circa enkele jaren) met weinig gerijpt grondwater, hetgeen tot uiting komt in de 
aanwezigheid van soorten als snavelzegge, draadzegge, duizendknoopfonteinkruid, 
waterdrieblad en wateraardbei.  
 
Laagterras 
Op het Laagterras is in de regel de lange kwel (langere verblijftijd; meerdere jaren tot 
tientallen jaren) overheersend. Afhankelijk van de mate van voedselrijkdom, mede bepaald 
door de overstromingsfrequentie met Maaswater, vinden we vooral mesotrofe kwelmilieus 
met soorten als slangenwortel, rossig fonteinkruid, adderwortel, veldrus, grote boterbloem 
en bosbies. Kenmerkend voor de wat voedselrijkere situaties op het Laagterras zijn soorten 
als dotterbloem, kransvederkruid en groot blaasjeskruid. In het verleden kwamen op de 
terrassen lokaal echte bronbossen voor met paarbladig en verspreidbladig goudveil en bittere 
veldkers. Deze milieus zijn hier als gevolg van verdroging geheel verdwenen en daarmee ook 
deze zeldzame bronmilieus.  
 
Recente overstromingsvlakte 
Op de Recente overstromingsvlakte is de beïnvloeding door overstromend Maaswater 
dermate groot, dat de meeste kwelindicatoren hier ontbreken. Wel zijn in sloten soorten als 
waterviolier en holpijp vegetatievormend aangetroffen. Een belangrijke kennislacune is de 
invloed van met systeemvreemde stoffen vervuild grondwater op de kwaliteit van de 
vegetaties. Andere vragen die nog niet beantwoord zijn:  

- Wat is de invloed van de in de intrekgebieden gelegen landbouwgebieden op de 
uiteindelijke kwelwaterkwaliteit op de lagergelegen terrassen?  

- Wat betekent dit voor de natuurwaarden nu en op de langere termijn? 
- Is landbouw invloed een onomkeerbaar proces en zijn er maatregelen denkbaar?  
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- Wat zijn exact de intrekgebieden en hoe werkt het landgebruik door in de kwaliteit 
van de grondwatergevoede gebieden. Vanuit onze verdiepende studie is 
geconstateerd dat in 4 van de 5 pilotgebieden er zorgwekkend hoge concentraties 
aan systeemvreemde stoffen als sulfaat, fosfaat en nitraat in het grondwater zijn 
aangetroffen. Vraag is of en hoe dit het herstel van de kwelmilieus in de weg staat. 

 
Locatiespecifiek systeemonderzoek blijft nodig 
Desalniettemin hebben wij veel aanknopingspunten voor systeemherstel van kwelmilieus 
gesignaleerd, hieruit is zoals eerder vermeld een 50-tal potentiële gebieden gedistilleerd en 
per ecotoop zijn inrichtings- en beheermaatregelen geformuleerd. Bij het verder uitwerken 
van deze kansen is altijd locatiespecifiek systeemonderzoek noodzakelijk, waarin gedurende 
meerdere jaren de grondwaterdynamiek en -kwaliteit wordt gevolgd. Dit om goed 
onderbouwde uitspraken te doen en een goed ontwerp en realisatie van herstelmaatregelen 
te kunnen maken. 
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Summary 

This research visualizes locations, ecology and preconditions for the recovery and 
construction of seepage nature on the terraces of the Meuse and in particular on the flooding 
zone. The research area extends from Roermond to Mook and focuses on the three lowest 
terrace levels: middle terrace, low terrace and recent flood plains. The results of this study 
have led to new knowledge about the functioning, ecology and restoration possibilities of 
seepage channels and seepage nature. 
•  
The main question of this study is: 
How and where can potential recovery opportunities for seepage nature on Meuse terraces 
be utilized?  
To answer this question, the following sub-questions are important: 

1. Where are the best and most logical (restoration) opportunities for seepage nature 
and seepage channels on Meuse terraces? 

2. These are opportunities for both the landscape ecological structure of the area (old 
relict channels, geomorphology, dewatered seepage channels) and for existing 
processes, in particular the groundwater effects in relation to soil profile. 

3. What are the (potential) nature values of seepage nature and seepage channels on 
Meuse terraces? How are these represented along the Meuse and what types of 
habitat and species are part of these systems: the ecological target at ecotope level. 

4. How can restoration of seepage channels / seepage nature along the Meuse be 
handled?  

5. What are important (marginal) conditions and guiding principles that must be met by 
design projects and management. We have described these guiding principles clearly 
per ecotope and terrace level. 

 
The summary map with system features gives us an idea of how the seepage system works. 
The Meuse terraces were created during the most recent ice ages. Alternating warm and cold 
periods (glacials) have clearly left their marks on the formation of terrace borders and on 
sediment deposits. Most recent information has been processed on the ‘systeemkaart’ 
(system map). Clay layers are partly present on lower parts of low terraces, whilst on higher 
parts of low terraces cover sand is more frequent. The ‘integratiekaart’ (integrated map), on 
which abiotics and biotics are integrated, provides an insight in the values of the seepage 
nature which currently occurs on the terraces. The locations of the best and most logical 
restoration opportunities for seepage nature and seepage channels along Meuse terraces are 
shown on the map ‘Kansrijke gebieden voor herstel en ontwikkeling van kwelmilieus’ 
(Promising areas for the recovery and development of seepage nature). The selection is 
based on system research, supplemented with field observations of visual seepage signs and 
seepage indicators. This has led to a map displaying the most promising areas for the 
development of seepage nature. A total of 50 promising areas spread over 3 terrace levels 
were considered. Of these 50 areas, 30 are located within the winter bed (recent flood plains 
and several on low terraces). 
•  
In this study we have developed various characteristic ecotopes for different terrace levels. 
These are seepage ditches, small high-water channels, marshes, forests and grasslands. 
In the process of restoration, first a good system analysis is required. Where are old trench 
structures? What is the soil structure on the terraces? What is the groundwater dynamic and 
is there seepage or outflowing groundwater? What is the quality of groundwater and soil? 
Which seepage-indicating species are present? What is the current value of the area? These 
are a few questions that require sound research and these are required to create a well-
developed design plan for restoration measures of seepage nature. In general, clay and 
disturbed, nutrient-rich soil layers must be excavated in order to allow groundwater-fed sand 
layers to settle. The groundwater quality is an important parameter: the presence of alien 
substances such as sulphate, phosphate and nitrate can have a negative effect on the 
development of groundwater-fed nature. Therefore, the statement is ‘search for sand', 
provided the groundwater quality is reasonable to good.  
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For each ecotope, we have developed leading design principles in factsheets. This includes 
margins for water quality. On the terraces of the Meuse there are almost no cases of real 
seepage (defined as a difference in elevation between two water-bearing fluxes that results 
in upward groundwater flows from deeper layers to the phreatic groundwater). 
Instead, most locations are fed by outflowing groundwater from higher terrace levels. 
 
The Meuse terraces show a diverse and complex geometry that is influenced by people and 
time. Due to large-scale human interventions, seepage nature is no longer a common sight 
along the Meuse. Desiccation and decline of groundwater quality are often the cause for the 
decrease in seepage nature. Hot spots for seepage nature are clearly displayed on the 
integration map. It is striking that the most promising zones often coincide with old Meuse 
residual channels. In general, most indicator species are observed in these areas. Analysis 
shows that the indicator species observations on recent flood plains are very limited.  
In conclusion: seepage nature can develop on locations with high-quality groundwater which 
reaches the soil surface (within 1 meter below ground level). In addition, old residual 
channels of the Meuse are the best areas for the development of seepage nature. 
 
Each terrace level has its own unique vegetation community. Species composition in seepage 
streams, channels and marshes is mainly dependent on the quality of outflowing 
groundwater fluxes and on influences of environmental conditions. Seepage species 
composition is changing from high terraces levels to lower terrace levels. For example; on 
middle terrace species occur which are characteristic for contact zones between high terraces 
and cover sand areas. This is often referred to as short seepage (limited residence times, 
about a few years) of low-ripening groundwater. This is reflected in the presence of species 
such as beaked sedge, slender sedge, bog pondweed, bogbean and purple marshlock.  
Deep seepage (longer residence time, several years to decades) is most common on the low 
terrace level. Depending on the degree of nutrient enrichment, co-determined by the 
flooding frequency of the Meuse, we find mainly mesotrophic seepage with species such as 
bog arum, alpine pondweed, bistort, sharp-flowered rush, greater spearwort and wood club-
rush. Species such as marsh marigold, whorl-leaf watermilfoil and greater bladderwort are 
characteristic for more nutrient-rich situations on low terraces. However, local communities 
of true source forests were found on the terraces in the past. These source forests harbor 
species such as; opposite-leaved and alternate-leaved golden saxifrage and large bitter-
cress. Mainly due to desiccation, these environments together with these rare species have 
completely disappeared. 
 
On recent flood plains, the influence of flooding of the Meuse is so great that most seepage 
indicators are missing here. However, vegetation species such as water violet and water 
horsetail have been found in ditches. 
•  
An important knowledge gap is the influence of polluted groundwater on the quality of the 
vegetations. Other questions that have not yet been answered: 

- What is the influence of agricultural areas on the quality of seepage water on low 
terraces? 

- What does the influence of agricultural areas mean for the natural values now and in 
the future? 

- Is the influence of agriculture an irreversible process and are measures conceivable? 
- What exactly are the retention areas and how does the land use influence the quality 

of groundwater-fed areas? 
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In our in-depth study, four of the five pilot areas have worryingly high concentrations of alien 
substances such as sulphate, phosphate and nitrate in the groundwater. The question is 
whether and how this prevents the recovery of the seepage nature. 
Nevertheless, we have identified many prospective sites for system restoration of seepage 
nature. As mentioned earlier, circa 50 potential areas have been selected and facility and 
management measures have been formulated for each ecotope. In further elaboration of 
these opportunities, location-specific system research is always required. In particular, the 
groundwater dynamics and quality needs to be monitored for several years. Monitoring is 
required in order to make well-substantiated statements and to be able to make a good 
design and realization of restoration measures. 
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1 Inleiding 

1.1 VBNE en OBN 

De VBNE (vereniging van bos- en natuurterreineigenaren) is een samenwerkingsverband van 
bos- en natuurterreineigenaren. De samenwerking binnen de VBNE is gericht op het gebied 
van de professionele bedrijfsvoering van het bos-en natuurbeheer.  
 
De voorliggende studie is uitgevoerd in het kader van het Programma Ontwikkeling en 
Beheer Natuurkwaliteit (OBN). Het OBN heeft als doel de ontsluiting, ontwikkeling, 
uitwisseling, verspreiding en benutting van kennis omtrent beheer, behoud en herstel van 
bos en natuur te bevorderen.  
Het Kennisnetwerk OBN bestaat uit op niveau van landschapstype georganiseerde 
deskundigenteams, elk bestaande uit circa 15 leden waarin terreinbeheerders, eigenaren, 
beleidsmedewerkers en onderzoekers zitting hebben op basis van hun expertise. 
 
 
1.2 Probleemstelling 

Kwelzones zijn grondwater-gevoede, natte gebieden met een specifieke soortenrijke 
plantengemeenschap. Deze natuur is te vinden in rivierdalen waar grondwater opwelt aan 
het maaiveld. In Nederland is deze natuurvorm hoofdzakelijk te vinden in het Maasdal van 
Noord en Midden-Limburg. Dit gebied is uniek in de wereld en wordt de Terrassenmaas 
genoemd en bevindt zich geografisch gezien ongeveer tussen Roermond (dal van de Swalm) 
en ongeveer Mook (dal van de Niers). 
Achteruitgang in kwaliteit van de kwelnatuur wordt veroorzaakt door vermesting, 
waterwinning in de intrekgebieden en verdroging en verzuring van de kwelgebieden als 
gevolg van ontwatering ten behoeve van landbouwkundig gebruik.  
 
Vanuit terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en Provincies is toenemende behoefte aan kennis 
over de aard en de herstelkansen van kwelgeulen langs de Terrassenmaas in relatie tot 
inrichting, beheer en behoud van locaties.  
Veel maatregelen ten behoeve van waterveiligheid zijn gericht op het vergroten van de 
afvoercapaciteit en het actief verlagen van Maasterrassen, wat tot grotere rivierinvloeden en 
drainage van de kwelsystemen leidt (Deltaprogramma Grote Rivieren en het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)). Daarnaast wordt, via de Kaderrichtlijn Water, 
gezocht naar kansen voor het realiseren van kwelafhankelijke riviergebonden natuur. Hierbij 
dient aansluiting gezocht te worden bij de eigenheid van de verschillende riviertrajecten; met 
andere woorden, waar horen kwelmilieus echt thuis (zie o.a. de Kwaliteitshandreiking KRW 
van Rijkswaterstaat en de principes van project Smart Rivers “werken binnen het DNA van 
de rivier”). Grondwatergevoede ecosystemen zijn voor de Provincie Limburg belangrijk 
vanuit het natuurbeleid, maar ook als het gaat om vormgeving van projecten voor 
hoogwaterveiligheid langs de Terrassenmaas.  
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Bij herstel van de kwelmilieus is er, naast KRW-doelen, ruimte voor ontwikkeling en 
kwaliteitsverbetering van Natura 2000 habitattypen Wateren met Krabbescheer en 
Fonteinkruiden (H3150), Zwak gebufferde vennen (H3130), Vochtige alluviale bossen 
(H91E0C) en Grote Zeggemoeras (PAS Leefgebied LG05). Ook is er koppeling mogelijk met 
doelen uit het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 
Het Maasgebied, en de Terrassenmaas in het bijzonder, bevindt zich in een dynamisch 
proces, met vele sector- en themagestuurde ontwikkelingen, die deels een bedreiging 
vormen voor kwelnatuur. 
Zo zal het thema Waterveiligheid, met het Deltaprogramma, een forse impact op de 
Terrassenmaas krijgen. Daarnaast vinden vele ontwikkelingen plaats vanuit economische 
thema’s, zoals grootschalige delfstoffenwinning (zand en grind), maar ook recreatieve 
ontwikkelingen. Het thema natuur en natuurherstel is daarbij vaak van ondergeschikt belang 
en krijgt daarbij niet het gewicht dat het verdient; soms staat het thema zelfs onder druk. 
Concreet herstel en aanleg en beheer van kwelmilieus en kwelgeulen geeft dit thema Natuur 
wel weer het gewenste tegenwicht, ten opzichte van de bovengenoemde ontwikkelingen. Dit 
onderstreept de ‘urgentie’ om binnen de diverse economische ontwikkelingen voldoende 
rekening te houden met natuurherstel en herstel van oude kwelsituaties. 
 
 
1.3 Doel van het onderzoek en afgeleide 

onderzoeksvragen 

Dit onderzoek brengt locaties, ecologie en randvoorwaarden voor herstel en aanleg van 
kwelmilieus op de Maasterrassen in beeld, met name binnen overstromingsinvloeden van de 
Maas. Dit dient te leiden tot nieuwe kennis over het functioneren van deze kwelgeulen en 
kwellaagtes alsmede de ecologie en herstelmogelijkheden  
 
Nevendoelen  
Vanuit deze hoofddoelstelling zijn enkele nevendoelstellingen gedefinieerd:  
1. Een overzicht maken van de gebieden waar kansen liggen voor de ontwikkeling van 
grondwatergevoede milieus en kwelgeulen langs de Terrassenmaas; 
2. In beeld brengen van de geohydrologische randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 
kwelmilieus, en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande kwelmilieus;  
3. Inzicht krijgen in de huidige ecologische kwaliteit en het eco-en geohydrologisch 
functioneren van bestaande kwelmilieus en kwelgeulen;  
4. Van hieruit komen tot een eenduidig ecologisch streefbeeld (referentiebeschrijving) voor 
kwelmilieus en kwelgeulen op de Maasterrassen;  
5. Selecteren en beschrijven van kansrijke maatregelen, zowel voor inrichting als beheer en 
komen tot concrete adviezen voor aanleg en beheer van kwelgeulen op de Maasterrassen, 
mede in relatie tot KRW-en hoogwaterprojecten:  
6. Verbanden leggen met andere mogelijke inrichtingsmaatregelen die bedacht worden in het 
kader van het Deltaprogramma, KRW, Natura 2000 of individuele natuur-en 
delfstofwinprojecten;  
7. Aangeven van kennislacunes en gewenst vervolgonderzoek.  
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Bovengenoemde doelen leiden tot de volgende onderzoeksvragen:  
Hoofdvraag  
Hoe en waar kunnen de potentiële herstelkansen voor kwelmilieus langs de Terrassenmaas 
worden benut?  
Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen van belang:  
1. Waar liggen de beste en meest logische (herstel)kansen voor kwelmilieus en kwelgeulen 
in het Maasterrassengebied?  
Dit zijn kansen vanuit zowel de landschapsecologische opbouw van het gebied (oude 
relictgeulen, geomorfologie, ontwaterde kwelgeulen) als vanuit aanwezige processen, met 
name de grondwaterwerking in relatie tot bodemopbouw. Zie hoofdstuk 6 en onze 
kansenkaarten 
2. Wat zijn de (potentiële) natuurwaarden van de kwelmilieus en kwelgeulen in het 
Maasterrassengebied? Hoe zien die er langs de Maas uit en welke habitattypen en soorten 
horen er in thuis? Dit is het ecologisch streefbeeld op ecotoopniveau. Zie hoofdstuk 5. 
3. Hoe kan het herstel van kwelgeulen/ kwelmilieus langs de Maas aangepakt worden? Wat 
zijn belangrijke (rand)voorwaarden en leidende principes waaraan inrichtingsprojecten en 
beheer moeten voldoen? Zie  hoofdstuk 5 en de rapportage ‘populaire samenvatting’. 
 
Het studiegebied omvat de 3 laagste gelegen terrasniveaus, te weten de Recente 
overstromingsvlakte, het Laagterras en het Middenterras. In het algemeen kan gesteld 
worden dat de 2 eerstgenoemde terrasniveaus tot het winterbed van de Maas behoren. Het 
Middenterras overstroomt daarentegen zelden of nooit. 
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Figuur 1.1: Topografische ligging studiegebied van de Terrassenmaas met 
begrenzing van het winterbed; van ongeveer Roermond tot en met Mook. 
Topographical location of the study area on terraces of the Meuse. With the winter bed 
marked in black. Approximately from Roermond to Mook. 
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1.4 Het onderzoeksprogramma 

Voor dit onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurherstel langs de Terrassenmaas is het 
volgende onderzoeksprogramma opgesteld, Waarbij we 2 parallelle sporen onderscheiden: 

• Een integrale beschouwing van kwelnatuur langs de Terrassenmaas; 
• Een inhoudelijke verdiepingsslag voor 5 zogenaamde pilotgebieden. Dit zijn gebieden 

waar we een onderzoek naar systeemkenmerken hebben uitgevoerd.  

Beide sporen komen samen in de systeemanalyse en in de interpretatie van de onderzoeks-
resultaten beschrijving van een ecologisch streefbeeld met ontwerpprincipes en een 
geactualiseerd beeld van kansrijke locaties voor herstel en ontwikkeling van kwelnatuur 
(hoofdstuk 5). 
 
 
1.5 Producten 

De onderzoeksresultaten en adviezen zijn opgenomen in de volgende producten: 
1. Een basisrapport (= voorliggende rapport) met:  

• Samenvatting onderzoeksresultaten en ecologische kwaliteiten leidend tot een 
systeemanalyse. Een beschrijving van de belangrijkste standplaatsfactoren voor 
kwelnatuur langs de Terrassenmaas  

• Ecologische streefbeelden en systeemkenmerken 
• Beschrijven maatregelen voor herstel en ontwikkeling van kwelnatuur, 

uitgewerkt voor de 3 terrasniveaus 
• Beschrijving van de beheer maatregelen van kwelnatuur 
• Leggen van verbanden met autonome ontwikkelingen, zoals het hoogwater 

beschermingsplan (HWBP), het Deltaprogramma en initiatieven voor 
grootschalige winning van zand en grind 

• Kennislacunes en aanbevelingen voor gewenst vervolgonderzoek 
De weergave van alle bestaande en uitgevoerde onderzoeksresultaten voor de 5 
pilotgebieden, alsmede de uitkomsten van de ecologische verkenningen van de kansrijke 
gebieden zijn opgenomen in 2 separate achtergrondrapporten. 

2. Een samenvattend rapport toegespitst op het ecologisch streefbeeld en bijbehorende 
inrichtingsprincipes, vooral bedoeld voor praktisch gebruik door beleids- en 
plannenmakers en terreinbeheerders. Dit is de populaire samenvatting, een separaat 
document. 

3. Kaartbeelden met een volledig overzicht van de herstelkansen voor kwelnatuur voor de 
gehele Terrassenmaas. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij onderhavig rapport 

4. Publicatie op de OBN-website en in een Nederlands vaktijdschrift (publicatie in 2018). 
5. Drie rijk geïllustreerde posters met praktische informatie voor de terreinbeheerders, 

1 voor elk terrasniveau. De posters zijn in de geest van de Smart River-poster van de 
Zandmaas en bevatten: 

• Beschrijving abiotische kenmerken; 
• Beschrijving ecologische streefbeelden; 
• Inrichtingsprincipes met dwarsdoorsneden.  
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1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijven we in het kort de Terrassenmaas in algemene zin.  
Hoofdstuk 3 bespreekt het onderzoeksprogramma. 
In hoofdstuk 4 komen de onderzoeksresultaten aan bod.  
Hoofdstuk 5 betreft de integratie van de onderzoekersresultaten richting een 
systeembeschrijving. 
In hoofdstuk 6 bespreken we de ecologische streefbeelden, systeemkenmerken en 
inrichtingsprincipes. Hoofdstuk 7 behandelt de kansrijke locaties voor herstel en 
ontwikkeling. Tot slot gaat hoofdstuk 8 in op de kennislacunes en geeft aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek.  
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2 De Terrassenmaas, een eerste 
kennismaking 

De Terrassenmaas ofwel de Zandmaas, kent een unieke geologie van oplopende, oude 
rivierterrassen en grondwatergevoede restgeulen, die door de afwisseling van ijstijden en 
warmere insnijdingsperioden zijn gevormd (B. Peters 2010). Door geleidelijke 
bodemopheffing en insnijding van de Maas zijn in de loop der tijd de Maasterrassen ontstaan, 
waarbij we op hoofdlijnen de volgende indeling aanhouden: het Hoogterras, het 
Middenterras, het Laagterras en de Recente overstromingsvlakte (zie figuur 2.1 voor een 
dwarsprofiel). 
De Terrassenmaas begint direct stroomafwaarts van de Roerdalslenk, een dalingsgebied. Het 
zuidelijk deel van de Terrassenmaas bevindt zich op de Peelhorst, een geologisch 
stijgingsgebied dat aan de noordzijde wordt begrensd door de Peelrandbreuk. Ten noorden 
van de Peelrandbreuk doorsnijdt de Terrassenmaas de Venloslenk. 
 

Foto 2.1: Een unieke situatie: het Hoogterras grenzend aan het zomerbed van de 
Maas bij Neer. 
A unique situation: High terrace adjacent to the summer bed of the Meuse near Neer. 
 
In dit Terrassenlandschap heeft de Maas duidelijk haar sporen achtergelaten, vooral in de 
vorm van terrasranden en restgeulen. Deze restgeulen zijn in feite fossiele geulen, gevormd 
door een Maas uit het verleden. Nog lang na hun ontstaan hebben deze relicten invloed op 
de processen die zich in het landschap afspelen. Zo volgen bijvoorbeeld de meeste beken op 
de terrassen de restgeulenlopen van de Maas.  
De terrasovergangen zijn in het landschap duidelijk als steilranden herkenbaar. Aan de voet 
van de steilranden en in de Maasmeanders komt grondwater aan het oppervlak en ontstaan 
bron- en kwelmilieus: het begin van een groot aantal kleinere terrasbeken. Op de nagenoeg 
vlakke terrassen liggen broekbossen en moerassen, terwijl op de terrasranden 
oppervlaktewater versneld afstroomt naar een lager terrasniveau. 
Het gebied wordt doorsneden door de brede dalvlaktes van de deels nog natuurlijke riviertjes 
van de Swalm en de Niers. Het noordelijk deel van het gebied grenst aan de stuwwal van 
Mook.  
Van grote invloed op het natuurlijk systeem van de Maas zijn de aanleg van diverse stuw- en 
sluiscomplexen geweest in de 20e eeuw. Door de aanleg van stuwen werd de waterstand zo’n 
3 meter verhoogd, afhankelijk van de positie in het stuwpand. Hierdoor is de oorspronkelijk 
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diep ingesneden Maas eigenlijk uit het landschapsbeeld verdwenen. Als gevolg van deze 
verstuwing zijn de lage delen van de uiterwaarden steeds natter geworden en treedt in de 
oude geulrelicten op het Laagterras meer grondwater uit (Peters, B., 2010). Dit uittredende 
grondwater, ofwel kwel, is de belangrijkste factor voor de kenmerkende natte natuur langs 
de Terrassenmaas.  
 
In de geohydrologie betekent kwel “het uittreden van grondwater als gevolg van een  
stijghoogteverschil tussen het eerste watervoerende pakket en het freatisch grondwater”. 
Aangezien er langs de Terrassenmaas nauwelijks sprake is van twee watervoerende lagen, 
verstaan we in deze studie onder het begrip kwel: “het in algemene zin uittreden van 
grondwater”.  
 
Kwelnatuur varieert in vorm: zo kunnen het natte graslanden zijn, moerassen, 
waterhoudende geulen of broekbossen. De mate van kweldruk, het bodemtype en de 
kwaliteit van het kwelwater zijn van grote invloed op de ecologische samenstelling van de 
kwelnatuur.  
Niet alleen zorgt het water voor de aanwezigheid van waterminnende natuur, de kwaliteit 
van het uitredende kwelwater biedt specifieke omstandigheden voor bijzondere levens-
gemeenschappen. Zo heeft gerijpt kwelwater een hoog gehalte aan calciumbicarbonaat en 
een laag nutriëntengehalte. Ook is het gehalte aan sommige ionen zoals ijzer hoog, 
waardoor het kwelwater een defosfaterende werking heeft. Kwelwater is helder en is in het 
veld vaak te herkennen aan een door ijzeroxide roodgekleurde bodem en een olieachtige film 
aan het oppervlak, veroorzaakt door bacteriën. 
 
Ecotopen die de kwelnatuur van de Terrassenmaas zo uniek maken zijn met name 
kwelgeulen, natte graslanden, grote zeggenmoerassen en elzenbroekbossen. Elk type 
kwelnatuur kent haar eigen kenmerkende soorten, soms met een hoge mate van overlap. 
Sommige plantensoorten komen in uiteenlopende kwelmilieus voor zoals dotterbloem en 
holpijp en zijn dus niet zeer kenmerkend voor een bepaalde grondwaterkwaliteit.  
In kwelzones kunnen ook soortenrijke macrofaunagemeenschappen gevestigd zijn met 
libellen, kokerjuffers, waterjuffers etc. Tevens biedt het een uniek habitat voor amfibieën en 
vissen, dit zorgt voor soortengemeenschappen sterk afwijkend van die van de rivier (Liefveld 
& Gogh, 2016). 
 
Om verschillende redenen is kwelnatuur tegenwoordig schaarser dan dat ze voor 1950 was 
(Mars et al., 1999). Allereerst bevat door de intensieve landbouw de bodem op veel plaatsen 
hoge concentraties fosfaat en nitraat. Deze nutriënten worden in de intrekgebieden door het 
grondwater opgenomen en meegevoerd naar de kwelplekken en zorgen daarmee voor 
vermesting. Kwelminnende soorten worden hierdoor verdrongen door algemene, minder 
kritische soorten. Tevens zijn de gehalten aan sulfaat in het grondwater vaak hoog als 
gevolg van de landbouw, hetgeen een versterkend effect op de nutriëntenbelasting heeft. 
Daarnaast is er een algehele daling van het grondwaterpeil als gevolg van verdrogende 
cultuurtechnische maatregelen als drainage, graven van watergangen. Door deze daling van 
het grondwaterpeil neemt niet alleen de kwantiteit van de kwel af, het leidt ook tot versnelde 
afbraak van organisch materiaal in de bovenste laag van de bodem. Hierdoor wordt de 
bodem weer verder verrijkt met stikstof en fosfaat (Bobbink et al., 2010).
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3 Het onderzoeksprogramma 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksopzet en het programma. De resultaten van de 
onderzoeken zijn opgenomen in hoofdstuk 4 en beide achtergrondrapportages. 
We onderscheiden in het onderzoeksprogramma twee parallelle sporen: 

• Een integrale beschouwing van kwelnatuur langs de Terrassenmaas:  
• Een inhoudelijke verdiepingsslag voor 5 zogenaamde pilotgebieden. Dit zijn gebieden 

waar we een onderzoek naar systeemkenmerken hebben uitgevoerd.  

Beide sporen komen samen in: 
• De systeemanalyse: de interpretatie van de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 5): 
• De beschrijving van ecologisch streefbeelden met ontwerpprincipes (hoofdstuk 6) 
• Een geactualiseerd beeld van kansrijke locaties voor herstel en ontwikkeling van 

kwelnatuur (hoofdstuk 7). 
 

 
3.2 De integrale beschouwing 

3.2.1 Inleiding  
Dit spoor omvatte allereerst een bureaustudie op basis van beschikbare info. De 
bureaustudie concentreerde zich in een beschrijving van de:  

• Abiotiek, met name de geomorfogenese en geohydrologie; 
• De typische kwelnatuur op basis van beschikbare informatie. 

Deze bureaustudie leverde een overzicht op van potentieel kansrijke locaties voor herstel en 
ontwikkeling van kwelnatuur. Deze potentieel kansrijke gebieden zijn vervolgens in het veld 
onderzocht op bodemkenmerken en de aanwezigheid van visuele kwelverschijnselen en 
kwelindicatoren. 
 

3.2.2 Geomorfogenese  
In 1999 is door van Winden & Overmars een geomorfologische kaart opgesteld van het 
traject van de Terrassenmaas. Deze kaart is hierna aangepast om een gespecialiseerde 
weergave te geven van de ligging van de verschillende terrasniveaus en geulpatronen. 
Tijdens deze verwerking zijn tevens de terrasranden, breuklijnen en het winterbed aan de 
kaart toegevoegd. In 2015 is door Crevasse advies een nieuwe geomorfologische kaart 
opgesteld van de gehele Limburgse Maas (Isarin et al., 2015). Dit beeld is gebruikt om de 
bestaande informatie aan te vullen. Voor deelgebieden waarvoor planvorming loopt, zoals de 
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, is gebruik gemaakt van gedetailleerde informatie, 
vastgelegd in diverse archeologische studies van o.a. de bureaus BAAC en ADC.  
 

3.2.3 Bodemtypen 
De Stiboka-bodemkaart 1:50.000 geeft een globaal beeld van de voorkomende bodems 
langs de Terrassenmaas. Deze werkkaart is op aanvraag beschikbaar. De uitgevoerde 
bodemonderzoeken in de referentiegebieden geven een veel gedifferentieerder beeld van de 
bodemopbouw. 
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3.2.4 Geohydrologie 
Voor deze studie hebben wij gegevens geraadpleegd van de regionale modellen uit de BRO-
database (DINO Loket) en modelresultaten van het hydrologisch modelinstrumentarium 
IBRAHYM 2.0.  
Bij het opstellen/aanvullen van de systeembeschrijvingen vanuit bestaande onderzoeken en 
eigen kennis van de gebieden, hebben we gebruik gemaakt van gegevens uit de 
Basisregistratie Ondergrond (BRO; www.dinoloket) en de beschikbare modelinstrumenten 
om de systeembeschrijvingen aan te vullen. Regionale geomorfologische, geologische, 
lithologische en geohydrologische modellen en kaarten (Geodataportaal Provincie Limburg) 
zoals het DGM, REGISII.1 en GeoTOP raadpleegden wij in combinatie met lokale 
ondergrondgegevens om de regionale en voor de pilotgebieden de lokale bodemopbouw in 
beeld te brengen.  
Modelresultaten uit het regionaal grondwatermodel van Limburg (IBRAHYM 2.0) hebben wij 
gebruikt om de regionale grondwaterstroming te beschrijven in aanvulling op meetgegevens.  
 
Bepaling GLG en GVG 
Voor de bepaling van de GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) en de GVG (gemiddelde 
voorjaars grondwaterstand) is gebruik gemaakt van het grondwatermodel IBRAHYM 2.0.  
  
Bron Isohypsen 
De afgebeelde isohypsen op de integratiekaart zijn opgesteld door TNO op basis van één 
wintersituatie. Dit is een interpolatie tussen meetpunten.  
  
Bepaling herkomst water 
Voor de bepaling van de intrekgebieden is een berekening uitgevoerd met IBRAHYM 2.0. De 
herkomst is bepaald door de stroming van het grondwater terug te volgen vanuit locaties 
waar het grondwater nabij maaiveld staat. Dit is gedaan voor locaties waar de GVG dichter 
dan 50 cm bij het maaiveld staat. 
   
3.2.5 Grondwaterkwaliteit 
Om een indicatie te krijgen van de kwaliteit van het grondwater zijn bestaande meetnetten 
geraadpleegd. Gebruikte data voor de integrale verkenning zijn afkomstig van het 
GGOR/OGOR-meetnet van de provincie Limburg. Dit meetnet is in augustus 2016 voor het 
laatst bijgewerkt. In het voorjaar van 2017 is via een veldbezoek beoordeeld in welke 
gebieden visuele kwelverschijnselen voorkomen. 
 
3.2.6 Natuur 
Er is een analyse uitgevoerd van beschikbare informatie met als bronnen de NDFF, 
provinciale gegevens en de ecohydrologische atlas van Limburg. Dit om een beeld te krijgen 
van het voorkomen van kwelindicerende plantensoorten.  
In het voorjaar van 2017 is via een veldbezoek beoordeeld of er kwelindicatoren voorkomen 
(zie tabel 3.1). In de zomer van 2017 is dit nogmaals herhaald.  
  
Kwelnatuur is een eigen, unieke natuurvorm, met kenmerkende plantensoorten als gewone 
dotterbloem, waterviolier en bosbies (van der Meijden et al., 1990, Weeda, 1984-1994). 
Echter, een complete lijst met kenmerkende soorten en gemeenschappen ontbreekt. Met 
behulp van de bestaande literatuur en eigen ervaringen is Tabel 3.1 tot stand gekomen, een 
lijst met indicatorsoorten voor kwelnatuur. 
  

http://www.dinoloket/
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Tabel 3.1: Lijst met indicatorsoorten1 voor kwelnatuur langs de Zandmaas. 
Species indicator list for seepage nature along the Sand Meuse. 
Familie Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Brassicaceae/cruciferea Cardamine amara Bittere veldkers  
Cyperaceae Scirpus sylvaticus Bosbies 
  Carex lasiocarpa Draadzegge 
  Carex rostrata Snavelzegge 
  Carex acutiformis Moeraszegge 
Equisetaceae Equisetum fluviatile Holpijp 
Haloragaceae Myriophyllum verticillatum Kransvederkruid 
Juncaceae Juncus acutiflorus Veldrus 
Menyanthaceae Menyanthes trifoliata Waterdrieblad 
Polygonaceae Persicaria bistorta Adderwortel 
Potamogetonaceae Potamogeton alpinus Rossig Fonteinkruid  
  Potamogeton polygonifolius Duizendknoopfonteinkruid  
Primulaceae Hottonia palustris Waterviolier 
Ranunculaceae Caltha palustris Dotterbloem 
  Ranunculus lingua Grote boterbloem 
Rosaceae Potentilla palustris (Comarum 

palustre) 
Wateraardbei 

Saxifragaceae Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil 

  Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil  
 
Tabel 3.2: Lijst met indicatorgemeenschappen voor kwelnatuur 
Indicator communities list for seepage nature. 

Code Plantengemeenschap Wetenschappelijke naam 
Kwelnatuur     
05Bc5 Associatie van 

waterviolier en 
kransvederkruid 

Myriophyllo verticillati-hottonietum 

05CA Associatie van 
waterviolier en 
sterrenkroos 

Callitricho-Hottonietum 

7Aa2 Associatie van 
Paarbladig goudveil 

Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii 

8Bc2 Associatie van Scherpe 
zegge 

Caricetum gracilis 

10AA3 Veenbloembies-ass Caricetum limosae 
10AB1 Associatie van 

Draadzegge en 
Veenpluis 

Eriophoro-Caricetum lasiocarpae 

16Ab1 Veldrus-associatie Crepido-Juncetum acutiflori 
16Ab5 Bosbies-associatie Scirpetum sylvatici 
16Ab6 Associatie van Gewone 

engelwortel en 
Moeraszegge 

Angelico-Cirsietum oleracei 

39Aa2b Elzenzegge-Elzenbroek; 
subass. met Bittere 
veldkers 

Carici elongatae-Alnetum cardaminetosum amarae 

Begeleidend   

                                                
 
1 Indicatorsoorten: plantensoorten die een indicator zijn voor bepaalde abiotische 
condities 
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Code Plantengemeenschap Wetenschappelijke naam 
8Ba1 Associatie van 

Slangewortel en 
Waterscheerling 

Cicuto-Calletum 

39Aa2 Elzenzegge-Elzenbroek Carici elongatae-Alnetum 
 

3.2.7 Nader onderzoek referentiegebieden  
Op basis van de voorafgaande bureaustudie zijn er verwachtingskaarten gemaakt waarop is 
aangegeven waar actueel waardevolle kwelnatuur aanwezig is. Tijdens veldbezoeken in het 
voorjaar zijn op basis van deze kaarten 49 gebieden bezocht op de drie verschillende 
terrasniveaus (overstromingsvlakte, Laagterras en Middenterras). Voor elk gebied is 
genoteerd welke kwelindicerende soorten en visuele kwelverschijnselen er voorkomen. Op 
basis van deze informatie zijn nieuwe kaarten gemaakt waarin elk gebied is ingedeeld op de 
kwaliteit van de huidige kwelnatuur. In gebieden waar veel kwelindicerende soorten en 
kwelverschijnselen gevonden zijn, is bodemonderzoek uitgevoerd. Deze gebied noemen we 
de referentiegebieden. Voor het bodemonderzoek zijn bodemprofielbeschrijvingen gemaakt 
en is er een bodemmonster van de bovenste laag genomen. 
 
Onderzoek flora 
Het verkennend veldonderzoek naar de flora is uitgevoerd van april t/m juni 2017. 
Kwellocaties zijn visueel geïdentificeerd door de aanwezigheid van visuele kwelverschijnselen 
als roodkleuring van de bodem en het water, bacteriefilms en de aanwezigheid van 
kwelindicerende plantensoorten. Op basis van het voorkomen van deze kwelverschijnselen 
en kwelindicerende soorten werden de 49 bezochte gebieden ingedeeld in drie categorieën: 
1) Locaties met veel kwelverschijnselen en kwel indicerende soorten. 2) Locaties met weinig 
kwelverschijnselen en kwel indicerende soorten. 3) Locaties waar geen kwelverschijnselen en 
kwel indicerende soorten zijn aangetroffen. Deze gegevens zijn weergegeven in tabel 1 
bijlage rapport Iris van Hamersveld en de integratiekaart. 
 
Bodemonderzoek 
Verdiepend bodemonderzoek is alleen uitgevoerd in gebieden en op locaties waar zowel 
visuele kwelverschijnselen als kwel indicerende soorten voorkomen. Van mei t/m juni 2017 is 
in 16 gebieden bodemonderzoek uitgevoerd (tabel 3.4). Op elke kwellocatie is één 
bodemprofiel van 1 tot 1.20 meter genomen met een edelmanboor (voor vaste bodemtypen) 
of met een guts (voor veenachtige bodemtypes). Daarnaast zijn, in een plot van 2x2m om 
de boring, de kwel indicerende soorten in percentage genoteerd. In de buurt van elke 
kwellocatie is ook een bodemprofiel genomen op een niet-kwel plek (Bijlage rapport Iris tabel 
3). Voor niet-kwel locaties is er geen vegetatieopname gemaakt.  
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Tabel 3.3: Gebieden waar bodemonderzoek is uitgevoerd. 
Locations where soil research has been conducted. 
Recente overstromingsvlakte Laagterras Middenterras 
Weerd Reuver Baarlo Geul Laagterras Broekhuizerbroek 
Gebrande Kamp Heuloërbroek Dubbroek 
 Roobeek Geul Meerlo 
 Siebersbeek Kaldenbroek 
 Vuilbemden Schandelosche Broek 
 Beesels Broek Broek Holthees 
 Lommerbroek  

 
Voor de bodemprofielbeschrijvingen is voor elke laag genoteerd; de diepte, percentage 
organisch materiaal, klei en zand, kleur, gereduceerde en geoxideerde lagen en status 
veraarding veen. Daarnaast is de GLG en GHG bepaald door de diepte van de gereduceerde 
lagen, geoxideerde lagen en veraard veen te noteren. In totaal zijn er 34 boringen op 
kwellocaties genomen. Bodemprofielen werden verwerkt in Brahms en gecategoriseerd met 
het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland (de Bakker en Schelling, 1966) (Bijlage 
rapport I. van Hamersveld, tabel 3 en figuur 1).  
 
Tenslotte is van de bovenste 10 cm een bodemmonster genomen voor laboratoriumanalyse. 
Tijdens de laboratoriumanalyse werd de pH, EC, water absorberend vermogen, hoeveelheid 
organisch materiaal en de korrelgrootte bepaald. Korrelgrootte werd bepaald in zes niveaus 
tot 0.020 mm. Resultaten per gebied staan weergeven in Bijlage rapport I. van Hamersveld 
tabel 2. Tenslotte zijn er verschillende statistische analyses uitgevoerd met de gevonden 
gegevens.  
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3.3 De pilotgebieden 

3.3.1 Inleiding  
De volgende criteria zijn gehanteerd voor de keuze van de 
pilotgebieden: 

• Tenminste 1 gebied op elk terrasniveau. 
• Onze kennis van de gebieden. 
• Adviezen van experts in het gebied van de Terrassenmaas 
• De beschikbare informatie van uit projecten en programma’s 

als Maas in Beeld, Smart Rivers en OBN. 
• Lopende meetprogramma’s vanuit GGOR/OGOR meetnet van 

provincie Limburg. 
• Overige onderzoeksprogramma’s, zoals voor de 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.  
 

Op basis van deze criteria zijn in overleg me de begeleidingsgroep van 
het OBN 6 onderzoekslocaties (pilotgebieden) geselecteerd, verdeeld 
over de twee terrasniveaus: 4 locaties op de recente 
overstromingsvlakte en 2 op het Laagterras. In figuur 3.1 zijn de 
locaties op een kaart weergegeven.  
 

3.3.2 Het uitgevoerde onderzoek 
In onderstaande tabel zijn van de pilotgebieden de beschikbare 
onderzoeksgegevens beknopt samengevat. 
 

Hiertoe is er eerst een oriënterend veldbezoek uitgevoerd in alle 
gebieden waarin een algemene verkenning is uitgevoerd. In 
navolging van het veldbezoek is per gebied een programma gemaakt 
voor het aanvullende bodem- en grondwateronderzoek.  
 
Tabel 3.4: Overzicht beschikbare gegevens (op basis van GGOR/OGOR-meetnet) 
van de pilotgebieden.  
Overview of available data (based on GGOR/OGOR-monitoring network) of the pilot areas. 

Terras Gebied Aantal 
peilbuizen 

Grond-
water-
kwantiteit 

Grond-
water- 
kwaliteit 

Bodem- 
opbouw 

Vegetatie- 
gegevens 

Recente 
overstromings-
vlakte 

Weerd 
Wanssum 

Geen  Beperkt Geen Beperkt Geen 

 Weerd 
Reuver 

Geen Nee Geen Geen Geen 

Laagterras Sohr-
Legerterbos 

3 Ja Ja Beperkt Ja 

 Beesels 
Broek 

3 Ja Ja Beperkt Ja 

 Aastbroek Geen Nee Geen Beperkt Ja 

 Siebersbeek Geen Nee Geen Beperkt Ja 
 
 
 
 

Figuur 3.1: Locaties pilotgebieden. 
Locations pilot areas. 
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In het voorjaar van 2017 is door Arcadis vegetatieonderzoek uitgevoerd om de huidige 
natuurwaarden te toetsen. 
 
Onderstaand geven we per onderzoeksthema een beknopte weergave van de opzet het 
onderzoek.  

3.3.3 Geomorfogenese en bodem 
In alle pilotgebieden zijn handboringen uitgevoerd. Deze informatie is aangevuld met reeds 
bestaande meetgegevens en informatie van het DINO-loket, en uitgevoerde boringen door 
de archeologische bureaus ADC en BAAC, die vele honderden boringen hebben uitgevoerd in 
Weerd Wanssum en Weerd Ooijen.  
Voor de locaties Aastbroek, Siebersbeek, Weerd Reuver en Beesels Broek zijn in het najaar 
van 2016 handboringen geplaatst. De bodemeigenschappen zijn hierbij in het veld ingeschat 
wat betreft de percentages organisch materiaal, klei, silt, zand en grind. Deze informatie is 
verwerkt tot boorstaten. Deze boorstaten geven een beeld van de bodemopbouw en zijn 
geclassificeerd naar bodemtype. Deze classificering is uitgevoerd op basis van het Bodem 
classificatiesysteem (Bakker & Schelling, 1966). De uitvoering van het bodemonderzoek voor 
het Sohr-Legerterbos is uitgevoerd door bureau B-ware (Mullekom & Smolders, 2016). 
 
Aanvullend heeft er bodemonderzoek plaatsgevonden waarbij 41 boringen zijn uitgevoerd in 
de gebieden Aastbroek, Siebersbeek, Weerd Reuver en Beesels Broek. Voor het Sohr-
Legerterbos is dit onderzoek uitgevoerd door bureau B-ware in het kader van 
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (Mooder Maas, 2017).  

3.3.4 Geohydrologie  
Het grondwateronderzoek richt zich enerzijds op de kwantiteit anderzijds op de kwaliteit, zie 
volgende paragraaf. Voor de uitvoering hiervan is in elk pilotgebied een peilbuis geplaatst. In 
Siebersbeek, Weerd Reuver en Beesels broek hebben de peilbuizen twee filters op 
verschillende dieptes, dit vanwege een slecht doorlatende grondlaag in de bodem, waarbij 
mogelijk stijghoogteverschil waarneembaar is. De plaatsing van deze peilbuizen heeft 
plaatsgevonden in het najaar van 2016.  
Voor de monitoring van de grondwaterstand zijn diver-dataloggers in de peilbuizen 
gehangen. De divers zijn zo afgesteld dat deze elke 6 uur de grondwaterstand registreren en 
kunnen periodiek worden uitgelezen. 
Bij het plaatsen van de peilbuizen zijn bij alle locaties tevens boorbeschrijvingen gemaakt. 
In totaal zijn er 10 buizen geplaatst die zowel gebruikt worden voor de monitoring van de 
grondwaterstijghoogte als voor grondwaterkwaliteit bemonstering. Het grondwater-
kwantiteitsonderzoek besloeg een periode van een half jaar, respectievelijk van GLG 
(september) tot en met de GVG (1 april). 

3.3.5 (Grond)Waterkwaliteit 
De oppervlakte- en grondwaterkwaliteitsbemonstering is verricht voor de GLG-situatie. Juist 
voor deze periode mag verwacht worden dat de grondwaterkwaliteit zo min mogelijk wordt  
beïnvloed door grondwateraanvulling en maximaal inzicht geeft in de potenties van het  
kwelwater. Voor de oppervlaktewaterbemonstering zijn in totaal 35 monsters genomen 
ongeveer in de periode van de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) situatie. 
In de pilotgebieden zijn in het najaar van 2016 grondwatermonsters genomen welke 
geanalyseerd zijn op de volgende parameters: zuurgraad, calcium, magnesium, chloride, 
ijzer (II), fosfaat (opgelost totaal), nitraat, sulfaat (opgelost), bicarbonaat en 
geleidingsvermogen. 

3.3.6 Verwerking van de gegevens 
Voor een compleet beeld van de waterkwaliteit is de in dit project verzamelde data 
gecomplementeerd met bestaande data. Zo zijn er bij het DINO-loket grondwaterkwantiteit 
en -kwaliteit gegevens bekend van Weerd Wanssum en het Sohr-Legerterbos. Tevens zijn 
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het Sohr-Legerterbos en Beesels-Broek onderdeel van het OGOR-meetnet van de Provincie 
Limburg. Dit meetnet bestaat sinds 2007 en wordt nog steeds bijgehouden. Het meetnet 
beslaat zowel grondwaterkwaliteit als -kwantiteit. 
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4 De onderzoeksresultaten 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bespreekt de onderzoeksresultaten van zowel de integrale verkenning als van 
de pilotgebieden. Aan de orde komen zowel de abiotiek als de biotiek. De integratie biotiek-
abiotiek komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
 
De volgende aspecten worden besproken: geomorfogenese, bodem, grondwaterstroming en 
-stijghoogte, grondwaterkwaliteit, visuele kwelverschijnselen en de verspreiding van 
kwelindicerende plantensoorten. 
Als onderdeel van deze beschrijving  zijn verscheidene kaartbeelden op A0-formaat tot stand 
gekomen, schaal 1:30.000, opgesplitst in een noord- en een zuidblad, respectievelijk de 
Venloslenk en de Peelhorstmaas. Deze bladen zijn als werkkaarten beschikbaar en betreft de 
aspecten hydrologie, geomorfogenese en bodemtypen. 
 
 
4.2 De integrale verkenning 

4.2.1 Geomorfogenese 
 
Inleiding 
De Terrassenmaas kent een unieke geologie van oplopende, oude rivierterrassen en 
grondwatergevoede restgeulen, die door de afwisseling van ijstijden en warmere 
insnijdingsperioden zijn gevormd (B. Peters 2010). 
De Terrassenmaas begint direct stroomafwaarts van de Roerdalslenk, een dalingsgebied. De 
Roerdalslenk zakt momenteel, naar geologisch maatstaven erg snel, met circa 1 cm per 
eeuw (van Winden en Overmars, 1999). Het zuidelijk deel van de Terrassenmaas bevindt 
zich op de Peelhorst, een geologisch stijgingsgebied dat aan de noordzijde wordt begrensd 
door de Peelrandbreuk. De Peelhorst stijgt ongeveer 2 cm per eeuw. In het verleden was de 
stijging veel geringer en soms daalde de bodem er zelfs tijdelijk. In totaal is de Peelhorst 
enkele tientallen meters gestegen, het meeste in het zuiden. De Maas reageerde op deze 
stijging door zich langzaam in te snijden.  
 
Ten noorden van de Peelrandbreuk doorsnijdt de Terrassenmaas de Venloslenk. Anders dan 
de naam Venloslenk doet vermoeden, is dit op dit moment ook een stijgend gebied. De 
bewegingen van dit blok zijn altijd gering geweest en perioden van daling en stijging 
wisselden elkaar af.  
 
Door de continue geologische opheffing van het gebied (de Peelhorst) heeft de Maas zich in 
de afgelopen honderd duizend jaar steeds dieper in het landschap gesneden. Dit proces van 
insnijden ging relatief snel tijdens de warme perioden, maar stokte tijdens de ijstijden toen 
het rivierdal opgevuld werd met grofkorrelig sediment. Deze fluctuatie in snelheid had de 
vorming van 3 verschillende terrasniveaus als gevolg; een hoog terras, een midden terras en 
een Laagterras (B. Peters, 2010). Vandaar dat dit gebied ook wel de Terrassenmaas wordt 
genoemd.  
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De Maasterrassen 
Gedurende de overgang van een koude naar een warme periode vond insnijding plaats in de 
riviervlakte, waardoor een rivierterras ontstond. Op deze insnijdingsfase volgde een 
meanderend riviersysteem, waarbij de Maas zich concentreerde in één geul en 
gedifferentieerde sedimenten zoals bedding-, oever- en komafzettingen afzette.  
De overgangen tussen de terrassen zijn op sommige plekken in het landschap nog duidelijk 
zichtbaar door steile terraswanden, ook wel steilranden genoemd. Deze randen zijn 
doorgaans tussen 1,5 tot 5 meter hoog. 
 
Voor het ontstaan van terrassen was, behalve de opheffing van de aardkorst, ook een sterk 
wisselende aanvoer van sediment vereist. Grote klimaatschommelingen, zoals ijstijden 
afgewisseld met warme perioden, zetten dit proces in gang. Tijdens koude perioden 
verdween de begroeiing en voerden de rivieren zoveel, door erosie vrijgekomen, sediment 
af, dat het rivierdal ermee verstopt raakt.  
 
Geologen onderscheiden wel 30 terrasniveaus in de ondergrond van het Maasdal. Voor deze 
studie is gekozen voor de indeling die ook door de Rijks Geologische Dienst in de 
Geomorfologische kaart van het gebied is gebruikt. Hier onderscheidt men vier niveaus; de 
Rijnterrassen en Maasterrassen van het hoogste, middelste en laagste niveau en de recente 
overstromingsvlakte. Voor de leesbaarheid worden de Maasterrassen hier kortweg 
Hoogterras, Middenterras, Laagterras en recente overstromingsvlakte genoemd (figuur 2.1).  
 
Het oudste terras, het Hoogterras, is ontstaan in het vroeg Pleistoceen ongeveer 200.000 
jaar geleden. Dit was de Saalien-ijstijd, waarin het landijs tot halverwege ons land kwam. 
Het Middenterras is ontstaan aan het einde van het midden Pleistoceen ongeveer 20.000 jaar 
geleden. Het Laagterras is ontstaan tijdens het late Dryas ongeveer 12.000 jaar geleden, zie 
onderstaande geologische tabel. Momenteel bevinden we ons in een warmere periode, het 
Holoceen, en heeft de Maas een meanderend karakter. 
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Figuur 4.1: Geologische tijdschaal en fase waarin de vlechtende en de 
meanderende Maas afwisselend voorkomen. 
Geological timeframe and phase in  which the braiding and meandering Meuse occurred 
alternately.
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Het Hoogterras 
Het Hoogterras stamt uit de voorlaatste ijstijd, het Saalien, toen het landijs de noordelijke 
helft van ons land bedekte. Deze periode ligt 370.000 tot 130.000 jaar achter ons. Het 
Hoogterras is opvallend vlak, dit als gevolg van latere dekzandafzettingen, waarbij door de 
wind een dik pakket fijne zanden op het grofzandige, door vlechtende rivieren gevormde 
terras is afgezet. Het Hoogterras is de donkerbruine kleur op de kaart van de 
Geomorfogenese. Het Hoogterras ligt aan weerszijden van de Maas, maar is op de westoever 
op veel plaatsen weggeërodeerd tijdens de vorming van het Middenterras. Alleen tussen 
Neer en Kessel is het Hoogterras nog direct langs de Maas aanwezig, zie onderstaande foto. 
 

 
Foto 4.1: Een unieke situatie: het Hoogterras grenzend aan het zomerbed van de 
Maas bij Neer. 
A unique situation: High terrace adjacent to the summer bed of the Meuse near Neer. 
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Het Middenterras 
 

 
Figuur 4.2: Ligging van het Middenterras (Arcadis systeemkaart). 
Location of middle terrace (Arcadis systeemkaart). 
 
Gedurende de laatste fase van het Pleniglaciaal (circa 29.000 tot 15.700 jaar geleden) 
heerste een zeer koud klimaat (poolwoestijn). Er was nagenoeg geen begroeiing. Binnen het 
Maasdal studiegebied en de wijde omgeving ervan werd sediment afgezet door een vlechtend 
riviersysteem, een uitermate dynamisch systeem met veel relatief smalle, ondiepe geulen die 
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zich voortdurend verplaatsten en grofzandig sediment afzetten in de vorm van zand- en 
grindbanken. Het Middenterras ligt ca 2 tot 3 meter lager dan het Hoogterras en is langs 
vrijwel de hele Zandmaas te vinden als een 1 tot 4 km brede zone. Deze afzettingen zijn met 
de midden-bruine kleur op de kaart met de geomorfogenese aangegeven.  
Het sediment behorend tot dit terras bestaat uit slecht gesorteerd, matig tot zeer grof, 
grindrijk zand. Deze afzettingen zijn doorsneden door geulen, op de geomorfogenetische 
kaart aangeduid als “restbeddingen van vlechtend systeem”.  
Gezien het heersende poolwoestijnklimaat bevat het sediment geen plantenresten.  
 
In droge perioden trad verstuiving van het zand op. Zo zijn belangrijke delen van het 
westelijke van de Maas gelegen Middenterras overstoven met dekzand: de lichtgele 
kaarteenheid op de geomorfogenetische kaart. Op de oostelijke oever is het middelste terras 
grotendeels met stuifzanden bedekt. 
 
Het Laat-Pleniglaciaal werd opgevolgd door een warmere periode; het Bølling-interglaciaal. 
De Maas had in deze periode de gehele dalvlakte, die in de laatste ijstijd was ontstaan, tot 
haar beschikking en vormde daarin brede meanders. De buitenbochten raakten in het westen 
tot tegen het dekzandfront en in het oosten raakten zij direct het hoogste terras. De Maas 
bleef ook in deze warme periode een rivier met een sterk wisselend debiet. Soms steeg het 
peil zover dat delen van het ernaast gelegen hoogste terras overstroomden. In het ondiepe 
en langzaam stromende water op het hoogste terras bezonk toen klei.  
 
Gedurende de warme periode sneed de Maas zich in in het centrale deel van haar dalvlakte 
en daardoor kwamen de meanders buiten het bereik van de rivier te liggen. Alleen bij 
hoogwater stroomden ze nog mee en in de oude meanderbochten werd dan klei afgezet.  
De oude meanderbogen zijn nog steeds goed in het landschap te herkennen. Omdat ze ver in 
het achterland liggen en lokaal enkele meters diep zijn komt er kwelwater aan de 
oppervlakte en vaak stromen beekjes via de oude meanderboog naar de Maas. Omdat het 
verval zeer gering is zetten de beekjes er nu klei en zand af. Enkele meanders zijn zo nat dat 
zich er moerassen in hebben ontwikkeld waar zich laagveen in vormt. De binnenbochten van 
de meanders zijn daarentegen droog en zandig en veel dorpen zijn juist daar gesticht. 
Tijdens het extreme hoogwater van 1993 en 1995 bereikte het waterpeil op veel plaatsen 
juist de rand van de oude meanders en enkele konden zich toen vullen. Ook als het Maaspeil 
niet zo hoog komt, stijgt het waterpeil in de meanders vanwege de toegenomen kweldruk en 
het opstuwen van het beekwater. De geulen van het meanderende rivierstelsel staan op de 
geomorfogenetische kaart aangeduid als “restbeddingen van meanderend systeem”. De 
onderstaande figuur toont een uitsnede uit deze kaart. 
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Figuur 4.3: Uitsnede van de kaart geomorfogenese met een representatief deel van 
het Middenterras: het Dubbroek. 
Crop of the ‘geomorfogenese’ map with a representative part of the middle terrace: 
Dubbroek. 
 
Het Laagterras 
Na de warme periode waarin de grote Maasmeanders en het Middenterras ontstonden, werd 
het nog eenmaal extreem koud. De plantengroei verdween weer grotendeels, de Maas 
herkreeg zijn vlechtende loop en door de aanvoer van veel grind en zand werd het kort 
tevoren uitgesleten dal opnieuw opgevuld. Lage temperaturen en het verdwijnen van het 
vegetatiedek leidden tot lagere verdamping. In combinatie met vermoedelijke stijging van de 
neerslag resulteerde dit in grote hoeveelheden smeltwater in het voorjaar. Samen met de 
permafrost in de bodem leidde dit tot een verandering in riviersysteem van meanderend naar 
vlechtend: een brede riviervlakte met een stelsel van vele ondiepe geulen. Dit is de Vroege 
Dryas-periode. Aan deze periode kwam een einde door een kortstondige 
temperatuurstijging: het Allerød interstadiaal. 
Vervolgens trad opnieuw een koude periode in: het Late Dryas, waarbij in natte perioden de 
Maas opnieuw een vlechtend karakter kreeg. De geulen van dit vlechtend rivierstelsel staan 
op de geomorfogenetische kaart aangeduid als “restbeddingen van vlechtend systeem” 
Dit Laagterras' strekt zich als een smal lint aan beide zijden van de rivier uit. Het ligt weer ca 
2 tot 3 m lager en is over vrijwel het hele traject van de Zandmaas op beide oevers 
aanwezig. Het varieert in breedte van enkele honderden meters in de Peelhorst tot meer dan 
3 kilometer in de Venloslenk. 
In het noorden ligt het 3 meter en in het zuiden tot 6 meter boven de huidige 
rivierdalbodem. Bij hoogwater overstroomt het al snel en in het daar ondiepe en langzaam 
stromende water heeft de Maas in de recente tijd klei afgezet. Het vroegere vlechtende 
geulenpatroon is echter op veel plaatsen nog te herkennen. Veel beken die vanaf de hogere 
terrassen komen, stromen via deze geulen over het Laagterras naar de Maas. 
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Tussen de geulen lagen 
zandbanken die bij 
hoogwater vaak overstroomd 
raken. Gedurende een groot 
deel van het jaar was de 
watertoevoer laag en lag de 
bedding droog. Gedurende 
het einde van Late Dryas 
wordt het klimaat warmer en 
droger en neemt de 
rivieractiviteit af. Door het 
drogere klimaat neemt ook 
de eolische activiteit in het 
gebied sterk toe. Door een 
schaarse vegetatie konden 
de zandbanken gemakkelijk 
verstuiven. Hierdoor zijn aan 
de oostkant van de Maas 
grote rivierduinen ontstaan. 
Ook aan de westkant van de 
Maas vinden we op kleine 
schaal stuifduinen, zoals de 
Hooge heide bij Blitterswijck 
en de Hombergerheide bij 
Lottum. 
 
De laagstgelegen delen van 
het Laagterras zijn 
gedurende het Holoceen 
bedekt geraakt met een 
pakket oeverafzettingen van 
de Maas. De dikte van dit 
pakket wordt naarmate de 
afstand tot de Maas 
toeneemt, steeds dunner. Op 
de geomorfogenetische kaart 
is onderscheid gemaakt in 
het Laagterras met holoceen 
oeverdek (olijfgroen) en 
zonder oeverdek (oranje). 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.4: Ligging van het Laagterras. 
Location of low terrace. 



 
 
 

Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 39 
 

Foto 4.2: Terrasrand als begrenzing tussen de recente overstromingsvlakte (links) 
en het Laagterras (rechts). 
Terraceborder as a boundary between recent flood plains (left) and low terrace (right). 
 
De Recente overstromingsvlakte 
Op de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen veranderde het rivierpatroon van de 
Maas wederom, ditmaal van vlechtend naar meanderend. De Maas sneed zich diep in als 
gevolg van de klimaatsverandering. De voorheen ondiepe geulen van het vlechtende 
riviersysteem werden voor het overgrote deel verlaten. Een aantal geulen werd echter 
uitgediept waarvan er één de actieve watervoerende geul was, de voorloper van de huidige 
Maas. De overige geulen waren slechts meestromend bij grote debieten en bevatten in 
rustige periodes stilstaand water. Door een afname in stroomsnelheden in deze geulen 
konden de kleideeltjes neerslaan en werden de geulen opgevuld met klei waarna soms 
veenvorming plaatsvond. Waar de Maas zich in het Vroeg Holoceen (Preboreaal-Boreaal) 
lateraal heeft verplaatst zijn er grofzandige kronkelwaardruggen ontstaan.  
 

Foto 4.3: Kronkelwaardpatroon in de recente overstromingsvlakte bij kasteel 
Ooijen ter hoogte van rivier kilometer 125 (zie basiskaart).  
Twirl pattern in recent floodplain at castle Ooijen at river kilometer 125 (see ‘basiskaart’). 
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Evenals de laagste delen van het Laagterras zijn de Vroeg-Holocene kronkelwaardruggen 
bedekt met kleiige oeverafzettingen door een toename van overstromingen. Deze toename 
werd vanaf de Middeleeuwen versneld door uitgebreide boskap. Dit veroorzaakte een 
verhoogde sedimentatiesnelheid en de vorming van het dikke pakket kleiige en fijnzandige 
oeverafzettingen. 
Op de kaart van de geomorfogenese zijn deze afzettingen terug te vinden als: 

• Oeverafzettingen op kronkelwaard (licht groen op de kaart). 
• Oeverwalafzettingen op holocene kom (midden-groen). 
• Oeverafzettingen op holocene geul (blauwgroen). 

 

 
Figuur 4.5: Uitsnede kaart geomorfogenese ter hoogte van kasteel Ooijen, met 
ligging geologisch profiel. 
Cutout ‘geomorfogense’ map at Castle Ooijen, with location geological profile. 
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Foto 4.4: Holocene restgeul op de Recente overstromingsvlakte in de Rijkelse 
Bemden rivier kilometer 91 (zie basiskaart). 
Holocene ditch relict on recent flood plain in Rijkelse Bemden, river kilometer 91 (see 
‘basiskaart’). 
 
Dekzanden en stuifzanden 
Naast de invloed van de rivier heeft ook de wind een grote rol gespeeld bij de vormgeving 
van het Maaslandschap. In perioden van grote droogte of koude verdween de begroeiing en 
kreeg de wind vat op het zand dat overal aan de oppervlakte lag. Met name tijdens de 
voorlaatste ijstijd waren enorme hoeveelheden zand vrijwel permanent in beweging. Het deel 
van Limburg ten westen van de Maas werden toen met een 2 tot meter dikke deken van 
zand bedekt. De voorste begrenzing van dit dekzandgebied ligt als een 2 tot 3 meter hoog 
front, net ten westen van de terrasranden van het Hoog- en Middenterras.  
Vanuit het Maasdal zelf waaide tijdens de ijstijd ook zand de hogere oostelijke oever op. Dit 
gebeurde in de tijd dat het Laagterras werd gevormd. Het Middenterras op de oostoever is er 
dan ook grotendeels door bedekt. De oude meanders die hier lagen, raakten bedolven, op 
enkele delen na, die nu te herkennen zijn als vennen. 
 

Foto 4.5: Smalle zone Laagterras grenzend aan de Maasduinen bij de Hamert, rivier 
kilometer 121 (zie basiskaart). 
Narrow zone low terrace adjacent to Maasduinen at de Hamert, river kilometer 121 (see 
‘basiskaart’). 
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Figuur 4.7: Ligging van de recente overstromingsvlakte. 
Location of recent flood plain.  
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4.2.2 Bodemtypen 
 
De Stiboka-Bodemkaart verschaft zeer globaal beeld van de bodemopbouw en is als 
werkkaart beschikbaar.  
 
Voor de onderzoekslocaties (zowel pilotgebieden als de referentiegebieden binnen de 
integrale verkenning) is nader bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit komt een beeld naar 
voren dat sterk afwijkt van de Stiboka-bodemkaart. Zo is de differentiatie aan bodemtypen 
op de kwellocaties erg groot: in dit onderzoek zijn 13 verschillende bodemtypen gevonden op 
de kwellocaties. Alle onderzoeksresultaten en boorprofielen zijn weergegeven in het los 
toegevoegde achtergronddocument. 
 
Tabel 4.1: Aantal boringen per bodemtype. 
Number of soil core samples per soiltype. 

Bodemtypen Aantal boringen 

Poldervaag 1 

Leekeerdgrond 3 

Broekeerdgrond 4 

Kuilbrik 6 

Beemdbrik 2 

Liedeerd 3 

Vorstvaag 3 

Aarveengrond 5 

Madeveengrond 1 

Koopveengrond 5 

Vlierveen 1 

4.2.3 Geohydrologie 
Alle gepresenteerde gegevens zijn regionale gegevens, uit regionale interpolaties (isohypsen) 
of regionale modellen (IBRAHYM 2.0). Met die kennis moeten deze gegevens gebruikt en 
geïnterpreteerd worden. De gegevens zijn daarmee niet geschikt om op lokaal niveau 
uitspraken te doen. 
Op de hydrologische kaarten (de werkkaarten; separaat beschikbaar) staan 
grondwaterstanden en isohypsen. Voor de bepaling van de GLG en de GVG is gebruik 
gemaakt van het regionale grondwatermodel IBRAHYM 2.0. De afgebeelde isohypsen zijn 
opgesteld door TNO op basis van één wintersituatie. Dit is een interpolatie tussen de 
meetgegevens van de bestaande peilbuizen in de Provincie. Op de hydrologische kaart, 
kaartbeeld 2, staat deze hydrologische informatie afgebeeld. 
Op het merendeel van de terrassen zijn dikke zandige pakketten zonder duidelijk 
scheidende, fijnkorrelige lagen. Een duidelijk tweede watervoerend pakket ligt vaak diep 
waardoor toestroom van kwelwater uit diepere pakketten maar op een paar locaties voor kan 
komen. Het grondwater uit deze diepere pakketten heeft in de regel een betere 
waterkwaliteit voor de beoogde natuurdoelen. Het gaat dan om hoge concentraties aan 
Fe2+/3+ en HCO3- en lage concentratie aan Cl-, SO42- en bemestende of systeemvreemde 
stoffen, zie par 4.2.4. 
Het uittreden van grondwater direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via 
capillaire opstijging kan kwelwater zijn. Geohydrologisch is sprake van kwel wanneer 
grondwater vanuit een diepere grondlaag met een grotere stijghoogte dan het freatisch 
grondwater boven of gelijk aan maaiveldniveau (of wortelzone) komt. Er is dan sprake van 
een opwaartse grondwaterstroming.  
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Deze situatie doet zich niet voor aangezien er geen onderscheid is tussen freatisch water en 
water uit het eerste watervoerende pakket. We kunnen daarom niet speken van kwel, wel 
van uittredend grondwater. Verderop in deze rapportage spreken we van kwel en bedoelen 
we daarmee uittredend grondwater. 

In het algemeen ontstaat kwel door een grondwaterstroom van een hoger gelegen gebied 
naar een lager gelegen gebied (www.natuurkennis.nl). Het uittredend water infiltreerde 
eerder op de hoger gelegen plaatsen. Het kan daarbij gaan om grote afstanden (orde grootte 
van kilometers tot soms meerdere tientallen kilometers), maar dezelfde relaties en patronen 
kunnen zich ook voordoen op kleinere afstanden (honderden tot tientallen meters). Zo kan 
een stuifduin bijvoorbeeld als infiltratiegebied optreden voor een grondwaterstroom die aan 
de voet van de stuifduin uittreedt en daar een kwelzone creëert. 

Als we spreken over kwelgeul is dat veelal een grondwatergevoede geul en niet een met 
kwelwater gevoede geul. 

Foto 4.6: Uittredend grondwater in een grofzandige onderbreking van een slecht 
doorlatende kleilaag op het Laagterras.  
Outflowing groundwater in a coarse sandy disruption of an impermeable clay layer on the low 
terrace. 
 

De afgelopen decennia zijn de grondwaterstanden verder gedaald, als het gaat om het 
midden en Laagterras. De gestuwde Maas zorgt ervoor op dat het grondwaterpeil in en 
rondom de Maas niet verder daalt dan het stuwpeil. De oorzaken van de grondwaterdaling 
liggen in de toegenomen waterwinningen, de intensivering van de detailontwatering, 
toename verhard oppervlak (beperking van intrekmogelijkheden) en de grootschalige 
toepassing van beregening.  
 
Bepaling herkomst water 
Voor de bepaling van de intrekgebieden is een berekening uitgevoerd met IBRAHYM 2.0. De 
herkomst is bepaald door de stroming van het grondwater terug te volgen vanuit locaties 
waar het grondwater nabij maaiveld staat. Dit is gedaan voor locaties waar de GVG dichter 
dan 50 cm bij het maaiveld staat. De uiteindelijk afgebeelde ‘intrekgebieden’ tonen de meest 
extreme horizontale herkomst voor 100 jaar. Dit wil niet zeggen dat het water daar vanaf 
het oppervlakte komt. Voor deze detailinformatie moet per gebied een gedetailleerde 
modellering worden uitgevoerd. De intrekgebieden staan op de werkkaart geohydrologie. 

4.2.4 Grondwaterkwaliteit 
Kwelnatuur wordt in de regel gevoed door toestroom van gerijpt grondwater van regionale 
herkomst: lange kwel. Ze kunnen ook gevoed worden door weinig gerijpt grondwater van 
lokale herkomst: korte kwel. In dat geval wijkt de soortensamenstelling van de vegetatie af 
van die van de kwelgeulen met lange kwel. 
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Tabel 4.2: Kenmerken van lange kwel en korte kwel. 
Characteristics of deep seepage and local seepage. 

 pH 
(zuurgraad) 

calcium 
Ca (mg/l) 

bicarbonaat 
HCO3 (mg/l) 

Gerijpt grondwater 
(lange kwel) 

> 7 >100 >250 

Weinig gerijpt 
grondwater (korte 
kwel) 

< 7  <70 <100 

Kwelwater is rijk aan ijzer. Zodra het zuurstofarme ijzerhoudende kwelwater aan de 
oppervlakte komt en zuurstof uit de lucht opneemt, zal het opgeloste ijzer oxideren tot 
onoplosbare ijzeroxide dat uitvlokt en neerslaat. IJzer in het water is visueel zichtbaar in de 
vorm van ijzerneerslag, bacterievliezen, roodkleuring van het water en ijzerneerslag. Een 
hoog ijzergehalte zegt echter nog niets over de kwaliteit/voedselrijkdom van het uittredende 
grondwater. 

Tabel 4.3: Definities ijzerconcentraties. 
Definitions iron concentrations. 

IJzer   

<0.15 mg/L Lage concentratie 

0.15 - 0.20 
IJzerhoudend, non-toxisch voor meeste 
planten 

0.2 - 2.0 IJzerhoudend, toxisch voor meeste planten 

2.0 - 3.0 IJzerrijk  

> 3.0 Zeer ijzerrijk 
 
Kwelwater heeft vaak een roestbruine kleur door de aanwezigheid van ijzer in het 
grondwater. Dit reageert met de zuurstof in de lucht. IJzer bacteriën profiteren van die 
energiebron. Zij zijn te zien in de vorm van een olieachtig laagje op het water met de 
kenmerkende kleuren van de regenboog. Het verschil tussen echte olie en ijzer bacteriën is 
makkelijk te ontdekken door daar met een stokje in het water te roeren. De laag 
ijzerbacteriën breekt min of meer, terwijl olie één laag blijft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.7: Bacterievlies. 
Bacteriefilms. 
 



 
 
 

Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 47 
 

Door overbemesting van de intrekgebieden is het toestromende kwelwater rijk aan 
nutriënten en sulfaat. Hoge sulfaatgehalten van het grondwater in venige bodems leidt tot 
versnelde afbraak van het veen en daarmee verdere toename van de voedselrijkdom, het 
proces van interne eutrofiëring. 
De onderstaande tabel geeft inzicht in de kritische concentraties van deze systeemvreemde 
stoffen.   

Tabel 4.4: Grondwaterkwaliteit, beoordeeld op basis van aanwezigheid 
systeemvreemde stoffen in mg/l. Bepaald op basis van onderzoek naar 
grondwaterkwaliteit in pilotgebieden in relatie tot voorkomen van kwelindicatoren. 
Groundwater quality, based on the presence of non-systemic substances in mg/l. Determined 
based on research to groundwater quality in pilot areas in relation to the occurrence of 
seepage indicator species. 

 

 
  

 

 
Interne eutrofiëring  
Veenbodems bevatten grote hoeveelheden stikstof en fosfaat. Deze zijn van nature echter 
ingekapseld in afgestorven organisch materiaal en daarom niet beschikbaar voor planten. 
Aanvoer van gebiedsvreemd water kan deze vastgelegde voedingstoffen echter mobiliseren. 
In dit geval vindt eutrofiering plaats zonder noodzakelijke aanvoer van voedingsstoffen van 
buitenaf. Dit wordt interne eutrofiering genoemd. 
Interne eutrofiëring wordt veroorzaakt door hoge concentraties bicarbonaat en/of sulfaat. 
Bicarbonaat leidt tot neutralisatie van zuren die de veenafbraak remmen.  
Sulfaat neemt in anaerobe milieus de rol van zuurstof als oxidator over. Bodembacteriën 
gebruiken onder zuurstofarme omstandigheden sulfaat bij de afbraak van organisch 
materiaal. Hierbij wordt het sulfaat wordt gereduceerd tot sulfide en waarbij tevens 
bicarbonaat wordt gevormd. Hierdoor gaat de afbraak van organisch bodemmateriaal ook 
onder zuurstofloze omstandigheden door. Bij dit afbraakproces komt naast ammonium en 
fosfaat ook het giftige waterstofsulfide vrij. Het gevormde sulfide zorgt ervoor dat fosfaat in 
de bodem niet langer goed kan binden aan ijzer, doordat sulfide zelf sterker hecht aan het 
vrij beschikbare ijzer. Fosfaat komt hierdoor vrij in de bodem en het bodemwater. Als er 
onvoldoende ijzer is om het sulfide te binden loopt de concentratie van het sulfide op en 
bereikt het soms voor planten en dieren giftige waarden.  
Hoge sulfaatconcentraties kennen hun oorzaak in hoge nitraatconcentraties: bij omzetting 
van nitraat naar stikstof, het denitrificatieproces, wordt zwavel geoxideerd tot sulfaat. 
Zwavel is in de bodem aanwezig in banken van pyriet en andere ijzersulfiden.    
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Kwelwater bevat hoge concentraties calcium en magnesium; in combinatie met een hoge 
concentratie bicarbonaat indiceert dit rijping van het grondwater. De door van Wirdum & 
Kemmers gestelde kwalificatie van kwel betreft gerijpte kwel, ook wel “lange kwel” genoemd. 
Deze is te verwachten wanneer het grondwater voldoende tijd in de grond verblijft. Wanneer 
uittredend kwel een relatief korte tijd ondergronds is geweest, en dus niet voldoet aan de 
eisen voor rijping, spreekt men van “korte kwel”. Deze benodigde verblijftijd wordt bepaald 
door de samenstelling van de bodem, met name kalk is hierbij een bepalende factor. In een 
zeer kalkrijke situatie kan men na enkele jaren al spreken van rijping, waarbij het in 
kalkarme bodems tot honderden jaren kan duren (Kemmers, 1993). IJzerverschijnselen zijn 
een indicatie voor zowel korte als lange kwel (Everts & De Vries, 1991).  

Visueel is dit in het veld waar te nemen als roodbruine ijzeroxide vlokken en/of een 
olieachtige film op het water welke ontstaan onder invloed van ijzer bacteriën, Gallionella 
ferruginea. Deze reactie ziet er als volgt uit (Mars, H. D., van Gool, C. R., & van Tijen, 1999). 

10Fe2+ + 2NO3- + 14H2O -Gallionella-> 10FeOOH + N2 + 18H+ 

Hoewel voor ijzeroxide geen streefwaarden bekend zijn, wordt een waarde van >2.0 mg/L 
gezien als een ijzerrijke situatie. Een andere oorzaak voor een hoge ijzerconcentratie, in de 
range van 20-100 mg/L, kan vervuiling door landbouwinvloed zijn. Hoge nitraatconcentraties 
zijn hiervan de oorzaak, aangezien nitraat, evenals sulfaat, zorgt voor het vrijmaken van 
ijzerionen. Deze reactie is als volgt (de Mars, H. D., van Gool, C. R., & van Tijen, 1999). 

5FeS2 + 14NO3- + 4H+ -> 7N2 + 5Fe2+ + 10SO42- + H2O 

Gezien deze reactie is het te verwachten dat kwelwater van nature licht sulfaathoudend is, 
met concentraties < 15 mg/l. In hogere concentraties kan sulfaat leiden tot interne 
eutrofiëring. Dit komt doordat sulfaat het vrijkomen van fosfaat stimuleert (Caraco, Cole, & 
Likens, 1989). Onder anaerobe omstandigheden fungeert sulfaat als protonacceptor bij de 
afbraak van organisch materiaal en neemt zo de rol van zuurstof over. Bij dit proces komen 
ammonium, bicarbonaat en waterstofsulfide vrij. Waterstofsulfide veroorzaakt het vrijkomen 
van fosfaat door de binding tussen ijzer en fosfaat te verbreken, de volgende reactieformule 
geeft deze reactie weer: 

FePO4 + H2S -> FeS + PO42- + 2H+ 

Het opgeloste ijzer wordt omgezet in ijzersulfide en slaat neer. Dit proces veroorzaakt tevens 
verzuring. Dit stimuleert de eerdergenoemde reactie weer in het vrijmaken van ijzerionen, 
maar ook van sulfaat. Dit sulfaat veroorzaakt vervolgens weer het vrijkomen van fosfaat.  
De mate van deze interne eutrofiëring hangt uiteindelijk af van de concentraties ijzer en  
sulfaat in het systeem (Runhaar, 2006). 
 
4.2.5 Natuur 

Flora 
Tijdens het veldonderzoek zijn dertien zogenaamde kwelindicatoren gevonden, te weten 

• Waterviolier 
• Dotterbloem 
• Bosbies 
• Moeraszegge 
• Holpijp 
• Klein blaasjeskruid 
• Grote boterbloem 
• Kleine watereppe 
• Veldrus 
• Slangenwortel 
• Adderwortel 
• Rossig fonteinkruid 
• Duizendknoopfonteinkruid 
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Bosbies, Holpijp, Veldrus, Dotterbloem en Moeraszegge zijn de meest frequent aangetroffen 
en komen ook in de meeste gebieden voor. 5 kwelindicatoren waarmee we het onderzoek 
zijn ingegaan, zijn niet gevonden. Het betreft Moerasstreepzaad, Bittere veldkers, 
Draadzegge, Paarbladig goudveil en Verspreidbladig goudveil. 
 
Macrofauna 
Kwelnatuur biedt ruimte aan diverse macrofauna, bijzondere aan te treffen soorten zijn 
kokerjuffers zoals Cyrnus flavidus, de waterjuffer Coenagrion pulchellum, de duikerwants 
Cymatia coleoptrata, de onder water levende rups Parapoynx stratiotata en tevens vele 
slakken en mijten. Verder ook vele libellenlarven die als adult nog rondom de geulen te 
vinden zijn, zoals Glassnijder en Vroege glazenmaker.  
Vanwege deze verwachting is door Hydrobiologisch Adviesburo Klink in de zomer van 2017 
onderzoek gedaan naar de macrofauna gemeenschap op 6 verschillende locaties.  
Op 1 locatie is dit onderzoek gecombineerd met paleo-ecologisch onderzoek naar de 
historische samenstelling van de macrofauna gemeenschap. Uit het macrofauna onderzoek 
blijkt dat de macrofauna gemeenschap in de onderzochte kwelzones wordt gekenmerkt door 
soorten die tolerant zijn ten opzichte van organische verontreiniging met een laag 
zuurstofgehalte tot gevolg. Geen enkele locatie voldeed aan de KRW maatlat. Voor het 
volledige onderzoek verwijzen wij naar “Macrofauna in kwelmilieus van de Terrassenmaas en 
paleo-ecologisch onderzoek in Heuloërbroek (Nw. Bergen)” (Klink, 2017).  
Een samenvatting van het onderzoek van Klink is opgenomen in Bijlage 3: macrofauna-
onderzoek. 
 
 
 
4.3 De Pilotgebieden 

Onderstaand geven we per onderzoeksthema een beknopte bespreking van de resultaten 
van het onderzoek van de pilotgebieden. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat in 
paragraaf 4.3.5 Samenvatting onderzoeksresultaten. In Bijlage 5 Stageverslag R.B. Mulders 
zijn alle resultaten van het onderzoek opgenomen. Aanbevelingen voor herstel en inrichting 
voor de pilotgebieden zijn opgenomen in paragraaf 7.4. 

4.3.1 Geologie en Bodem 
Met uitzondering van het Sohr-Legerterbos komt de bodem in alle pilotgebieden in zijn 
algemeenheid redelijk met elkaar overeen. Overal wordt een (holocene) kleilaag 
aangetroffen welk varieert van tenminste 0.3m tot 4.2m, in deze kleilaag zijn hier en daar 
venige afzettingen aangetroffen. Onder deze kleilaag bevinden zich grofzandige 
rivierafzettingen. Indien deze kleilaag dikker is dan 40 cm spreken we van 
poldervaaggronden. Dit is het overheersende bodemtype in de pilotgebieden.  
Voor de pilotgebieden Wanssum en het Sohr-Legerterbos zijn geologische doorsneden 
samengesteld. Deze zijn hieronder gepresenteerd. 
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Figuur 4.9: Ligging geologisch profiel 7 in de Weerd Wanssum.  
Location geological profile 7 in Weerd Wanssum. 
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Figuur 4.12: Ligging van de geologische profielen 4 en 5 in het Sohr-Legerterbos. 
Location of the geological profiles 4 and 5 in Sohr-Legerterbos. 
 
Het Sohr-Legerterbos kent een grote variatie aan bodemopbouw, mede veroorzaakt door 
menselijk ingrijpen als afgraven van veenlagen en het opbrengen van zanddekken. Deze 
variatie en mate van verstoring is dermate groot dat een sluitende bodemclassificatie niet 
mogelijk bleek. Wel is een bodemkaart vervaardigd met een meer beschrijvende legenda. 
Deze is hieronder weergegeven. 

 
Figuur 4.13: Diverse bodemtypes komen op korte afstand van elkaar voor in de 
Oude Maasarm. 
Diverse soil types occur in close proximity of each other in the Oude Maasarm. 
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Voor een uitgebreide uiteenzetting van de bodemeigenschappen van elk pilotgebied 
verwijzen wij naar Bijlage 5 Stageverslag R.B. Mulders  
 

4.3.2 Waterkwaliteit 
Zowel de oppervlakte- als de grondwaterkwaliteit op de verschillende monsterlocaties is erg 
wisselend. Op verscheidene locaties zijn er tekenen van korte kwel met af en toe ook hogere 
ijzer concentraties. Helaas is de kwaliteit op geen enkel punt gelijk aan het streefbeeld voor 
gerijpte lange kwel. Een terugkerende factor voor alle locaties zijn de eutrofe 
omstandigheden die vrijwel overal in variërende mate aanwezig zijn. De waterkwaliteit voor 
de locaties Sohr-Legerterbos en Beesels-Broek zien er veelbelovend uit voor herstel van 
kwelnatuur, locatie Aastbroek blijkt minder geschikt en de overige locaties bevinden zich hier 
tussenin. In bijlage 5 zijn de resultaten opgenomen. 
In onderstaand figuur is als voorbeeld de waargenomen en vervolgens geïnterpreteerde 
waterkwaliteitsgegevens voor pilotgebied Beesels Broek weergegeven. 
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Figuur 4.14: Hydrochemie van het oppervlakte- en grondwater. 
Hydrochemistry of the surface and ground water. 

 
In Beesels Broek staat het grondwater op de peilbuislocaties gedurende de GHG en GVG aan 
of boven maaiveld. Tijdens de GLG situatie is dat tussen de 0 en 0,5 m-mv. Zie figuur 4.15.  
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Figuur 4.15: Grondwatersituatie Beesels Broek in de GLG-situatie. 
Groundwater situation Beesels Broek in the groundwater lowest level (GLG) situation. 
 
In het Sohr-Legerterbos staat het water bij drie peilbuizen jaarrond vlak aan het maaiveld. 
Verder kennen alle gebieden zones met water binnen een halve meter aan maaiveld tijdens 
de GVG, zodat op basis van dit criteria elk gebied potentie heeft voor kwelnatuur. Ook is er 
grondwater in de wortelzone waargenomen in Beesels Broek, Weerd Reuver en tijdens de 
GLG in Siebersbeek.  
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4.3.3 Inventarisatie kwelafhankelijke vegetaties 
Tijdens de veldverkenning halverwege april 2017 zijn soorten waargenomen als dotterbloem, 
holpijp en adderwortel. Tevens zijn op veel locaties visuele kwelverschijnselen waargenomen 
als roodkleuring en bacterievliezen. Deze verkenning is in Bijlage 6 Stageverslag I. van 
Hamersveld op kaart uitgewerkt.  

4.3.4 Samenvatting onderzoeksresultaten 
In onderstaande tabellen is per gebied een samenvatting gegeven van de belangrijkste 
onderzoeksresultaten van de pilotgebieden. In de bijlages 5 en 6 is een verdere uitwerking 
van de pilotgebieden te vinden, hierbij ook een gedetailleerde beschouwing van de 
waterkwaliteit.  
 
Tabel 4.5: Samenvatting belangrijkste bevindingen Beesels Broek. 
Summary most important findings Beesels Broek. 

Beesels Broek Monsters Bevinding 
Bodem 22 Poldervaaggrond, lokaal venig 
Oppervlaktewaterkwaliteit 6 Licht gerijpt, matig tot zeer 

eutroof, sulfaatrijk 
Grondwaterkwaliteit 4 Licht gerijpt, mesotroof, 

sulfaatrijk 
Stijghoogteverschil 2 filters Geconstateerd in de meetreeksen 

is een gering verschil in 
stijghoogte (opwaartse 
grondwaterstroming) 

Kwelverschijnselen n.v.t. Zichtbaar uittredend kwel aan 
maaiveld, ijzeroxide en 
bacteriefilms in vrijwel al het 
oppervlaktewater  

Indicatorsoorten n.v.t. Bittere veldkers, bosbies, 
dotterbloem, holpijp, rossig 
fonteinkruid, veldrus 

 
 
 
Tabel 4.6: Samenvatting belangrijkste bevindingen Weerd Reuver. 
Summary most important findings Weerd Reuver. 

Weerd Reuver Monsters Bevinding 
Bodem 1 Dichtgeslibde geul; dikke laag 

vervuilde klei op zand 
Oppervlaktewaterkwaliteit 2 Ongerijpt, zeer eutroof, sulfaatrijk 
Grondwaterkwaliteit 2 Ondiep rijp, eutroof, sulfaatrijk 
Stijghoogteverschil 1 Geconstateerd in de meetreeksen 

is een gering verschil in 
stijghoogte (opwaartse 
grondwaterstroming) 

Kwelverschijnselen n.v.t. Bacterievlies en neerslag van 
ijzeroxide in de uitstroom 

Indicatorsoorten n.v.t. Dotterbloem 
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Tabel 4.7: Samenvatting belangrijkste bevindingen Siebersbeek. 
Summary most important findings Siebersbeek. 

Siebersbeek Monsters Bevinding 
Bodem 10 Poldervaaggrond / Kleiige 

eerdgrond op veen 
Oppervlaktewaterkwaliteit 3 Ongerijpt, zeer eutroof,  
Grondwaterkwaliteit 2 1.5m: Zeer eutroof, ijzerrijk, 

sulfaathoudend 
3.6m: Licht eutroof, ijzer 
aanwezig, sulfaathoudend 

Stijghoogteverschil 1 peilbuis? Tijdens GLG-situatie is een 
gering stijghoogteverschil 
waargenomen. 

Kwelverschijnselen - Lokaal kwel aan maaiveld, 
tevens neerslag ijzeroxide en 
bacterievlies in sloten 

Indicatorsoorten n.v.t. Adderwortel, bosbies, 
dotterbloem, veldrus 

 

Tabel 4.8: Samenvatting belangrijkste bevindingen Aastbroek. 
Summary most important findings Aastbroek. 

Aastbroek Monsters Bevinding 
Bodem 11 Poldervaaggrond 
Oppervlaktewaterkwaliteit 1 Licht gerijpt, zeer eutroof, 

zeer sulfaatrijk 
Grondwaterkwaliteit 1 Ongerijpt, zeer eutroof, 

sulfaatrijk 
Stijghoogteverschil - - 
Kwelverschijnselen n.v.t. Lokaal bacteriefilm in kleine 

plasjes 
Indicatorsoorten n.v.t. Bosbies, dotterbloem 

 

Tabel 4.9: Samenvatting belangrijkste bevindingen Sohr-Legerterbos. 
Summary most important findings Sohr-Legerterbos. 

Sohr-Legerterbos Monsters Bevinding 
Bodem n.v.t. Dichtgeslibde geul 
Oppervlaktewaterkwaliteit 17 Overwegend licht gerijpt, 

trofiegraad en 
sulfaatconcentratie varieert 

Grondwaterkwaliteit 8 Hard, meestal rijp, licht 
ijzerhoudend tot zeer ijzerrijk, 
trofiegraad en 
sulfaatconcentratie varieert 

Stijghoogteverschil 1 Geen 
Kwelverschijnselen n.v.t. Lokaal kwel aan maaiveld, 

tevens ijzeroxide en 
bacteriefilms in sloten 

Indicatorsoorten n.v.t. Bosbies, dotterbloem, grote 
boterbloem, holpijp 
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Tabel 4.10: Samenvatting belangrijkste bevindingen Weerd Wanssum. 
Summary most important findings Weerd Wanssum. 

Weerd Wanssum Monsters Bevinding 
Bodem n.v.t. Poldervaaggrond 
Oppervlaktewaterkwaliteit 2 Gerijpt, zeer eutroof en 

sulfaatrijk 
Evenals: Ongerijpt, 
mesotroof en sulfaatarm 

Grondwaterkwaliteit 1 Ongerijpt, zeer eutroof 
Stijghoogteverschil - Niet aanwezig 
Kwelverschijnselen n.v.t. Bacterievlies in sloot 
Indicatorsoorten n.v.t. Bosbies, Holpijp 

4.3.5 Aanbevelingen kwaliteitsverbetering pilotgebieden 
De pilotgebieden geven een sterk wisselend beeld ten aanzien van de kansen voor herstel 
van kwelnatuur. Het Sohr-Legerterbos heeft de hoogste potenties, zowel qua kwel als qua 
bodemopbouw. Hier is ruimte voor de ontwikkeling van de ecotopen: kwelgeulen, 
moerassen, natte graslanden en elzenbroekbos. In het project Ooijen – Wanssum wordt hier 
verder invulling aan gegeven. 
Ook de Weerd Wanssum heeft goede kansen voor herstel van grondwatergevoede natuur, dit 
in de vorm van kwelgeulen en moerassen en natte graslanden. In het project Ooijen – 
Wanssum wordt hier verder invulling aan gegeven. 
In paragraaf 7.4 worden de kansen en aanbevelingen voor de pilotgebieden weergegeven. 
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5 Integratie onderzoeksresultaten 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk leggen we verbanden tussen de diverse onderzoeksresultaten.   
In paragraaf 5.1.2 bespreken we de samengestelde kaartbeelden. In paragraaf 5.1.3 komt 
de samenhang bodem-natuur aan de orde en in paragraaf 5.1.4 de samenhang tussen water 
en natuur. Paragraaf 5.1.5 geeft een samenvattende systeemanalyse op basis van alle 
bevindingen. 
 
5.2 De kaartbeelden 

Als onderdeel van de systeemanalyse zijn de volgende kaartbeelden vervaardigd:  
 
De Systeemkaart 
De Systeemkaart, kaart 1, is een integraal beeld van de geomorfogenese en de 
grondwaterhydrologie. Op deze kaart is wat betreft de isohypsen alleen de GVG tot 50cm 
onder maaiveld opgenomen, dit vanwege leesbaarheid en relevantie.  
 
De Integratiekaart 
Op basis van de “systeemkaart” gecomplementeerd met bestaande vegetatiegegevens van 
Provincie Limburg, Staatsbosbeheer en NDFF, is de integratiekaart gemaakt, kaart 2. De 
integratiekaart is de basis geweest voor de onderscheiden onderzoekslocaties, onderdeel van 
het veldwerk binnen de integrale verkenning. Uit deze kaart zijn de hotspots voor 
kwelnatuur, de referentiegebieden, af te leiden. Beide kaartbeelden zijn als losse bijlagen 
aan deze rapportage toegevoegd. 
 
Overzicht referentiegebieden 
De onderstaande referentiegebieden zijn onderscheiden, met daaraan toegevoegd het type 
kwelnatuur dat is aangetroffen: 
 
Middenterras 

• Dubbroek – Bos 
• Kaldenbroek - Bos, Moeras, Grasland 
• Schandelose Broek – Grasland 

 
Laagterras 

• Heuloër Broek – Bos en water 
• Roobeek – Grasland en kwelgeul 
• Vuilbemden – Bos 
• Beesels Broek – Moeras, Bos en Water 

 
Recente overstromingsvlakte 

• Weerd Reuver – Moeras (op kleine schaal en in ontwikkeling) 
• Gebrande Kamp – Bos (in ontwikkeling) 
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5.3 Samenhang bodem en natuur  

De bodemeigenschappen van de gevonden kwellocaties verschillen weinig tussen Laag en 
Middenterras. Goed ontwikkelde kwellocaties zijn nauwelijks gevonden op de recente 
overstromingsvlakte. Dit kan mogelijk veroorzaakt worden door de invloed van rivierwater 
en door afdekkende kleilagen.  
 
De kwaliteit van de kwelnatuur van een locatie lijkt meer afhankelijk te zijn van de 
grondwaterkwaliteit en vervolgens van de mate waarin het grondwater aan de oppervlakte of 
wortelzone komt, dan van het bodemtype zelf. De best ontwikkelde kwellocaties worden 
aangetroffen op goed doorlatende bodems zoals veen en zandbodems. Hier vinden we  
kritische kwelindicatoren als slangenwortel en grote boterbloem. Deze plekken worden 
gevoed door diep gerijpt kwelwater. Echter de aanwezigheid van ondoorlatende kleilagen 
sluit ontwikkeling van kwelnatuur niet uit. Deze locaties worden daarom (vermoedelijk) 
gevoed door oppervlakkig afstromend lokaal kwelwater. Op deze locaties gevoed door korte 
kwel worden soorten waargenomen die geassocieerd zijn met weinig gerijpt grondwater 
zoals vlottende bies, wateraardbei en klein blaasjeskruid. 
 
Een ander aspect van de aanwezigheid van ondoorlatende kleilagen is het verschil in 
vegetatiesamenstelling tussen de voorjaar- en zomersituatie. Locaties die afhankelijk zijn 
van lokaal grondwater verdrogen in de zomer sneller. Op veel locaties was dit te zien aan 
veraarde veenlagen en geoxideerde ijzerdeeltjes in de bovenste lagen van het bodemprofiel. 
Op zulke locaties nemen soorten zoals brandnetels en bramen het snel over. Vermoedelijk 
kunnen niet alle kwelindicerende soorten omgaan met een droog seizoen. Soorten zoals 
Adderwortel, Bosbies en Moeraszegge lijken wel te kunnen overleven tijdens een 
verdrogingsperiode. 
 
Onderstaand zijn enkele veldresultaten weergegeven waarin een relatie tussen 
bodemopbouw en aanwezigheid van kwelindicatoren en storingssoorten wordt weergegeven. 
 
 
 
 

 
Figuur 5.1: Legenda bodemprofielen. 
Legend soil profiles 
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Foto 5.1: Goed ontwikkelde kwelvegetatie in elzenbroekbos met dotterbloem en 
elzenzegge. De bodem bestaat uit onveraard veen en de actuele grondwaterstand 
staat in het maaiveld. In Kaldenbroek. 
Well-developed seepage vegetation in Alder carr forest with Caltha palustris and Carex 
elongate. The soil profile dominantly consists of non-decomposed peat and the groundwater 
level reaches the surface. In Kaldenbroek. 
 

 
Foto 5.2: Afwijkend voorjaar (boven) en zomer (onder) beeld met dominantie van 
Dotterbloem in het voorjaar en Grote Brandnetel en Riet in de nazomer. De bodem 
bestaat uit veraard veen op ondoorlatende klei. In Dubbroek. 
Divergent spring (top) and summer (bottom) impression. There is a domination of Caltha 
palustris in spring and a domination of Urtica dioica and Reed in the summer. The soil profile 
consists of decomposed peat on top of impermeable clay. In Dubbroek. 
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Situaties met korte kwel:  

Foto 5.3: Dominantie veldrus en moeraszegge op dik pakket ondoorlatende klei. In 
Kaldenbroek 
Dominance of Juncus acutiflorus and Carex acutiformis a thick layer of impermeable clay. In 
Kaldenbroek. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.4: Dominantie veldrus en veenmossen op dun pakket ondoorlatende klei op 
dekzand en grof terraszand. In Kaldenbroek. 
Dominance of Juncus acutiflorus and peatmosses on a thin layer of impermeable clay on 
cover sand and coarse terrace sand. In Kaldenbroek. 
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Situatie met lange kwel: 

Foto 5.5: Zeer soortenrijk kwelgrasland en moeras met veel dotterbloem, veldrus 
en holpijp op een niet-veraarde dunne veenbodem op fijn zand (stuifzand). In 
Kaldenbroek. 
A very species rich seepage grassland and marsh with a dominance of Caltha palustis, Juncus 
acutiflorus and Equisetum fluviatile on a non-decomposed thin peatsoil on fine sand (drift 
sand). In Kaldenbroek. 
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Biochemische processen in de bodem  
Elzenbroekbossen vormen voedselrijke systemen waarin de totale fosfor- en stikstof 
concentraties behoorlijk hoog kunnen zijn. De beschikbaarheid van fosfor en stikstof wordt 
echter sterk beperkt door aanvoer van ijzer en calcium via kwelwater. In elzenbroekbossen is 
stikstof van nature het limiterende element. Dit komt omdat het bodemabsorbtiecomplex 
bezet is met calcium en ijzer waardoor ammonium (dat vrijkomt bij anaerobe 
afbraakprocessen) zich nauwelijks in deze bodems ophoopt. Elzen zijn hieraan aangepast, 
doordat ze in symbiose leven met micro-organismen die atmosferische stikstof kunnen 
binden.  
De stikstofbinding door elzen vormt indirect waarschijnlijk ook een belangrijke stikstofbron 
voor andere planten in het elzenbroekbos. Door het afnemen van de kwelinvloed wordt het 
absorptiecomplex van de bodem gaandeweg steeds minder bezet met calcium en ijzer. Als 
gevolg hiervan houden de bodems steeds meer ammonium vast en neemt de 
ammonium beschikbaarheid toe. Door het opzetten van het waterpeil treedt dus een sterke 
stagnatie op van het oppervlaktewater, terwijl de invloed van het ijzer en calciumrijke 
diepere grondwater sterk afneemt. Met name wanneer het grondwater veel sulfaat bevat kan 
dit tot grote problemen leiden, zie kader Interne eutrofiëring). 
Zolang voldoende íjzeroxide beschikbaar is, wordt de sulfaatreductie geremd, omdat ijzer als 
redoxbuffer werkt. Als gevolg van de afnemende ijzerinvloed wordt het sulfaat in de 
anaerobe organische broekbosbodems gereduceerd tot sulfide. Sulfide is te herkennen aan 
de geur van rotte eieren. Het is uiterst giftig, niet alleen voor dieren, maar ook voor veie 
plantensoorten. Met name de meest bijzondere soorten, waaronder dotterbloem en vele 
carexsoorten, blijken erg gevoelíg te zijn voor sulfìde. Daarnaast reageert sulfide met ijzer 
waarbij onoplosbare ijzersulfiden worden gevormd, waardoor ijzer niet meer beschikbaar is 
om fosfaat te binden. Als gevolg hiervan neemt de fosfaatbeschikbaarheid sterk toe. Behalve 
de biogeochemische veranderingen die kunnen optreden onder invloed van de verminderde 
invloed van dieper grondwater, worden de uit de bodem vrijkomende nutriënten door de 
stagnerende doorstroming ook niet meer afgevoerd uit het gebied. Als gevolg hiervan treedt 
een sterke nutriëntenverrijking van de waterlaag op, waardoor kroossoorten dominant 
worden. Deze kroossoorten dichten de waterlaag af, die vervolgens anaeroob wordt en de 
nalevering van fosfaat uit de bodem nog eens extra doet toenemen.  
Vaak treedt zelfs een ophoping van het giftige sulfide in de anaerobe waterlaag op. Hierdoor 
ontstaat een vicieuze cirkel, waardoor een stagnante, zeer eutrofe, stinkende en giftige 
waterlaag in het broekbos komt te staan, die ervoor zorgt dat nagenoeg alle bijzondere 
plantensoorten verdwijnen. De enkele soorten die het dan nog uithouden zijn liesgras, 
mannagras, kroossoorten en, op een enkel locatie, slangenwortel. 
In de anaerobe bodem wordt de redoxpotentiaal uiteindelijk vaak zo laag dat ook een zeer 
sterke methaanproductie optreedt. Dit methaan hoopt zich in de bodem op als gasbelletjes, 
waardoor de bodem als het ware wordt opgeblazen en kan gaan opdrijven. De zwarte elzen 
verliezen hierdoor hun houvast in de bodem en vallen om. Doordat vele bomen sterven of 
omvallen, neemt de lichtval op de bodem toe. In combinatie met de sterk toegenomen 
beschikbaarheid van voedingsstoffen leidt dit tot vergrassing door met name lies- en 
mannagras. Gasproductie kan ook de uitwisseling van nutriënten naar de waterlaag sterk 
verhogen. Wanneer het methaangas in de waterlaag terecht komt, wordt het geoxideerd, 
waarbij extra zuurstof wordt onttrokken aan de waterlaag. 
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5.4 Samenhang water en natuur 

Kwelwater is een belangrijke sturende factor bij het voorkomen van veel plantensoorten. 
Twee aspecten zijn hierbij van belang: de gehalten van het kwelwater aan ijzer, calcium en 
bicarbonaat en vervolgens de relatieve voedselarmoede in kwelgebieden door het permanent 
hoge grondwater en de beperkte mate van voedingstoffen daarin. Veel plantensoorten die als 
typische kwelindicatoren worden bestempeld, hebben een sterke voorkeur voor kalkrijkdom; 
de dotterbloem is hier een goed voorbeeld van (Staal, E en A. Ovaa, 2001). Door het ijzer in 
het kwelwater wordt fosfaat vastgelegd, zodat dit niet voor plantengroei beschikbaar is. Door 
de hoge grondwaterstand is stikstof moeilijk beschikbaar voor planten en bovendien wordt 
het door bacteriën omgezet in zuivere stikstof die in gasvorm vanuit de bodem in de lucht 
verdwijnt. Deze processen leiden dus tot een voedselarme bodemsituatie. 
 
Door het landbouwkundig verbeteren van beken en sloten is de invloed van kwel in 
graslanden en broekbossen vaak sterk verminderd. De invloed van kwel is ook verminderd 
doordat de hoeveelheid water die op de hoger gelegen gronden infiltreert, de intrekgebieden, 
is afgenomen. Uitbreiding van steden en dorpen, beregening, maar ook de bouw van kassen 
en de toegenomen hoeveelheid verharde oppervlakten zijn hiervan de belangrijkste 
oorzaken: water wordt niet meer via de bodem maar via de riolering afgevoerd. Het nog wel 
inzijgende water voedt de grondwaterstromen die in lager gelegen gebieden als kwel weer 
aan de oppervlakte komen.  
 
Er zijn twee verschillende typen kwelsituaties aangetroffen op de Maas terrassen; 
kwellocaties gevoed door diep gerijpt regionaal grondwater en kwellocaties gevoed door 
weinig gerijpt lokaal grondwater. Nader onderzoek zou moeten aantonen of de waterkwaliteit 
en kwantiteit ook daadwerkelijk verschilt tussen regionaal en lokaal gevoede kwellocaties. 

Voor een beoordeling van de waterkwaliteit is het relevant om een referentiekader ter 
beschikking te hebben. Op basis van beschikbare literatuur en eigen waarnemingen in de 
pilot- en referentiegebieden hebben we een overzicht samengesteld van referentiewaarden 
van kwelwater. We hebben daarbij onderscheid gemaakt in gerijpt grondwater van regionale 
herkomst, de zogenaamde “lange kwel” en weinig gerijpt grondwater van lokale herkomst, 
de zogenaamde “korte kwel”. 
Uit ons onderzoek, aangevuld met bevindingen uit andere studies en beschikbare literatuur 
(Weeda, 1984-1994), kunnen we de volgende soorten noemen die kenmerkend zijn voor 
lange kwel zijn: 

• Grote boterbloem 
• Kleine watereppe 
• Holpijp 
• Slangenwortel 
• Rossig fonteinkruid 

 
Soorten kenmerkend voor korte kwel zijn: 

• Klein blaasjeskruid 
• Veldrus 
• Wateraardbei 
• Waterdrieblad 
• Draadzegge 
• Snavelzegge 
• Duizendknoopfonteinkruid 

Voor een beoordeling van de waterkwaliteit is het relevant om een referentiekader op te 
stellen. In Tabel 4.2 van het vorige hoofdstuk is een overzicht met referentiewaarden van 
verschillende watertypen weergegeven voor een aantal stoffen die van invloed zijn op de 
kwaliteit van kwelmilieus. 
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Verhoogde concentraties sulfaat, fosfaat en nitraat kunnen van grote invloed zijn op de 
soortengemeenschap, zie onderstaande foto. 

Foto 5.6: Verruiging van elzenbroekbos als gevolg van toestroom van zeer 
voedselrijk en sulfaatrijk grondwater dat in het bos stagneert (geen afvoer). In 
Broekhuizerbroek. 
Overgrown alder carr forest because of influx of nutrient and sulphate rich groundwater that 
stagnates in the forest (no drainage). In Broekhuizerbroek. 
 
In aanvulling daarop kunnen het chloride-gehalte en het geleidend vermogen (EGV) een 
mate van vervuiling aangeven. Zo is voor chloride een concentratie van boven de 30-35 
mg/L en voor de EGV een waarde hoger dan 300-450 µS/cm een indicatie voor vervuiling 
(de Mars, van Gool & van Tijen, 1999). Belangrijk hierbij is wel dat de EGV ook in hoge mate 
wordt beïnvloed door de hardheid van het water. 
 
 
 
5.5 Verspreiding en indicatieve betekenis 
kwelindicatoren 

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de aangetroffen kwelindicatoren, hun 
verspreiding en de indicatieve betekenis die we aan deze soorten toekennen, gebaseerd op  
onze ervaringen opgedaan in onderhavige studie, alsmede uitgevoerd onderzoek elders in 
het rivierengebied. 
Voor een volledige overzicht van de indicatieve betekenis van kwelindicatoren, met 
literatuurverwijzingen, verwijzen we naar bijlage 4. 
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Tabel 5.1: Overzicht kwelindicerende plantensoorten met hun indicatieve betekenis 
langs de Terrassenmaas. 
Overview seepage indicator species with their indicative significance along the terraces of the 
Meuse.  

Nederlandse naam Verspreiding langs de 
Terrassenmaas 
(veldwerk stagiaire, 
voorjaar en zomer 
2017) 

Indicatieve betekenis (ervaring 
Arcadis) 

Bittere veldkers Niet aangetroffen Soort van bronbossen met kalkrijke 
kwel. Ook in zoetwatergetijdenmilieus. 
Overigens niet kenmerkend voor het 
rivierengebied. 

Bosbies Algemeen Komt onder diverse omstandigheden op 
alle terrasniveaus voor, dus ook op 
recente overstromingsvlakte met 
relatief veel rivierinvloed. Ook op 
plaatsen zonder grondwaterinvloed, 
zoals op ondoorlatende klei en situaties 
met grondwaterstanden ver beneden de 
wortelzone. Als kwelindicator dus weinig 
betrouwbaar.  

Draadzegge Niet aangetroffen Soort van weinig gerijpt grondwater, in 
vennen en op locaties met korte kwel; 
geen rivierinvloed. 

Snavelzegge Niet aangetroffen Soort van weinig gerijpt grondwater, in 
vennen en op locaties met korte kwel; 
geen rivierinvloed. 

Moeraszegge Zeer algemeen Komt onder diverse omstandigheden op 
alle terrasniveaus voor, dus ook op de 
recente overstromingsvlakte met 
relatief veel rivierinvloed.  
Vooral kenmerkend en dan vaak ook 
massaal aanwezig in elzenbroekbossen. 
Houdt lang stand in verdroogde 
situaties met veel grote brandnetel en 
braam. Geeft dus geen betrouwbaar 
beeld van actuele kwel. 

Holpijp Algemeen  Komt voor in ondiep water (sloten) en 
moerassen op alle terrasniveaus, dus 
ook op recente overstromingsvlakte met 
relatief veel rivierinvloed. Zowel op 
locaties met korte als met lange kwel. 
Komt vaak massaal voor. 

Elzenzegge Vrij algemeen Kenmerkende soort van 
elzenbroekbossen op veen op het laag- 
en Middenterras. Geen rivierinvloed. 
Houdt nog lang stand in verdroogde 
situaties. Raakt dan geleidelijk 
overwoekerd door grote brandnetel en 
braam. Soort is gebonden aan 
veenbodems met hoge 
grondwaterstanden, vaak met visuele 
kwelverschijnselen (ijzerneerslag of 
bacterievlies). 

Ijle zegge  Vrij algemeen Soort van vochtige tot natte 
elzenbroek- en elzen-essenbossen. Lijkt 
gebonden aan schaduwrijke plekken 
met (periodiek) hoge 
grondwaterstanden. Hoeft geen 
uittredend kwelwater te zijn. Geen 
betrouwbare kwelindicator dus. 
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Nederlandse naam Verspreiding langs de 
Terrassenmaas 
(veldwerk stagiaire, 
voorjaar en zomer 
2017) 

Indicatieve betekenis (ervaring 
Arcadis) 

Kransvederkruid Niet aangetroffen Soort is indicatief voor weinig vervuilde, 
gerijpte kwel. Bij ons niet bekend van 
situaties met rivierinvloed. 

Veldrus Algemeen Soort van weinig gerijpt, horizontaal 
afstromend grondwater. Vooral op het 
laag- en Middenterras. Lijkt 
rivierinvloed dus te mijden. 

Waterdrieblad Niet aangetroffen Soort van weinig gerijpt grondwater, in 
vennen en op locaties met korte kwel; 
geen rivierinvloed. 

Slangenwortel Vrij zeldzaam, lokaal talrijk Soort van elzenbroekbossen op 
veenbodem met uittredend grondwater. 
Lijkt zich ook te handhaven in 
stagnerend water; geen rivierinvloed. 

Adderwortel Vrij algemeen Komt vooral voor in graslanden op het 
Laagterras en groeit daar onder allerlei 
omstandigheden, ook op ondoorlatende 
kleibodems en verdroogde veenbodems. 
Is dus tamelijk systeemvaag en houdt 
blijkbaar lang stand na verdroging. 
Geen betrouwbare kwelindicator dus. 

Rossig fonteinkruid Vrij zeldzaam Kenmerkende waterplant van zeer 
ijzerrijke kwelmilieus. Is voor ons de 
meest betrouwbare kwelindicator waar 
het om waterplanten gaat. Niet 
aangetroffen in wateren binnen het 
winterbed. 

Duizendknoopfonteinkruid Zeldzaam Waterplant indicatief voor weinig gerijpt 
grondwater, in vennen en op locaties 
met korte kwel; geen rivierinvloed. 

Waterviolier Zeldzaam Bekende kwelindicator van ondiepe 
kooldioxide houdende wateren. Soort is 
door ons opvallend genoeg nauwelijks 
langs de Maas aangetroffen, ook niet in 
ogenschijnlijk geschikte milieus als 
sloten met visuele kwelverschijnselen 
en natte elzenbroekbossen. 

Dotterbloem Vrij algemeen, lokaal talrijk De meest algemene, kenmerkende en 
betrouwbare kwelindicator langs de 
Terrassenmaas. Komt zowel in natte 
graslanden, moerassen, slootkanten als 
in elzenbroekbossen voor. Ook in 
situaties met rivierinvloed. 

Grote boterbloem Vrij zeldzaam. Lokaal talrijk Soort van uiteenlopende kwelmilieus. 
Zowel in ondiep water en moerassen als 
in elzenbroekbossen met gerijpt 
kwelwater tot op het maaiveld. Elders in 
rivierengebied ook aanwezig binnen het 
winterbed. 

Wateraardbei Zeldzaam Soort van weinig gerijpt grondwater, in 
vennen en op locaties met korte kwel; 
geen rivierinvloed. 

Paarbladig goudveil Niet aangetroffen Soort van bronbossen met kalkrijke 
kwel. Niet kenmerkend voor het 
rivierengebied. 

Verspreidbladig goudveil Niet aangetroffen Soort van bronbossen met kalkrijke 
kwel. Niet kenmerkend voor het 
rivierengebied. 
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Nederlandse naam Verspreiding langs de 
Terrassenmaas 
(veldwerk stagiaire, 
voorjaar en zomer 
2017) 

Indicatieve betekenis (ervaring 
Arcadis) 

Kleine watereppe Vrij algemeen, lokaal talrijk Soort van hard, ondiep water en 
moerassen, ook met rivierinvloed. Komt 
vaak massaal, vegetatievormend voor. 

Groot blaasjeskruid Niet aangetroffen Soort van hard water zonder directe 
rivierinvloed. Elders in het 
rivierengebied bekend van situaties in 
kleiputten in bekade uiterwaarden met 
rivierkwel.  

Klein blaasjeskruid Zeer zeldzaam  Aangetroffen in een sloot met korte 
kwel, in een watervegetatie 
gedomineerd door 
duizendknoopfonteinkruid. Soort is 
indicatief voor weinig gerijpt 
grondwater, bekend van vennen en op 
locaties met korte kwel; geen 
rivierinvloed. 

 
 

 
Foto 5.7: Vegetatievormende bosbies, een overigens weinig betrouwbare 
kwelindicator. 
Vegetation-forming Scirpus sylvaticus, an otherwise unreliable seepage indicator. 
 
 
 
5.6 Samenvattend overzicht bestaande kwelnatuur 

5.6.1 De Maasterrassen 
De Terrassenmaas is een divers en complex gebied gevormd door diverse morfologische 
processen. Optimaal ontwikkelde kwelnatuur is tegenwoordig schaars, verdroging en 
verslechtering van de grondwaterkwaliteit zijn hiervan veelal de oorzaak.  
De kwelmilieus op de diverse terrasniveaus kennen een unieke vegetatie. De soorten-
samenstelling in sloten, geulen, moerassen, graslanden en moerasbossen is vooral 
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afhankelijk van de kwaliteit van het uittredende grondwater en de beïnvloeding vanuit de 
omgeving.  
Op de Maasterrassen zien we de soortensamenstelling van de kwelmilieus van hoog naar 
laag veranderen: zo komen op het Middenterras soorten voor die specifiek zijn voor de 
contactzone langs het Hoogterras en de Dekzandvlakte. Hier is vaak sprake van korte kwel 
van weinig gerijpt grondwater, hetgeen tot uiting komt in de aanwezigheid van soorten als 
snavelzegge, draadzegge, duizendknoopfonteinkruid, waterdrieblad en wateraardbei.  
Op het Laagterras is in de regel de lange kwel overheersend. Afhankelijk van de mate van 
voedselrijkdom, mede bepaald door de overstromingsfrequentie met Maaswater, vinden we 
vooral mesotrofe kwelmilieus met soorten als slangenwortel, rossig fonteinkruid, veldrus en  
grote boterbloem.  
Kenmerkend voor de wat voedselrijkere situaties op het Laagterras (kleibodems en enige 
beïnvloeding door Maaswater) zijn soorten als bosbies, adderwortel en moeraszegge. In het 
verleden kwamen op de terrassen lokaal echte bronbossen voor met paarbladig en 
verspreidbladig goudveil en bittere veldkers. Deze milieus zijn hier als gevolg van verdroging 
geheel verdwenen en daarmee ook deze zeldzame bronmilieus.  
Op de Recente overstromingsvlakte is de beïnvloeding door overstromend Maaswater 
dermate groot, dat de meeste kwelindicatoren hier ontbreken. Wel kunnen we in de sloten 
soorten als waterviolier en holpijp vegetatievormend aantreffen. 
 

5.6.2 De kwelecotopen 
 
Elzenbroekbossen 
De best ontwikkelde en nog meest algemene vorm kwelnatuur is het elzenbroekbos. Deze 
bossen komen in goed ontwikkelde vorm vooral buiten het winterbed voor, nog het meest in   
de pleistocene meanders op het Middenterras. In bossen waar toestroom van gerijpt 
grondwater tot in het maaiveld aanwezig is, vinden we kwelindicatoren als slangenwortel en 
grote boterbloem, naast diverse zeggesoorten. Hier komt dotterbloem aspectbepalend voor. 
Op plaatsen waar een dikke, ondoorlatende kleilaag de toestroom van grondwater 
verhindert, kan moeraszegge tot dominantie komen. Onder deze omstandigheden treffen we 
nauwelijks nog echte kwelindicatoren aan. Bosbies komt hier nog wel veelvuldig voor, maar 
bosbies en moeraszegge beschouwen we niet langer als betrouwbare kwelindicator.  
Helaas vertonen veel bossen tekenen van verruiging, dit als gevolg van verdroging en door 
toestroom van vervuild grondwater, waardoor veraarding en mineralisatie van het veen 
optreedt.  
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Figuur 5.2: Huidige situatieschets van elzenbroekbossen op het Laagterras. 
Current situation of alder carr forests on low terraces. 
 
Kwelmoerassen 
Kwelmoerassen komen in de regel op kleine schaal voor, vaak als mozaïek te midden van 
natte graslanden en elzenbroekbossen. Kwelmoerassen met dominantie van grote 
zeggensoorten komen, zij het zeer spaarzaam, op alle terrasniveaus voor, ook op de Recente 
overstromingsvlakte.  
Evenals bij de elzenbroekbossen treffen we als bodemtypen zowel ondoorlatende kleilagen 
als goed doorlatend veen op zandondergrond aan. Op kleibodems komen moeraszegge en 
bosbies vaak tot dominantie. Op de Recente overstromingsvlakte krijgt het moeras een meer 
voedselrijk karakter, waarbij grote zeggesoorten plaats maken voor andere helofyten als riet, 
grote en kleine lisdodde en grote egelskop. 
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Figuur 5.3: Huidige situatieschets van kwelmoerassen op de overstromingsvlakte. 
Current situation of seepage swamps on recent floodplains. 
 
Aan de terrasrand van het Laagterras en vooral het Middenterras kan op ondoorlatende 
kleilagen een ondiepe grondwaterstroom aanwezig zijn. Op deze situatie met korte kwel 
verschijnen in het moeras soorten van weinig gerijpt grondwater als draadzegge,  
snavelzegge en wateraardbei, soms zelfs met soorten van uitgesproken voedselarme milieus 
als blauwe zegge, veenmossen en kleine zonnedauw, zoals we in het Kaldenbroek zien. 
Naast in het Kaldenbroek liggen kwelmoerasjes in het Beesels Broek en het Heuloërbroek. 
 
Kwelwateren 
In de huidige situatie komen we (nog) nauwelijks kwelgeulen tegen. De restgeulen van de 
vlechtende maas, die van oudsher de locaties zijn waar kwelwater aan de oppervlakte komt, 
zijn momenteel vrijwel allemaal verland, dichtgestort of omgevormd tot waterlossingen 
Vooral in de kunstmatige waterlossingen vinden we soorten als sterrekroos (een weinig 
betrouwbare kwelindicator overigens), waterviolier en, als zeer kenmerkende kwelsoort voor 
de Maasterrassen, rossig fonteinkruid. Op plaatsen met korte kwel komen 
duizendknoopfonteinkruid en vlottende bies in sloten en plasjes voor. 
 
In het kader van projecten als Stroomlijn, de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en het 
toekomstige KRW-programma zijn en worden kwelgeulen op het Laagterras en de Recente 
overstromingsvlakte aangelegd. Voorts zijn enkele jaren geleden zijn in het dal van de 
Roobeek kwelgeulen aangelegd. Typische kwelsoorten ontbreken hier nog. 
 

 
Figuur 5.4: Huidige situatieschets van wateren. 
Current waterflows. 
 
Kwelgraslanden 
Op het Midden- en Laagterras komen vele verschijningsvormen van graslanden voor. Natte 
graslanden met kwelsoorten vinden we echter maar sporadisch, en dan vaak nog als 
mozaïek met moerassen of als overgangsvorm met moeras. Sterk bepalend voor 
samenstelling van de graslandflora is de bodemopbouw. Op kleibodems komen nauwelijks 
echte kwelindicatoren voor, wel veel moeraszegge, adderwortel en bosbies, maar deze 
soorten beschouwen we inmiddels niet meer als kwelindicator in de zin dat ze kenmerkend 
zijn voor uittredend grondwater. Op plaatsen waar kleilagen ontbreken en zand of veen aan 
de oppervlakte komt, kunnen dotterbloem en holpijp het aspect bepalen. Locaties met 
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horizontaal afstromend, weinig gerijpt grondwater, worden gekenmerkt door dominantie van 
veldrus. 
 
Voorbeelden van kwelgraslanden op het Middenterras treffen we aan in het Kaldenbroek, het 
Schandelosche Broek en het Broekhuizerbroek. Op het Laagterras vinden we kwelgraslanden  
in het Aastbroek, langs de Roobeek en in het Heuloërbroek.  
 

 
Figuur 5.5: Huidige situatie van graslanden op het Middenterras. 
Current situation of grasslands on middle terrace. 
 

 
Figuur 5.6: Huidige situatie van graslanden op het Laagterras. 
Current situation of grasslands on low terrace. 
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6 Ecologische streefbeelden, 
systeemkenmerken en inrichtingsprincipes 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de onderzoeksresultaten en de samenhang tussen abiotiek en natuur 
samen in handreikingen voor het gebruik. Deze handreikingen hebben we uitgewerkt in 
ecologische streefbeelden, systeemkenmerken en inrichtingsprincipes. Naast de 
onderstaande beschrijving in dit rapport zijn deze handreikingen ook weergegeven in 
factsheets en op posters. 
 
In paragraaf 6.2 bespreken we allereerst de kenmerkende kwelnatuur op terrasniveau. Ook 
op de drie posters zijn kenmerken, streefbeelden en inrichtingsprincipes per onderscheiden 
terrasniveaus weergegeven. 
De onderstaande figuur vat de ligging van de terrassen nog eens samen. 
 
Paragraaf 6.3 bevat een beschrijving uitgewerkt op ecotoopniveau. Ook de opgestelde 
factsheets bespreken de kwelnatuur op ecotoopniveau. We hanteren daarbij allereerst de 
hoofdindeling Wateren – Moerassen - Graslanden – Bossen.  
Binnen deze indeling bespreken we de relevante ecotopen, zoals kwelgeulen, 
hoogwatergeulen etc.  
Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde: 

• Het ecologisch streefbeeld. 
• Het huidig voorkomen langs de Maas. 
• De verwantschap met beleidsdoelen. 
• De systeemkenmerken. 
• Inrichtingsprincipes en beheermaatregelen. 
• Kansen voor ontwikkeling. 

 
De streefbeelden en systeemkenmerken zijn ontleend aan uit locaties waar we goed 
ontwikkelde kwelnatuur hebben aangetroffen: de pilotgebieden Beesels Broek en Sohr-
Legerterbos en de referentiegebieden, zie par 5.1.1. 
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Figuur 6.1: Samenvattend kaartje ligging terrassen. 
Summarizing map with the location of the terraces. 
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6.2 Kenmerkende kwelnatuur op terrasniveau 

6.2.1 Het Middenterras 
Het Middenterras is opgebouwd uit grofzandige afzettingen daterend uit het Pleniglaciaal 
waarin de Maas een vlechtend karakter had. Na deze ijstijd vormde de Maas brede 
meanders. De buitenbochten van deze meanders raakten op de westoever tot tegen het 
dekzandfront. Deze oude meanderbogen zijn nog steeds goed in het landschap te herkennen. 
Omdat ze ver in het achterland liggen en lokaal enkele meters diep zijn komt er kwelwater 
aan de oppervlakte. Zonder menselijke ingrepen zijn de meanders altijd nat gebleven. Wel is 
het open water geleidelijk verland tot moeras waarin zich laagveen (zeggeveen) kon vormen. 
In de bodem van de meanders vinden we dit zeggeveen nog regelmatig terug.  
De zeggemoerassen zijn later uitgegroeid tot elzenbroekbossen. Deze broekbossen 
vertegenwoordigen momenteel de belangrijkste natuurgebieden op het Middenterras. Zo 
herkennen we de elzenbroekbossen in de oude meanders van het Beesels Broek, Dubbroek, 
Koelbroek, Kaldenbroek en Broekhuizerbroek. Vooral in het Beesels broek en Kaldenbroek 
zijn goed ontwikkelde elzenbroekbossen te vinden met massaal dotterbloem, elzenzegge, 
grote boterbloem en slangenwortel. 
Van de aanvankelijk uitgestrekte zeggemoerassen vinden we nog maar enkele restanten 
terug, vooral in het Kaldenbroek. Moerassen en moerasbossen staan nog steeds onder 
invloed van kwel, waarbij de kwaliteit en kwantiteit van het kwelwater de laatste decennia 
wel aanmerkelijk is teruggelopen.  
Een ander geultype dat we op het Middenterras aantreffen zijn de restgeulen van het 
vlechtende riviersysteem, gevormd in de voorlaatste ijstijd. Deze geultypen zijn duidelijk 
minder prominent aanwezig vergeleken met de geulen van het meanderend systeem. Ook 
zijn ze hier minder talrijk vertegenwoordigd dan de vlechtende geulen op het Laagterras. 
In beide geultypen liggen sloten en waterlossingen die water van hoger gelegen gebied 
afvoeren. Deze sloten geven vaak de plek aan waar herstel van kwelmilieus kansrijk is.  
 

Foto 6.1: Visuele kwelverschijnselen in gegraven watergang ter plekke van een 
restgeul. 
Visual seepage signs in a dug waterway at the site of a ditch relict. 
 
Kenmerkend voor het Middenterras is de korte kwel die vanaf het Hoogterras en de 
Dekzandvlakte in de oude meanders en restgeulen uitstroomt. Op deze plaatsen nemen 
soorten als vlottende bies, wateraardbei en duizendknoopfonteinkruid de plaats in van aan 
meer gerijpt watergebonden soorten als rossig fonteinkruid, dotterbloem en grote 
boterbloem. 
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Foto 6.2: Rossig fonteinkruid. 
Potamogeton alpinus. 
 
Weer een andere vorm van kwelnatuur die kenmerkend is voor het Middenterras zijn de 
kwelgraslanden. Ook deze liggen vaak in de oude restgeulen. Goed ontwikkelde 
kwelgraslanden ontstaan op plekken waar slecht doorlatende kleilagen in de bodem 
ontbreken. Deze graslanden zijn echter zeldzaam; verdroging, vermesting en het uitblijven 
van geëigende beheermaatregelen hebben tot kwalitatieve en kwantitatieve achteruitgang 
van de kwelgraslanden geleid. Alleen in het Kaldenbroek en Schandelose Broek komen we 
nog goed ontwikkelde kwelgraslanden met veel dotterbloem en veldrus tegen.  
 
Samengevat zijn Kwelgeulen, Kwelmoerassen, Kwelgraslanden en Moerasbossen 
kenmerkende en kansrijke ecotopen die in aanmerking komen voor herstel en ontwikkeling 
op het Middenterras. Passende inrichtingsmaatregelen daarbij zijn het ontgraven van 
verlande of dichtgegroeide restgeulen en daarbij het opzoeken van de grofzandige 
ondergrond. Onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater draagt bij aan het selecteren 
van de juiste locaties en inrichtingsmaatregelen.  
 

6.2.2 Het Laagterras 
Na de vorming van de grote meanders in een tijdelijk warmere periode op het Middenterras,  
werd het nog eenmaal extreem koud. De Maas herkreeg zijn vlechtende karakter en door de 
aanvoer van veel grind en zand werd het kort tevoren uitgesleten dal van de meanderende 
Maas opnieuw opgevuld. Dit vlechtende geulpatroon is op veel plaatsen nog goed te 
herkennen. Veel beken zoals de Groote Molenbeek, de Roobeek en de Siebersbeek, die vanaf 
de hogere terrassen komen, stromen via deze restbeddingen over het Laagterras naar de 
Maas. Vooral in de sloten vinden we op veel plaatsen kwelindicatoren als holpijp en rossig 
fonteinkruid, en zeer lokaal, ook soorten van weinig gerijpt grondwater (korte kwel) zoals 
duizendknoopfonteinkruid en klein blaasjeskruid.  
Momenteel zijn er nog maar weinig plekken op het Laagterras te vinden waar kwalitatief 
goede kwelnatuur aanwezig is. Nog het meest algemeen vertegenwoordigd zijn de 
moerasbossen: in de nog niet verdroogde elzenbroekbossen met uitredend kwelwater treffen 
we een rijke flora met dotterbloem, elzenzegge, grote boterbloem en slangenwortel aan. Een 
Mooie referentiesituaties vinden we in het Sohr-Legerterbos (de Oude Maasarm bij Meerlo), 
het Beesels broek, het Heuloërbroek en de Vuilbemden. Eveneens in het Beesels broek liggen 
lokaal nog kwelmoerassen met dominantie van moeraszegge. Al deze locaties liggen in de 
restbeddingen van de vlechtende Maas, dit met uitzondering van de meander in het Beesels 
broek. In het dal van de Roobeek en het Heuloërbroek treffen we zeer lokaal kwelgraslanden 
met veldrus, bosbies en adderwortel aan.  
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Foto 6.3: Nat grasland en moerasbos in het Heuloërbroek op het Laagterras.  
Wet grassland and swamp forest in Heuloërbroek on a low terrace. 
 
De restbeddingen vormen bij uitstek de locaties die zich in principe lenen voor herstel en 
ontwikkeling van kwelnatuur. Het gaat daarom om kwelgeulen, kwelmoerassen, 
moerasbossen en kwelgraslanden. Met het afgraven van veraarde veenlagen, kleilagen 
en opgebrachte zandlagen kan het onderliggende grofzandige Dryas-terras weer aan de 
oppervlakte komen, waarbij het uittredend gerijpt grondwater de impuls vormt voor nieuwe 
of herstelde kwelnatuur.  

6.2.3 De Recente overstromingsvlakte 
De Recente overstromingsvlakte is het laagste ‘terras’niveau dat we onderscheiden. Dit 
gebied vormt het huidige winterbed van de Maas. De bodemopbouw is sterk gelaagd, waarbij 
in de ondergrond zeer grofzandige, pleistocene zandafzettingen van de vlechtende Maas 
aanwezig zijn. In deze laag stroomt gerijpt grondwater afkomstig van de hoger gelegen 
terrassen, af naar de Maas. Op deze laag zijn matig grove zanden afgezet door de inmiddels 
meanderende Maas in het begin van het Holoceen. Deze zanden zijn vaak afgezet in de vorm 
van kronkelwaarden. Op dit zand zijn tijdens het late Holocene dikke pakketten (zandige) 
klei gedeponeerd. Deze vaak slecht doorlatende lagen verhinderen het uittreden van 
kwelwater aan de oppervlakte. 
In het zuiden van de Terrassenmaas, op de Peelhorst, ontbreekt de Recente 
overstromingsvlakte of is hij slechts enkele tientallen meters breed. Meer naar het noorden, 
in de Venloslenk, is de Recente overstromingsvlakte veel breder, tot zo’n kilometer ter 
hoogte van Heijen. 
 
Als gevolg van de “verstuwing” van de Maas is de diepe, ingesneden ligging van de rivier 
minder goed zichtbaar. Deze hoge, stabiele rivierpeilen hebben er ook voor gezorgd dat 
delen van de recente overstromingsvlakte sinds de jaren ’20 op veel plaatsen natter zijn 
geworden.  
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Foto 6.4: De Maas met de Recente overstromingsvlakte ter hoogte van Wanssum. 
The Meuse with the recent floodplain at Wanssum. 
 
De huidige natuurkwaliteiten van de Recente overstomingsvlakte zijn beperkt: intensief 
agrarisch gebruik overheerst op deze vruchtbare kleigronden. Goed ontwikkelde kwelgeulen 
en -moerassen komen niet of nauwelijks voor. De verlande geul en het kwelmoerasje in de 
weerd Reuver zijn een van de schaarse voorbeelden. Voor natuur het meest interessant zijn 
de geïsoleerde plassen en ooibossen in oude kleiwinningen. Geïsoleerde wateren met goed 
ontwikkelde onderwatervegetatie en leefgebied voor amfibieën en limnofiele vissen vinden 
we onder andere in de Weerdbeemden, Hochter bampd en de Baend.  
Mooie voorbeelden van zachtooibossen vinden we eveneens in de Weerdbeemden en de 
Baend. Meestal liggen deze bossen op klei. Op plaatsen waar de klei tot op het zand is 
afgegraven, zoals langs de Paesplas en in de Gebrande kamp, zien we in deze bossen 
kwelverschijnselen en kwelindicatoren, zoals op onderstaande foto’s te zien is.  

 
 

 
 
 
 

Foto 6.6: Dotterbloemen in het 
zachthoutooibos langs de Paesplas. 
Caltha palustris in a softwood alluvial forest 
near Paesplas. 

Foto 6.5: Visuele kwelverschijnselen en 
moeraszegge in jong ooibos in de 
Gebrande Kamp. 
Visual seepage signs and Carex acutiformis in 
a young alluvial forest in Gebrande Kamp. 



 
 
 

Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 81 
 

Op de Recente overstromingsvlakte is de ligging van verlaten Holocene maasbeddingen 
lokaal nog goed terug te vinden, zoals in de weerden bij Reuver, Wanssum en Ooijen. Deze 
restgeulen lenen zich voor het ontgraven tot ondiepe hoogwatergeulen.  
De grens met het Laagterras wordt vaak afgebakend door een 1- 3 m hoge terrasrand. Aan 
de voet van deze terrasrand bevinden zich lokaal restgeulen van de vlechtende Maas. Op 
sommige plaatsen liggen afwateringssloten in deze restgeulen. In deze sloten zien we vaak 
visuele kwelverschijnselen en kwelindicatoren als bosbies en holpijp. Deze plekken bieden 
kansen voor de aanleg van kwelgeulen en moerassen. 
 
Samengevat zijn kleine hoogwatergeulen en kwelgeulen en -moerassen aan de terrasrand 
kenmerkende en kansrijke ecotopen voor aanleg op de Recente overstromingsvlakte.  
 
 
 
6.3 Ecologische streefbeelden, systeemkenmerken 
en inrichtingsprincipes op ecotoopniveau  

In deze paragraaf bespreken we de kenmerkende kwelnatuur langs de Terrassenmaas. 
Hierbij hanteren we de volgende hoofdindeling:  

• Geulen. 
• Kwelmoerassen. 
• Kwelgraslanden. 
• Elzenbroekbossen. 

 
Binnen deze hoofdindeling onderscheiden we de kenmerkende kwelnatuur op ecotoopniveau. 
Voor deze ecotopen bespreken we: 

• het ecologisch streefbeeld 
• het huidig voorkomen langs de Maas; 
• de verwantschap met beleidsdoelen als de KRW-watertypen, de Natuurbeheertypen 

en de Natura2000-doelen; 
• de systeemkenmerken. De onderscheiden ecotopen kennen specifieke eisen aan 

bodem, trofie, hydrologie, waterkwaliteit en overstromingsduur.  
• de inrichtingsprincipes 
• het te voeren beheer 

 
De kansrijke locaties voor de ontwikkeling van deze ecotopen bespreken we in hoofdstuk 7. 
  
De input voor deze beschrijving hebben we gevonden in: 

• de systeemanalyse van de pilotgebieden; 
• de integrale verkenning van kansrijke gebieden; 
• bestaande plannen en projecten langs de Terrassenmaas; 
• beschikbare literatuur; 

ervaringen met systeemanalyses, ontwerpplannen en evaluaties, opgedaan elders in het 
rivierengebied. 
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6.4 Geulen 

6.4.1 Toelichting en werkwijze  
We onderscheiden 3 typen geulen:  

• kleine hoogwatergeulen; 
• kwelgeulen in restbeddingen van de vlechtende Maas; 
• kwelgeulen in restbeddingen van de meanderende Maas. 

 
Verduidelijking van de begrippen hoogwatergeulen en kwelgeulen 
  
Een hoogwatergeul of strang bevat continu water maar stroomt alleen tijdens hoogwater 
mee met de rivier (Peters, B en G. Kurstjens 2008). Het is een geul die van nature ontstaat 
doordat de rivier een andere geul als hoofdgeul gaat gebruiken. De verlaten geul 
sedimenteert vervolgens steeds verder dicht. Bij een hoogwatergeul is de bovenstroomse 
zijde altijd afgesloten van de hoofdstroom. Soms is ook de benedenstroomse zijde 
dichtgeslibd en is de geul dus meestentijds geïsoleerd van het zomerbed.  
 
Een kwelgeul is een restant van een oude, verlande riviergeul. Een kwelgeul wordt gevoed 
door grondwater. Vaak liggen kwelgeulen tegen de terrasranden aan, van waaruit het 
kwelwater afkomstig is. Voor zover gelegen in het winterbed maakt tijdens hoogwater ook de 
rivier gebruik van de geul (Peters, B en G. Kurstjens 2008).  

6.4.2 Kleine hoogwatergeulen 
 
Ecologisch streefbeeld 
Op plaatsen waar de Recente overstromingsvlakte voldoende breed is en niet te hoog boven 
de Maas ligt, is ruimte voor een kleine, niet meestromende geul: een hoogwatergeul. Deze 
geulen zijn niet rechtstreeks op het zomerbed aangetakt. De meestentijds geïsoleerde ligging 
ten opzichte van het zomerbed en de voeding door grondwater maken de hoogwatergeulen 
geschikt voor de ontwikkeling van een rijke watervegetatie. Wel mogen we hier als gevolg 
van de frequente inundatie met maaswater geen hoge verwachtingen koesteren wat betreft 
de vestiging van kritische, kwelindicerende waterplanten. Het gaat om algemene soorten als 
gele plomp, gedoornd hoornblad, stijve waterranonkel, aarvederkruid, watergentiaan en 
smalle waterpest. Bijzondere en kenmerkende plantensoorten voor deze geïsoleerd wateren 
zijn groot blaasjeskruid, glanzig en paarbladig fonteinkruid.  
 

Foto 6.7: Glanzig fonteinkruid. 
Potamogeton lucens. 
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Deze vegetatierijke wateren bieden leefgebied aan bijzondere limnofiele vissoorten als 
bittervoorn, grote modderkruiper, vetje en kroeskarper. Recent aangelegde hoogwatergeulen 
in een zandige omgeving vormen een voortplantingsbiotoop voor de rugstreeppad en 
mogelijk ook de knoflookpad.  
Verder zijn ze interessant voor (broed)vogels als krakeend, fuut en zwarte stern. De grote 
zilverreiger, porseleinhoen en waterral foerageren op de oevers. Boven het water jagen 
diverse soorten libellen als viervlek, paardenbijter, bruine glanzenmaker en vuurlibel. 
 

Foto 6.8: Bittervoorn. 
Rhodeus amarus. 
 
Huidig voorkomen langs de Maas  
Goede voorbeelden van hoogwatergeulen langs de Terrassenmaas zijn er nauwelijks. Wel 
liggen in enkele terreinen, als min of meer toevallig restant van de delfstofwinning, fraai 
ontwikkelde geïsoleerde wateren die o.a. goed functioneren als voortplantingswateren voor 
amfibieën, zoals de Hochter bampd en de Baend. 
 
In 2010 is een eenzijdig aangetakte hoogwatergeul op de westoever bij Venlo aangelegd: de 
hoogwatergeul Raaiweide. In oktober 2017 is een kleine hoogwatergeul in de Rijkelse 
Bemden gegraven. Vanaf 2018 staat de uitvoering van hoogwatergeulen in de weerden bij 
Ooijen en Wanssum op het programma (project Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum). 
  
NB: De brede en diepe hoogwatergeulen bij Well en Aaijen zijn geen goede voorbeelden van 
een ecologisch optimaal ontwerp. Met de forse afmetingen doen ze geen recht aan schaal 
van de oorspronkelijke ondergrond (aanwezige restgeulen), mede gezien de beperkte 
breedte van het winterbed.  
 
Verwantschap met beleidsdoelen 

• KRW-watertypen (bron: Stowa, 2000): R7- Langzaam stromende nevengeul op zand 
of klei. 

• Natuurbeheertypen (doeltypen in het Nationaal NatuurNetwerk): N02.01 Rivieren. 
• Habitattypen (N2000-doelen): H3150: Wateren met grote fonteinkruiden. 
• Habitatsoorten (N2000-doelen): Bittervoorn. 

 
Systeemkenmerken 
Langs een gestuwde, diep ingesneden rivier als de Terrassenmaas zijn meestromende 
nevengeulen niet op zijn plaats: stroming ontbreekt (behalve als stuwpassage), het 
winterbed is vaak smal en ligt hoog ten opzichte van het zomerbed. Alleen op plaatsen waar 
het winterbed voldoende breedte heeft (tenminste 100 m) en niet te hoog boven de Maas 
ligt, is ruimte voor kleine, niet meestromende nevengeulen: hoogwatergeulen.  
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Ruimte voor hoogwatergeulen is er eigenlijk vrijwel uitsluitend in de Venloslenk. Op enkele 
uitzonderingen na, zoals bij Ooijen en Wanssum, heeft de Recente overstromingsvlakte pas 
vanaf de stuw bij Sambeek voldoende breedte voor de aanwezigheid van hoogwatergeulen. 
 
Hoogwatergeulen hebben een beperkte diepte: maximaal 1,50 m bij GLG. De breedte 
varieert tussen 10 en 30 meter. Ze liggen bij voorkeur ter plekke van een Holocene restgeul. 
Ze zijn niet rechtstreeks op het zomerbed aangetakt en bezitten een relatief hoge instroom, 
vaak een oeverwal. Via een wat lagere uitstroomdrempel kan het surplus aan water op de 
Maas afwateren. Bij hoge afvoeren stromen hoogwatergeulen jaarlijks eens of enkele malen 
mee met het zomerbed. Ondanks rivierinvloeden kennen ze meestal een duidelijk 
grondwaterkarakter, dit vanwege de toestroom van regionaal grondwater afkomstig uit het 
naastgelegen Laagterras.  
Hoogwatergeulen bezitten flauwe oeverzones die ruimte bieden voor moerasontwikkeling. Bij 
de aanwezigheid van brede restgeulen en uiterwaardkommen is verhoudingsgewijs meer 
ruimte voor moerassen. De hoogwatergeulen liggen dan in een patroon van moerassen en 
natte graslanden. 
 

Foto 6.9: Een hoogwatergeul met watervegetatie van gele plomp en oevervegetatie 
met o.a. zwanenbloem. 
A high-water channel with water vegetation of Nuphar lutea and riparian vegetation with, 
among other things, Butomus umbellatus. 
 
Inrichtingsprincipes 
 
Passende inrichtingsadviezen zijn: 

• sluit bij de aanleg van geulen aan bij de oorspronkelijke geomorfologie. Dit zijn de 
Holocene restgeulen op de recente overstromingsvlakte, zie systeemkaart en 
kansenkaart;   

• door oeverwallen en dijkjes in de inrichtingsplannen te behouden, blijven oude 
relictpopulaties van soorten gespaard (Peters, B en G. Kurstjens 2008); 

• de breedte van een hoogwatergeul varieert tussen 10 en 30 meter. Bij brede 
restgeulen: leg moerassen aan weerszijden van de hoogwatergeul aan; 

• een hoogwatergeul heeft bij voorkeur geen open verbinding met het zomerbed, 
zeker niet als het om relatief korte geulen gaat (maximaal enkele honderden meters 
lang); bij langere hoogwatergeulen kan een benedenstroomse aantakking van de 
geul ecologisch interessant zijn, aangezien dan een zonering in de waterkwaliteit kan 
optreden, met mogelijk rivierkwel in het meest stroomopwaartse deel van de geul; 
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• breng bij een geïsoleerde geul benedenstrooms een uitstroomdrempel naar de Maas 
op GVG-niveau aan;  

• de instroom (bovenstrooms) van de hoogwatergeul moet niet of slechts beperkt 
verlaagd worden; handhaaf hier eventueel aanwezige kaden of oeverwallen; 

• de geul bij voorkeur ontgraven tot op de zandbodem, lokaal kleibanken handhaven; 
• varieer in waterdiepte en ga daarbij niet dieper dan 1,50 m bij GLG; 
• handhaaf enkele bomen op de oever en voeg dood hout toe als habitat voor 

specifieke macro-faunasoorten; 
• de taluds zijn variabel, maar zijn altijd flauwer dan 1:8, dit mede uit het oogpunt van 

hydraulische optiek om geen steile overgangen in het ontwerp op de nemen, de 
zogenaamde overlaten;   

• bij de aanleg van een geul wordt bij voorkeur de verrijkte toplaag (ca. 0,5 m) van 
omgeving van de geul reliëfvolgend mee verlaagd; 

• voer eventueel sedimentbeheer bij dichtslibben uit: het ontgraven van de 
oorspronkelijke contouren.  

 
Figuur 6.2: Ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes van een kleine 
hoogwatergeul op de recente overstromingsvlakte. 
Ecological target situation and design principles of a small high-water channel on recent 
floodplains. 
 
Beheer 

Hoogwatergeulen liggen bij voorkeur in natuurgebieden, waar geen beïnvloeding van de geul 
door intensief landbouwgebruik aan de orde is. Hoogwatergeulen kunnen prima onderdeel 
uitmaken van begraasde weerden. Wel moet daarbij gelet worden op ongewenste 
wilgenopslag op de oevers, deze dient bij voorkeur handmatig te worden verwijderd. 
Specifiek vegetatiebeheer in de vorm van schonen is voor de geulen is niet noodzakelijk, 
eerder onwenselijk. Ook sedimentbeheer is ongewenst, tenzij vanuit rivierkundig oogpunt de 
geul op diepte moet worden gehouden. In dat geval kan cyclisch beheer worden toegepast: 
het ontgraven van het oorspronkelijk profiel. Bij voorkeur zou in deze situaties echter 
gekozen moeten worden om de aanzanding/verlanding ongestoord plaats te laten vinden en 
elders nieuwe geulen te graven.   
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6.4.3 Kwelgeulen van het vlechtend systeem 
 
Ecologisch streefbeeld 

Kwelgeulen die deel uit maken van het vlechtend systeem kunnen op elk terrasniveau 
voorkomen. Afhankelijk van de kwaliteit van het grondwater en mate van beïnvloeding door 
rivierwater bezitten de kwelgeulen eigen, kenmerkende watervegetaties. Zo worden de 
kwelgeulen op de Recente overstromingsvlakte regelmatig overstroomt door voedselrijk 
Maaswater. Soorten zoals gedoornd hoornblad, smalbladige fonteinkruiden en smalle 
waterpest kunnen kan dan tot dominantie komen. Indien de geul tot op het grove terraszand 
is afgegraven zien we vaak sterrenkroos domineren. In deze situaties kunnen ook zeldzamer 
soorten als groot blaasjeskruid, paarbladig fonteinkruid en waterviolier voorkomen. Deze 
laatste soort is landelijk niet zeldzaam, wel langs de Maas.  

Foto 6.10: Watervegetatie met sterrenkroos en waterviolier. 
Water vegetation with Callitriche and Hottonia palustris. 
 
Buiten de invloedssfeer van het rivierwater, dus op de hogere plekken van het Laagterras en 
op het Middenterras, vinden we in de (spaarzaam aanwezige) kwelgeulen en ijzerhoudende 
sloten vooral rossig fonteinkruid als kenmerkende kwelindicator. Overigens zijn de 
kunstmatige waterlopen arm aan soorten. 
Op plaatsen waar korte kwel, dus weinig gerijpt grondwater van lokale herkomst uittreedt, 
kunnen we bijzondere waterplanten als vlottende bies, duizendknoopfonteinkruid en klein 
blaasjeskruid aantreffen. 
 

Foto 6.11: Duizendknoopfonteinkruid. 
Potamogeton polygonifolius. 
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Kwelgeulen bieden ruimte aan een verscheidenheid aan fauna, welk sterk kan afwijken van 
de fauna welke men in de rivier vindt. Door de hoge mate van isolatie wordt de 
macrofaunasamenstelling minder snel gedomineerd door exoten. Bijzondere aan te treffen 
soorten zijn kokerjuffers zoals Cyrnus flavidus, de duikerwants Cymatia coleoptrata, de 
onder water levende rups Parapoynx stratiotata en tevens vele slakken en mijten.  
Verder zijn ook vele libellenlarven in de geulen te vinden, zoals glassnijder en vroege 
glazenmaker. Ook de adulten blijven na uitsluipen in de omgeving van de geulen.  
De kwelgeulen bieden leefgebied voor verschillende soorten amfibieën, zoals heikikker, 
kamsalamander, poelkikker of rugstreeppad, deze laatste soort vooral in pioniersituaties met 
flauwe, zandige oevers.  
Wanneer er zich een visgemeenschap vestigt zullen de amfibieën echter verdwijnen vanwege 
de predatie op de larven.  
 
Huidig voorkomen langs de Maas 
In het natuurgebied Weerdbeemden zijn vanaf 1998 enkele kleiputten tegen de terrasrand 
van het Hoogterras aangegraven. In deze kleiputten treedt veel mineraalrijk kwelwater uit, 
dat zowel oppervlakkig als via de ondergrond naar de Maas afstroomt (Peters, B en G. 
Kurstjens 2008). 
In de Weerd Reuver ligt een kwelgeultje en moerasje in een verlande Holocene meander. 
In het dal van de Roobeek bij Arcen is in 2010 een serie kwelgeulen aangelegd aan de 
terrasrand langs de N271, zie foto 6.12. Ondanks de aanwezigheid van visuele 
kwelverschijnselen zoals een bacterievlies, hebben zich tot nu toe geen kwelindicerende 
waterplanten in deze geulen gevestigd.  
Ook in de Gebrande Kamp bij Middelaar zijn recentelijk kwelgeulen aangelegd, zie foto 6.13. 

 

Foto 6.12: Recent aangelegde serie kwelgeulen in het dal van de Roobeek, 
Laagterras met kleidek, grenzend aan de Maasduinen. Momenteel nog zonder 
kwelindicerende waterplanten. Op de oever groeien dotterbloem en de weinig 
betrouwbare kwelindicator Adderwortel.  
Recently constructed series of seepage channels in the valley of the Roobeek, low terrace 
with clay layers, adjacent to the Maasduinen. Currently without seepage indicator water 
vegetation. Caltha palustris and the unreliable seepage indicator Persicaria bistorta grow on 
the bank.  
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Foto 6.13: Recent aangelegde kwelgeul in de Gebrande Kamp. Deze geul ligt op de 
Recente overstromingsvlakte, waarbij het talud rechts op de foto grenst aan de 
terrasrand van het Laagterras. 
Recently constructed seepage ditch in Gebrande Kamp. This ditch is located on the recent 
floodplain, where the slope on the right side of the photo lies adjacent to the terrace border 
of the low terrace.  
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Verwantschap met beleidsdoelen 
• KRW-watertypen (bron: Stowa, 2000): R2-Permanente bron en R7- Langzaam 

stromende nevengeul op zand of klei. 
• Natuurbeheertypen (doeltypen in het Nationaal NatuurNetwerk): N02.01 Rivieren. 
• Habitattypen (N2000-doelen): -. 
• Habitatsoorten (N2000-doelen): bittervoorn, drijvende waterweegbree. 

 
Systeemkenmerken 
Referenties van goed kwelgeulen zijn schaars: in het verleden zijn vrijwel alle kwelgeulen 
gedempt of omgevormd tot sloten en waterschapslossingen.  
Kwelgeulen zijn relatief smalle, ondiepe, grondwatergevoede geulen. Ze zijn als het ware 
brongebieden die worden gevoegd door lokaal uittredend grondwater en dus niet door 
toestromend oppervlaktewater afkomstig van hoger gelegen gebieden.  
 
Kwelgeulen snijden steeds de grofzandige ondergrond aan. De kwelgeulen liggen in de regel 
parallel aan de isohypsen: de lijnen met gelijke stijghoogte van het grondwater. De 
overstroomhoogte van een drempel ligt op GVG-niveau.  
Op de Recente overstromingsvlakte liggen de kwelgeulen tegen de rand van het Laagterras. 
Op deze plekken, aan de terrasranden, kunnen de kwelgeulen ook onderdeel van Holocene 
meanders uitmaken.  
 
Kwelgeulen worden in de regel gevoed door toestroom van gerijpt grondwater van regionale 
herkomst: lange kwel. Ze kunnen ook gevoed worden door weinig gerijpt grondwater: korte 
kwel. In dat geval wijkt de soortensamenstelling van de onderwatervegetatie af van die van 
de kwelgeulen met lange kwel. De kenmerken van beide typen kwelwater staan vermeld in 
par 4.2.4 
 
De kwaliteit van het grondwater is erg belangrijk: systeemvreemde en bemestende stoffen 
als nitraat, fosfaat en sulfaat staan de ontwikkeling van kwelnatuur in de weg. Idealiter 
mogen de gehalten aan deze stoffen de “groene norm” uit onderstaande tabel niet 
overschrijden. 
 
Tabel 6.1: Waterkwaliteit, beoordeeld op basis van aanwezigheid systeemvreemde 
stoffen in mg/l. 
Water quality based on the presence of foreign substances in mg/l. 

 
 
Algemene inrichtingsprincipes 
Passende inrichtingsadviezen in algemene zin voor de aanleg van kwelgeulen zijn: 

• sluit aan bij de oorspronkelijke geomorfologie; dit zijn vooral de restgeulen van de 
vlechtende Maas; 

• graaf in de restgeulen afdekkende kleilagen, veraarde veenlagen en opgebrachte 
zandlagen af;   

• benut bestaande sloten om deze om te vormen tot kwelgeulen; 
• doorgaande waterschapslossingen die hun brongebied op hoger gelegen 

terrasniveaus hebben liggen, komen niet in aanmerking voor omvorming tot 
kwelgeul. Voor natuurherstel moeten deze wateren worden opgenomen in een 
beekherstelprogramma. Voor beken gelden andere inrichtingsprincipes dan voor 
kwelgeulen. Kwelgeulen worden gevoegd door toestromend grondwater, niet door 
oppervlaktewater afkomstig van elders! 

• door terrasranden in de inrichtingsplannen te behouden, blijven oude relictpopulaties 
gespaard (Peters, B en G. Kurstjens 2008); 
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• kwelgeulen hebben een breedte tussen 5 en 15 meter, bij een waterdiepte van 0,30 
tot 0,80 m in de GLG situatie; 

• tegen de terrasrand is het talud van de geul relatief steil, te weten ca 1:3. Het 
tegenoverliggende talud is veel flauwer: van 1:5 tot 1:20; 

• zorg ervoor dat bodem en/of taluds in het grove terraszand liggen: de 
doorlatendheid van dit zand bevordert het uittreden van grondwater; 

• kwelgeulen zijn niet rechtstreeks aangetakt op de rivier, maar hebben een  
‘overloopdrempel’ op GVG niveau); 

• op plaatsen waar de isohypsen doorsneden worden, worden kwelgeulen “in serie” 
geschakeld, waarbij een hooggelegen geul via een drempel of overloopbeekje op een 
lager gelegen geul afwatert. 

• kwelwater wordt in staat gesteld via de ondergrond of via een drempel op GVG-
niveau geleidelijk af te stromen richting de rivier, dit ter voorkoming van stagnant 
water;  

• bij de aanleg van een geul wordt bij voorkeur de voedselrijke toplaag (ca. 0,5 m) van 
omringende gronden reliëfvolgend mee verlaagd. Op deze wijze ontstaat ruimte voor 
soortenrijke vochtminnende vegetaties in de omgeving van de geul.   

 
Specifieke inrichtingsprincipes op terrasniveau 
 
Middenterras 
Kwelgeulen op het Middenterras kunnen zowel door lange kwel als door korte kwel gevoed 
worden. Kwelgeulen die aan de rand van het Hoogterras of de Dekzandvlakte liggen, worden 
vaak gevoed door korte kwel van weinig gerijpt grondwater. 
 
Onderstaande schets geeft de streefbeelden en inrichtingsmaatregelen weer voor kwelgeulen 
die ofwel direct tegen de terrasrand van het Hoogterras/Dekzandvlakte aanliggen, ofwel hier 
verder vanaf liggen. 

Figuur 6.3: Ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes van kwelgeulen op het 
Middenterras. 
Ecological target situation and design principles of seepage channels on middle terrace. 
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Laagterras 
Kwelgeulen op het Laagterras worden in de regel door lange kwel gevoed, enkele 
uitzonderingen daargelaten, zoals locaties waar stuifduincomplexen langs de restgeulen 
liggen bijvoorbeeld in de Oude Maasarm bij Meerlo en in het Heuloërbroek.  

De onderstaande schets geeft de streefbeelden en inrichtingsmaatregelen weer voor geulen 
die ofwel direct tegen de terrasrand van het Middenterras aanliggen, ofwel hier verder vanaf 
liggen. De kaart met systeemkenmerken geeft de ligging van deze kansrijke locaties met 
restgeulen aan. 

 

Figuur 6.4: Ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes van kwelgeulen op het 
Laagterras. 
Ecological target situation and design principles of seepage channels on low terrace. 
 

De Recente overstromingsvlakte  
Kwelgeulen zijn het meest kansrijk in restgeulen die direct tegen de terrasrand van het 
Laagterras aanliggen: hier wordt de meeste kwel verwacht. Deze restgeulen kunnen zowel 
Pleistocene geulen van het vlechtende systeem zijn, als Holocene restgeulen van de 
meanderende Maas. De kaart met systeemkenmerken geeft de ligging van deze kansrijke 
locaties met restgeulen aan. Terrasranden blijven behouden en blijven logische overgangen 
vormen tussen terrasniveaus. 
 
De onderstaande schets toont het ecologisch streefbeeld en de inrichtingsprincipes voor 
kwelgeulen op de Recente overstromingsvlakte. 
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Figuur 6.5: Ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes van kwelgeulen op de 
Recente overstromingsvlakte. 
Ecological target situation and design principles of seepage channels on recent floodplains. 
 

Beheer 
Kwelgeulen liggen bij voorkeur in natuurgebieden, waar geen beïnvloeding van de geul door 
intensief landbouwgebruik aan de orde is. Kwelgeulen kunnen prima onderdeel uitmaken van 
integraal begraasde gebieden. Specifiek vegetatiebeheer in de vorm van schonen is voor de 
geulen niet noodzakelijk, eerder onwenselijk. Gezien de afmetingen van kwelgeulen spelen 
ze in de regel geen rol bij het behalen van een rivierkundige taakstelling (bereiken 
waterstandsdaling). Sedimentbeheer is dan ook niet aan de orde. Mocht een kwelgeul 
verlanden door vegetatieontwikkeling kan gekozen worden uit gefaseerd schonen of om de 
verlanding ongestoord plaats te laten vinden en eventueel elders nieuwe, waterhoudende 
geulen te graven.   

6.4.4 Kwelgeulen van het meanderend systeem 
Ecologisch streefbeeld 
Dit type geulen maakt deel uit van de oude Maasmeanders. Ze liggen vooral op het 
Middenterras. Vaak betreft het uitgeveende meanders. Deze geulen kunnen zowel door korte 
als door lange kwel gevoed worden, soms door een mix van beide waterlopen. Indien de 
korte kwel overheerst vinden we vooral soorten van zacht water als wateraardbei, 
snavelzegge, waterviolier en kranswieren. Soms zijn kranswieren dominant aanwezig.  
In veel gevallen overheersen echter de soorten van voedselrijk water, met gele plomp, 
waterlelie, gedoornd hoornblad, kikkerbeet en smalle waterpest. Langs de oevers groeit riet, 
grote lisdodde en grote egelskop. Echte kwelsoorten komen we onder deze omstandigheden 
niet of nauwelijks tegen.  



 
 
 

Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 93 
 

Foto 6.14: Kwelgeultje met kleine watereppe, watertorkruid, waterzuring en gele 
lis. 
Seepage ditch with Berula erecta, Oenanthe aquatica, Rumex hydrolapathum and Iris 
pseudacorus. 
 
In het verleden kwamen lokaal verlandingsvegetaties voor die een trilveenachtig karakter 
hadden (de Mars, 1998). Waterdrieblad en slangenwortel traden dan vaak vegetatievormend 
op. Tegenwoordig is hiervan nog maar weinig over, al zijn lokaal nog wel soorten als grote 
boterbloem, draadzegge en waterdrieblad te vinden.  
Over de meanders foerageren vleermuizen, libellen en vaak ook ijsvogels. De oevers vormen 
een leefgebied voor de waterspitsmuis.  
 
Macrofaunasoorten kenmerkend voor voedselarme kwelplekken zijn (provincie Limburg 
2002): 
Vedermuggen: Heleniella ornaticollis, Metriocnemus gr hygropetricus, Hererotanytarsus 
apicalis,  
Kriebelmuggen: Simulium cryophila, S. latipes.  
Steenvliegen : Nemoura dubitans 
Kokkerjuffers: Adicella reducta, Apatania fimbriata, Annitella obsurata, Beraea maurus, 
Micropterna lateralis, Tinodes pallidulus.  
Waterkevers: Laccobìus atratus, Riolus subviolacens.  
Kreeftachtigen: Niphargus æquilex, N. schellenbergi, Proasellus cavaticus.  
Platwormen: Phasocata vitta. 

 
Huidig voorkomen langs de Maas 
Waterhoudende restgeulen van de meanderende Maas zijn schaars. Voorbeelden vinden we 
in de Vilt en het Lottumer Schuitwater.  
 
Verwantschap met beleidsdoelen 

• KRW-watertypen (bron: Stowa, 2000): R7- Langzaam stromende nevengeul op zand 
of klei. 

• Natuurbeheertypen (doeltypen in het Nationaal NatuurNetwerk): N04.02 Zoete plas 
• Habitattypen (N2000-doelen): -. 
• Habitatsoorten (N2000-doelen): drijvende waterweegbree. 
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Systeemkenmerken 
Dit zijn de geulen gelegen in restbeddingen, gevormd door de meanderende Maas in het 
Bølling- en Allerod-interglaciaal: de warme perioden voorafgaande aan Het Oude en Jonge 
Dryas. Deze restbeddingen staan met een donkerpaarse kleur aangeven op de kaart van de 
geomorfogenese. De meanderende geulen liggen vrijwel uitsluitend op het Middenterras en 
zijn van nature veel breder dan de geulen die gevormd zijn door de vlechtende Maas, zoals 
hierboven besproken. De waterhoudende meanders betreffen veelal uitgeveende delen van 
de verlande en door de Maas verlaten meanders. De bodem bestaat uit veen, klei of zand. 
Deze geulen staan in de regel onder invloed van lange kwel, al kan aan de terrasranden ook 
korte kwel uittreden, waarbij een mix van beide typen kwelwater gemeten wordt. De 
kenmerken van beide typen kwelwater staan beschreven in paragraaf 4.2.4. 
Vaak lopen sloten en waterlossingen door deze oude Maasmeanders.  
 
Inrichtingsprincipes  
Dit type kwelgeulen wijkt wat betreft inrichtingsprincipes enigszins af van de hierboven 
gegeven beschrijving voor de geulen van het vlechtend systeem. Zo zijn deze meanderende 
geulen veel breder dan de relatief smalle kwelgeulen van het vlechtend systeem. Afhankelijk 
van de geologische geulstructuur bodem zijn ze tussen 10 en 30 meter breed (permanent 
waterhoudende deel). Ook is het water dieper: maximaal 1,50 m bij GLG. 
 
De onderstaande schets toont de streefbeelden en inrichtingsmaatregelen voor de 
meanderende geulen op het Middenterras 

 
Figuur 6.6: Ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes van Pleistocene meander 
geulen op het Middenterras. 
Ecological target situation and design principles of Pleistocene meander channels on middle 
terraces. 
 
Beheer 
Kwelgeulen liggen bij voorkeur in natuurgebieden, waar geen beïnvloeding van de geul door 
intensief landbouwgebruik aan de orde is. Kwelgeulen kunnen prima onderdeel uitmaken van 
integraal begraasde gebieden. Specifiek vegetatiebeheer in de vorm van schonen is voor de 
geulen is niet noodzakelijk, eerder onwenselijk. 
Aangezien deze geulen vrijwel uitsluitend op het Middenterras liggen en daarmee buiten het 
winterbed, spelen ze geen rol bij het behalen van een rivierkundige taakstelling (bereiken 
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waterstandsdaling). Sedimentbeheer is dus ook niet aan de orde. Mocht een geul verlanden 
door vegetatieontwikkeling kan gekozen worden uit gefaseerd schonen of om de verlanding 
ongestoord plaats te laten vinden en eventueel elders nieuwe, waterhoudende geulen te 
graven.   
 
 
6.5 Kwelmoerassen 

Ecologisch streefbeeld 
Kwelmoerassen kunnen op elk terrasniveau voorkomen. Op de Recente overstromingsvlakte 
worden moerassen sterk beïnvloed door de regelmatige inundaties met rivierwater. Hier 
overheersen dan robuuste zeggensoorten als moeraszegge, oeverzegge en scherpe zegge, in 
afwisseling met meer eutrafente soorten als riet, liesgras, lisdodden en grote egelskop. Van 
de kwelindicatoren komen onder dit soort omstandigheden uitsluitend de minst kritische 
vertegenwoordigers voor, zoals holpijp en biesbos. Deze moerassen zijn van groot belang 
voor de fauna. We vinden er broedvogels als waterral, porseleinhoen en blauwborst. 
 
Op het Laagterras zijn de kwelmoerassen al minder sterk beïnvloed door rivierwater, zeker 
op de hogere plekken. Vaak ontbreekt hier ook de kleibodem. Hier treffen we, naast 
moeraszegge ook andere grote zeggensoorten als hoge cyperzegge, stijve zegge en 
blaaszegge aan. Vooral aan de terrasrand gaan dan kwelindicatoren als dotterbloem, 
waterviolier, kleine watereppe en veldrus verschijnen. In permanent ondiep water kan 
holpijp tot dominantie komen. 
Op het Middenterras staan de moerassen volledig buiten invloed van het rivierwater. Zeker 
aan de terrasrand met het hoogterras of aan de dekzandvlakte kan korte kwel uittreden, 
hetgeen leidt tot de aanwezigheid van soorten als snavelzegge en wateraardbei.  
 

Foto 6.15: Kwelmoeras met dominantie van grote zeggesoorten (moeraszegge, 
hoge cyperzegge en blaaszegge). 
Seepage marsh with dominance of large Carex species (Carex acutiformis, Carex 
pseudocyperus and Carex vesicaria). 
 
Vaak komen kwelmoerassen voor als onderdeel van mozaïek-patronen met grauwe 
wilgstruweel en elzenbroekbos. Moeras is in de regel een successiefase, die in de tijd gezien 
tussen open water en grauwe wilg struweel in ligt grauwe wilgstruweel is dan weer de 
voorbode voor het elzenbroekbos.  
 
De kwelmoerassen op het Laag- en Middenterras bieden broedgelegenheid aan dodaars, 
klein waterhoen, krakeend, watersnip en zomertaling. Ze bieden een leefgebied aan 
alpenwatersalamander, libellen, kokerjuffers, moerassprinkhaan en de zeggekorfslak. 
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Foto 6.16: Moerassprinkhaan. 
Stethophyma grossum. 
 
Huidig voorkomen langs de Maas 
Slechts op kleine schaal aanwezig als onderdeel van omvangrijke kwelgebieden met 
graslanden, struwelen en broekbossen. Vooral aanwezig in het Kaldenbroek en het Beesels 
broek. 
 
Verwantschap met beleidsdoelen 

• KRW-watertypen (bron: Stowa, 2000): -. 
• Natuurbeheertypen (doeltypen in het Nationaal NatuurNetwerk): N05.01 Moeras. 
• Habitattypen (N2000-doelen): -. 
• Habitatsoorten (N2000-doelen): Zeggekorfslak. 

 
Systeemkenmerken 
Kwelmoerassen hebben een duidelijke voorkeur voor zandige of venige bodems. In kleiige 
bodems kan uittredend grondwater onvoldoende doordringen en worden de moerassen 
vooral gevoed door stagnerend regenwater of inunderend rivierwater. De goed ontwikkelde 
kwelmoerassen staan onder invloed van lange kwel, al kan aan de terrasranden ook korte 
kwel uittreden, waarbij een mix van beide typen kwelwater gemeten wordt. De kenmerken 
van kwelwater staan genoemd in paragraaf 4.2.4. 
 
De kwaliteit van het grondwater is erg belangrijk: systeemvreemde en bemestende stoffen 
als nitraat, fosfaat en sulfaat staan de ontwikkeling van kwelnatuur in de weg. Idealiter 
mogen de gehalten aan deze stoffen de “groene norm” uit onderstaande tabel niet 
overschrijden.  
 
Tabel 6.2: Waterkwaliteit, beoordeeld op basis van aanwezigheid systeemvreemde 
stoffen in mg/l. 
Water quality based on the presence of foreign substance in mg/l. 
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Algemene inrichtingsprincipes  
Passende inrichtingsmaatregelen in algemene zin zijn: 

• graaf veraarde veenlagen of opgebrachte grondlagen af, behoud niet-veraarde 
veenlagen. 

• zoek de plekken met uittredend grondwater op en graaf de omliggende slecht 
doorlatende afdeklaag af. 

• om de toestroom van kwel te bevorderen moet de afgraving zo mogelijk tot aan de 
grofzandige terraszandondergrond worden doorgezet. 

• de gewenste grondwaterstanden liggen tussen GVG en GLG, met korte droogval in 
de nazomer, waardoor organisch materiaal kan verteren en vrije fosfaat weer wordt 
gebonden. 

• zoek locaties met uittredend grondwater op (zie foto) en geef deze locaties een plek 
binnen een grootschalig herstel/ontwikkelingsprogramma. 

• bij aanleg van alle vormen van kwelgevoede natuur is het van groot belang dat 
kwelwater moet stromen: stagnatie van water, met name opvulling met regenwater 
of rivierwater, kan leiden tot negatieve effecten. Optimaal is een (kwel)moeras dat 
via een drempel met een kruinhoogte gelegen op GVG, kan afwateren op een lager 
gelegen gebied. 

• bij vernatting door maaiveldverlaging of het dempen van ontwateringssloten, is het 
van belang dat voldoende doorstroming plaatsvindt. Bij vernatting kan stagnatie van 
water of verhoging van grondwaterstanden leiden tot het vrijkomen van fosfaat en 
dit kan ongewenste verruiging veroorzaken. 

 

 
Foto 6.17: Uittredend ijzerrijk grondwater. 
Outflowing iron rich groundwater. 
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Specifieke inrichtingsprincipes op terrasniveau 
 
Laag- en Middenterras 
 

• zoek de restgeulen van het vlechtend of meanderend systeem op, zie systeemkaart; 
• laat het kwelmoeras ruimtelijk zoveel mogelijk aansluiten bij kwelgeulen en  

kwelgraslanden;    
• de terrasranden van het Midden- en Hoogterras/dekzandvlakte bieden vaak kansrijke 

omstandigheden voor de toestroom van zowel gerijpt als weinig gerijpt grondwater;  

• zoek locaties met uittredend grondwater op (zie foto) en geef deze locaties een plek 
binnen een grootschalig herstel/ontwikkelingsprogramma. 

 
Onderstaand zijn het ecologisch streefbeeld en de inrichtingsprincipes voor zowel het 
Middenterras als het Laagterras gevisualiseerd 

 
Figuur 6.7: Ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes van een kwelmoeras op 
het Middenterras. 
Ecological target situation and design principles of seepage swamps on middle terraces. 
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Figuur 6.8: Ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes van een kwelmoeras op 
het Laagterras. 
Ecological target situation and design principles of seepage swamps on low terraces. 
 

Recente overstromingsvlakte 

Passende inrichtingsmaatregelen voor de aanleg van kwelmoerassen op de Recente 
overstromingsvlakte zijn: 

• zoek de restgeulen van het vlechtend systeem aan de rand van het Laagterras op. 
Deze locaties bieden de beste omstandigheden in de zin van de toestroom van 
grondwater, zeker als de geul tot op de onderliggende zandlaag van het Laagterras 
wordt afgegraven; 

• ook Holocene restgeulen met een zandige bodem kunnen kansrijk zijn voor 
ontwikkeling van kwelmoerassen; 

• laat het kwelmoeras ruimtelijk zoveel mogelijk aansluiten bij de aanleg/aanwezigheid 
van kwelgeulen en kwelgraslanden; denk hierbij aan ondiepe droogvallende zones 
langs kwelgeulen en kleine hoogwatergeulen.  

 
Onderstaand zijn het ecologisch streefbeeld en de inrichtingsprincipes voor kwelmoeras op 
de Recente overstromingsvlakte gevisualiseerd. 
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Figuur 6.9: Ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes van een kwelmoeras op 
de recente overstromingsvlakte 
Ecological target situation and design principles of seepage swamps on recent floodplains. 
 
Beheer 
Kwelmoerassen liggen uitsluitend in natuurgebieden, waar geen beïnvloeding door (intensief) 
agrarisch beheer aan de orde is. Kwelmoerassen kunnen daarbij prima onderdeel zijn van 
extensief begraasde grote natuureenheden; specifiek vegetatiebeheer van moeras is niet 
noodzakelijk.  Na verloop van tijd kan door opslibbing en strooiselophoping successie naar 
wilgenstruweel plaatsvinden. Ingrijpen in dit natuurlijk proces is niet wenselijk. Wel kan het 
om rivierkundige redenen noodzakelijk zijn op wilgenopslag periodiek te verwijderen. 
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6.6 Kwelgraslanden 

Ecologisch streefbeeld 
Kwelgraslanden zijn vochtige tot natte graslanden die onder invloed van lokale of regionale 
kwel staan. Ze komen vaak voor in mozaïek met vochtige ruigten en moeras of vertonen 
overgangen naar grote zeggemoerassen of moerasspirearuigten. Goed ontwikkelde 
kwelgraslanden liggen vrijwel uitsluitend op het Laag- en Middenterras, buiten het winterbed 
van de Maas.  
De belangrijkste kwelindicerende plantensoorten die worden aangetroffen in kwelgraslanden 
langs de Terrassenmaas zijn veldrus en dotterbloem. Ook adderwortel en bosbies komen 
voor, maar deze soorten vinden we als kwelindicator minder betrouwbaar. Kenmerkende 
insectensoorten zijn o.a. aardbeivlinder, bont dikkopje, bruine vuurvlinder, zilveren maan, 
moerassprinkhaan en zompsprinkhaan. 
In de drasse graslanden foerageren soorten als grutto, tureluur en watersnip. 

 

 

Veel natte graslanden zijn in de loop van de tijd verdwenen. Ze zijn ontwaterd en 
omgevormd tot productiegrasland of zijn ingeplant met populieren. 
 
Huidig voorkomen langs de Maas 
Goed ontwikkelde kwelgraslanden langs de Terrassenmaas zijn schaars. Ze komen 
uitsluitend op het Laagterras en Middenterras voor. Op de Recente overstromingsvlakte zijn 
geen kwelgraslanden aangetroffen. Het is mogelijk dat de invloed van de Maas met zijn 
relatief matige waterkwaliteit en dikke, weinig doorlatende kleilagen hier de oorzaak van is.  
Goede referenties van kwelgraslanden te vinden in het dal van de Roobeek (foto 6.20), 
Kaldenbroek (foto 6.21), Schandelosche broek, Broekhuizerbroek, geul Baarlo en Broek 
Holthees.  

Foto 6.18: Kwelgrasland met kleine 
zeggevegetatie. 
Seepage grassland with small Carex species. 

Foto 6.19: Veldrushooiland. 
Juncus acutiflorus field. 
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Verwantschap met beleidsdoelen 

• KRW-watertypen (bron: Stowa, 2000): -. 
• Natuurbeheertypen (doeltypen in het Nationaal NatuurNetwerk): N10 Vochtige 

schraalgraslanden. 
• Habitattypen (N2000-doelen): -. 
• Habitatsoorten (N2000-doelen): -. 

 
Systeemkenmerken 
Kwelgraslanden liggen vooral op het Middenterras en Laagterras, in de regel in oude 
restgeulen. Ze zijn tamelijk bodemvaag: we treffen ze op klei-, zand- en veengronden aan. 
De best ontwikkelde vormen van deze graslanden komen voor op onveraarde veengronden 
en lokaal op zandondergrond. Oppervlakkig verdroogde en daarmee veraarde veengronden 
bieden daarentegen weinig mogelijkheden voor soortenrijke graslanden.  
Kwelgraslanden zijn afhankelijk van een geringe tot matig hoge voedselrijkdom. Er wordt 
een Olsen-P streefconcentratie (voor planten beschikbaar fosfaat) tussen 300 en 800 (-1000) 
μmol/l gemeten. Op veel plaatsen staat de matige tot slechte kwaliteit van het grondwater 
de ontwikkeling van kwelgraslanden in de weg. Vooral hoge sulfaatgehalten zijn 
problematisch. 
De grondwaterstand reikt 's winters en in het vroege voorjaar tot in of net boven het 
maaiveld, de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand ligt rond de 60 cm onder maaiveld. Op 
kleigronden zijn de grondwaterstanden minder kritisch omdat de vochthuishouding vooral 
wordt gestuurd door de bodemtextuur: een hoog lutumgehalte kent relatief veel 
vochtberging en capillaire opstijging.  
 
Inrichtingsprincipes 
Passende inrichtingsadviezen zijn: 

 verwijder de voedselrijke bouwvoor; 
 graaf voedselrijke, opgebrachte, vergraven en veraarde bodemlagen af en werk 

daarbij reliëfvolgend; 
 de gewenste voorjaarsgrondwaterstand (GVG) staat in het maaiveld; 

Foto 6.20: Adderwortel in het dal van de 
Roobeek. 
Persivaria bistorta in the Roobeek valley. 

Foto 6.21: Kwelgrasland en moeras in 
Kaldenbroek. 
Seepage grasslands and marsh in Kaldenbroek. 
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 herstel natuurlijk waterpeilen, met hoge winterstanden en lagere zomerstanden, 
bijvoorbeeld door het dempen of omleiden van sloten; regenwater of inundatiewater 
moet afgevoerd worden; 

 bij vernatting van deze grondwatergevoede systemen door maaiveldverlaging of 
bijvoorbeeld het dempen van ontwateringssloten, is het van belang dat voldoende 
doorstroming plaatsvindt. Bij vernatting kan stagnatie van water of verhoging van de 
grondwaterstanden leiden tot het vrijkomen van fosfaat. Dit veroorzaakt ongewenste 
verruiging, bijvoorbeeld in de vorm van de welbekende pitrusgraslanden; 

 beperk de landbouwinvloeden door landbouwsloten niet op de kwelgraslanden te 
laten afwateren; 

 breng voor de ontwikkeling van deze graslanden maaisel uit referentiegebieden op.  
 
Op de onderstaande figuur staan het ecologisch streefbeeld en de bijbehorende  
inrichtingsprincipes uitgewerkt. Deze principes zijn identiek voor zowel het Laagterras als 
het Middenterras. 

 
Figuur 6.10: Ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes van graslanden op het 
Laagterras en Middenterras. 
Ecological target situation and design principles of grasslands on low terrace and middle 
terrace. 
 
Beheer  
Het beheer van kwelgraslanden kan zowel uit maaibeheer als begrazingsbeheer bestaan. Ook 
combinaties van beide beheervormen behoren tot de mogelijkheden. Als er geen 
vegetatiebeheer plaatsvindt, ontwikkelt zich snel struweel en ruigte. In geval van 
maaibeheer volstaat in de regel 1 maaibeurt in de nazomer. Daarbij stroken vegetatie niet 
maaien met het oog op behoud van de insektenfauna. Deze stroken jaarlijks wisselen.  Naast 
maaien is plaggen een geëigende maatregel om kwelgraslanden in stand te houden of te 
verjongen.   
 
Extensieve begrazing in combinatie met periodiek verwijderen van opslag vindt bijvoorbeeld 
succesvol plaats in het dal van de Roobeek. Mooie voorbeelden van graslanden met een 
hooilandbeheer zijn te vinden in het Kaldenbroek. 
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6.7 Elzenbroekbossen 

Ecologisch streefbeeld 
Dit bostype is een van de meest kenmerkende vormen van kwelnatuur langs de 
Terrassenmaas. De zwarte els is de meest voorkomende boomsoort. Ook kunnen zachte 
berk, es en schietwilg deel uit maken van de boomlaag. De struiklaag is in de regel slecht 
ontwikkeld en bestaat vooral uit struikvormige wilgen als grauwe wilg en geoorde wilg.    
De samenstelling van de kruidlaag kan sterk uiteenlopen, vooral afhankelijk van de 
bodemopbouw en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Zo kan op kleibodems 
moeraszegge tot dominantie komen, terwijl de aanwezigheid van zachte berk, gagel, 
zompzegge, moerasvaren, veenmossen en koningsvaren een aanwijzing is voor de 
toestroming van zwak zuur en mineralenarm grondwater. Ook waterviolier heeft een 
voorkeur voor deze korte kwel.  
Dotterbloem, grote boterbloem en slangenwortel zijn kenmerkend voor de toestroom van 
meer gerijpt grondwater. Dotterbloem kan in het voorjaar hele bossen geel kleuren (foto 
6.23). 
 
Karakteristiek voor de elzenbroekbossen is de verder de aanwezigheid van elzenzegge. 
Andere zeggesoorten die kenmerkend zijn voor het elzenbroekbos zijn stijve zegge, ijle 
zegge en de polvormende pluimzegge, zie foto 6.22. 

In verdroogde en door de mineralisatie van met veen verrijkte broekbossen nemen soorten 
als braam, stekelvarens en grote brandnetel de regie over, al houden sommige kenmerkende 
soorten het nog lang vol, zoals de concurrentiekrachtige pluimzegge en de koningsvaren. 
De slechte toegankelijkheid maakt deze bossen aantrekkelijk als nestplaats voor havik en 
buizerd.  
 
In het voorjaar zet de bruine kikker zijn eiklompen af in de plassen in het elzenbroek; het 
bos zelf is een belangrijke zomerbiotoop voor deze soort. Vooral op open plekken en aan de 
bosranden kunnen we de kleine ijsvogelvlinder tegenkomen. Waar het elzenbroek grenst aan 
beekjes, ontstaat leefgebied voor de waterspitsmuis en de bosbeekjuffer.  

Foto 6.22: Pol pluimzegge in 
elzenbroekbos met verder vooral 
moeraszegge. In Dubbroek. 
Carex paniculata in an Alder carr forest 
with an association of Carex acutiformis. 
In Dubbroek. 

Foto 6.23: Dotterbloemen in het 
elzenbroek. In Dubbroek. 
Caltha palustris in Alder carr forests. In 
Dubbroek. 
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Foto 6.24: Bosbeekjuffers. 
Calopteryx virgo. 
 
Huidig voorkomen langs de Maas 
De elzenbroekbossen zijn de meest algemene vertegenwoordigers van kwelnatuur langs de 
Terrassenmaas. Goed ontwikkelde elzenbroekbossen vinden we in de Oude Maasarm bij 
Meerlo (Sohr-Legerterbos), het Beesels broek, het Heuloërbroek, het Dubbroek, het 
Koelbroek, het Broekhuizerbroek en in de Vuilbemden. 
 

Foto 6.25: Sterke kwel met veel grote boterbloem in elzenbroekbos in het 
Heuloërbroek. 
Strong signs of seepage with Ranunculus lingua in an Alder carr forest in Heuloërbroek. 
 
Verwantschap met beleidsdoelen 

• KRW-watertypen (bron: Stowa, 2000): -. 
• Natuurbeheertypen (doeltypen in het Nationaal NatuurNetwerk): N14.01 Rivier- en 

beekbegeleidend bos. 
• Habitattypen (N2000-doelen): H91E0 - Alluviale bossen met Els en Es. 
• Habitatsoorten (N2000-doelen): bever. 

 
 
 
Systeemkenmerken 
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Elzenbroekbossen komen vooral voor in restgeulen, op zowel het Laagterras als het 
Middenterras. Het gaat daarbij om restgeulen van zowel het vlechtende als het meanderende 
systeem (de oude Maasmeanders dus). Op de Recente overstromingsvlakte ontbreekt dit 
bostype. De bodem is meestal venig, maar kan ook uit klei bestaan, die zowel goed als 
slecht doorlatend kan zijn. 
 
Het grondwater staat in de winter en het voorjaar op het maaiveld. De laagste 
grondwaterstand (in de nazomer) is ongeveer 40 cm beneden maaiveld.  
Het grondwater is in de regel van regionale herkomst (lange kwel van gerijpt grondwater).  
Aan terrasranden kan ook korte kwel aanwezig zijn, hetgeen zich openbaart in de 
aanwezigheid van de genoemde soorten die kenmerkend zijn voor zacht water.  
Een bedreiging voor het elzenbroekbos is verandering in de waterhuishouding, dit als gevolg 
van lokale ontwatering, maar ook door het wegvallen van de kwelstroom. Daarnaast is de 
kwaliteit van het grondwater erg belangrijk: systeemvreemde en bemestende stoffen als 
nitraat, fosfaat en sulfaat staan de ontwikkeling van kwelnatuur in de weg. Hoge 
sulfaatgehalten van het grondwater in venige bodems leiden tot versnelde afbraak van het 
veen en zorgen daarmee voor verdere toename van de voedselrijkdom, het proces van 
interne eutrofiëring. Idealiter mogen de gehalten aan deze stoffen de “groene norm” uit 
onderstaande tabel niet overschrijden.  
 
Tabel 6.3: Waterkwaliteit, beoordeeld op basis van aanwezigheid systeemvreemde 
stoffen in mg/l. 
Water quality based on the presence of foreign substances in mg/l. 

Inrichtingsprincipes 
Geëigende inrichtings- en herstelmaatregelen zijn: 

• het kappen van populierenaanplanten. 
• het afgraven van verstoorde of veraarde bodems. 
• het herstellen van de natuurlijke waterhuishouding: dempen van sloten en het 

omleggen van doorgaande leggerwatergangen. 
 

Let op: bij vernatting door het opzetten van grondwaterstanden is het van belang dat 
voldoende doorstroming plaatsvindt. Stagnatie van grond- oppervlakte of neerslagwater kan 
tot het vrijkomen van fosfaat en hierdoor ongewenste verruiging veroorzaken. Stagnatie van 
afstromend water en het verhogen van waterpeilen heeft in te verleden al geleid tot 
degradatie van elzenbroekbossen in het Kaldenbroek en het Broekhuizerbroek. Tegenwoordig 
is de bever met zijn dammenbouw vaak de “schuldige” waar het gaat om ongewenste 
wateropzet en vernatting. 
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Op onderstaande schets zijn de ecologische streefbeelden en inrichtingsprincipes voor 
elzenbroek op het Laagterras gevisualiseerd. Voor het Middenterras gelden identieke 
streefbeelden en inrichtingsprincipes. 

Figuur 6.11: Ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes van elzenbroekbossen 
op het Laagterras. 
Ecological target situation and design principles of alder carr forests on low terraces. 
 
Beheer 
Elzenbroekbossen behoeven geen beheer. Vroeger werd elzenbroekbos vaak als 
hakhoutcultuur geëxploiteerd, nog te zien aan de stobbevormige groeiwijze van de elzen. 
Door deze cultuur trad veel struweelvorming op, waar vogels als nachtegaal van 
profiteerden. Tegenwoordig is 'niets doen' de gangbare beheervorm. Na verloop van tijd 
zullen bomen omwaaien, wat eenzelfde effect heeft als hakhoutbeheer. Op de open plaatsen 
die zo ontstaan, verschijnen bloemrijke natte ruigten en wilgenbroekstruweel.  
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7 Kansrijke locaties 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreken we in paragraaf 7.2 de werkwijze en resultaten van de 
totstandkoming van de Kansenkaart. Deze kaart geeft indicatieve informatie over de ligging 
en kansrijkdom van gebieden voor herstel en ontwikkeling van kwelnatuur. In par. 7.3 
bespreken we de specifieke kansen die zich voor de diverse kwelecotopen voordoen. In par. 
7.4 komen de kansen voor herinrichting van de pilotgebieden aan bod. We sluiten dit 
hoofdstuk af met een beschrijving van het programma voor het uitvoeren van een 
systeemanalyse. Dit is paragraaf 7.5. Een goede systeemanalyse biedt de basis voor het 
treffen van de juiste inrichtingsmaatregelen. 
 
7.2 Werkwijze en toelichting Kansenkaart 

Op basis van de integratiekaart zijn restgeulen geselecteerd op verschillende terrasniveaus. 
Dit is de Kansenkaart. Deze kaart geeft locaties aan met de ligging van restgeulen aangevuld 
door waarnemingen van kwelindicatoren en visuele kwelverschijnselen.  
 
Elk gebied is bezocht, waarbij kwelverschijnselen als ijzerneerslag, bacterievliezen, 
roodkleuring van het water, ijzerneerslagopwelling en kwelindicerende planten zijn 
genoteerd. In de referentielocaties zijn eveneens grondboringen geplaatst, waarbij 
bodemprofielbeschrijving en hydromorfe kenmerken zijn vastgelegd. Het bezochte 
deelgebied staat met een bruine cirkel op de kansenkaart. 
 
Er zijn 4 categorieën kansrijke gebieden onderscheiden: 
 
1) De Referentiegebieden - Veel kwelindicatoren en fysieke kwelverschijnselen aanwezig 
2) Matig kansrijke gebieden - Weinig kwelindicatoren of fysieke kwelverschijnselen aanwezig 
3) Weinig kansrijke gebieden - Geen kwelindicatoren of fysieke kwelverschijnselen aanwezig 
4) Gebieden buiten de voorselectie 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke gebieden voor herstel en 
ontwikkeling van diverse typen geulen (ecotopen), ingedeeld naar de onderscheiden 
terrasniveaus. 
  



 
 
 

Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 109 
 

Tabel 7.1: Overzicht kansrijke locaties voor de ontwikkeling van kwel- en 
hoogwatergeulen. 
Overview promising locations for the development of seepage and high water ditches. 

Locatie Rivier- 
kilometer 

Ligging in 
winter- 
bed 

Hoog- 
watergeul 

Kwelgeul 
op recente 
overstr.vl 

Kwelgeul op 
Laagterras  

Kwelgeul op 
Midden- 
terras 

Pleistocene 
Maasmeander 

Meander Beegden-
Horn 

L 76 Ja  X    

Meander Roermond R 79 Nee     X 
Meander Hoogbroek L 81 ja X X    
Vuilbemden R 85 ja X X    
Meander Buggenum  L 85  ja  X    
Kerkerhoofts-maesje L 86 ja X     
Bouxweerd L 87 Ja   X   
Weerd Swalmdal R 88 ja X X    
Beesels Broek R 89 Ja     X 
Rijkelse bemden  R 91 Ja  X     
Weerdbeemden L 92 ja X  X   
Weerd Reuver R 96 ja X X    
Bosbeek/Tasbeek L 98 nee      
Geul Baarlo RO L 102 ja X     
Berckterveld L 103    X   
Geul Baarlo rand MT L 104 Ja    X   
Dubbroek L 104 Nee      X 
Koelbroek L 107 Nee      X 
Restgeul Velden R 112 Ja       
Venkoelen R 112 Nee   X X  
Salderbeek L 114 ja  X    
Schandelosche Broek R 112 Nee    X  
Lomm R 115 Ja  X  X   
Kaldenbroek  L 116 Nee     X 
Siebersbeek L 118 ja   X   
Lommerbroek R 119 ja   X   
Kasteel Arcen  R 120 Ja    X   
Aastbroek L 120 ja   X   
Roobeek R 123 ja   X   
Weerd Ooijen L 124 Ja X X    
Megelsummer 
Schuitwater 

L 125 nee    X  

Oude Maasarm 
Meerlo 

L 127 ja   X   

Dal van de Groote 
Molenbeek 

L 129 ja   X   

Looijsche Graaf R 130 ja   X   
Weerd Wanssum L 130  ja X X    
Grote Waaij R 130 ja   X   
De Baend R 134 ja  X    
Geystersch Ven L 135 nee    X  
Jonkhof  L 136 nee    X  
Vorsthof  R 137 ja  X X   
Broek Holthees L 138 nee     X 
Heuloërbroek R 140 ja   X   
St. Jansbeek L 143 nee    X  



 
 
 
 

Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 110 
 

Locatie Rivier- 
kilometer 

Ligging in 
winter- 
bed 

Hoog- 
watergeul 

Kwelgeul 
op recente 
overstr.vl 

Kwelgeul op 
Laagterras  

Kwelgeul op 
Midden- 
terras 

Pleistocene 
Maasmeander 

Groene rivier 
Vierlingsb-Samb 

L 144 Ja    X   

Heijensche Leygraaf R 147 ja   X   
Boxmeerse Veld L 151 ja   X   
De Vilt L 154 nee     X 
Virdsche Graaf L 155 ja   X   
Gebrande kamp R 159 Ja   X    

 
Ter aanvulling op tabel 7.1 : In principe zijn alle restgeulen op het Laag- en Middenterras 
eveneens kansrijk voor de ontwikkeling van kwelgraslanden, kwelmoerassen en 
elzenbroekbossen, mits aan de desbetreffende systeemeisen wordt voldaan.  
Voor de Recente overstromingsvlakte beperken de kansen voor andere vormen van 
kwelnatuur dan geulen zich tot kwelmoerassen.    
 
 
 
7.3 Specifieke kansen kwelecotopen 

 

7.3.1 Kleine hoogwatergeulen 
Op dit moment komen nauwelijks hoogwatergeulen langs de Terrassenmaas voor. Kansen 
voor de aanleg van hoogwatergeulen doen zich uitsluitend voor op de Recente 
overstromingsvlakte. Wat betreft kansrijke locaties moet hier vooral gezocht worden naar de 
ligging van restgeulen van de meanderende Maas, gevormd in het Holoceen. Mooie 
voorbeelden van dergelijke restgeulen liggen bij Beegden, Horn, Hoogbroek, Baarlo, de 
Vuilbemden, de weerd Reuver, de weerd Ooijen en de weerd Wanssum.  

7.3.2 Kwelgeulen van het vlechtend systeem 
In de huidige situatie zijn kwelgeulen schaars. Sloten en waterschaps-lossingen geven 
momenteel nog vaak de plekken aan die kansrijk zijn voor de aanleg van kwelgeulen: ze 
liggen vaak op plaatsen waar vroeger al een kwelgeul aanwezig was.  Deze sloten en 
lossingen zijn in het verleden aangelegd om natte broekgebieden in deze restgeulen zo snel 
mogelijk droog te leggen (B. Peters, 2014). Vaak worden deze lossingen als “beek” betiteld, 
meestal betreft het echter geen beken maar ooit gegraven grondwaterlossingen. 
In de praktijk is het vaak lastig om lokale waterlossingen te onderscheiden van doorgaande 
beeklopen. Doorgaande beeklopen zijn anders van karakter dan kwelgeulen: het zijn in hun 
natuurlijke vorm dynamische systemen met vaak hoge stroomsnelheden en zijn daarmee 
morfodynamisch actief (erosie en sedimentatie). 
Dergelijke beken voldoen niet aan de kenmerken van kwelnatuur en maken dan ook geen 
deel uit van de dit onderzoeks- en adviesprogramma. Voor de aanleg van kwelnatuur 
focussen we op de waterlopen die gevoed worden door lokale grondwaterstromen.  
Kansrijke locaties voor de aanleg van dit type kwelgeulen liggen vooral op het Laagterras. Bij 
voorkeur moet hier gezocht worden naar de ligging van restgeulen van de meanderende 
Maas, gevormd in het Holoceen. Mooie voorbeelden van dergelijke restgeulen liggen bij 
Beegden, Horn, Hoogbroek, Baarlo, de Vuilbemden, de weerd Reuver, de weerd Ooijen en de 
weerd Wanssum. 
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7.3.3 Kwelgeulen van het meanderend systeem 
Kansen voor de aanleg van kwelgeulen van het meanderend systeem doen zich voor ter 
plekke van de brede restgeulen die door een meanderende Maas op het Middenterras zijn 
achtergelaten. Evenals bij de geulen van het vlechtend systeem geven bestaande sloten en 
waterschaps-lossingen de plekken aan die kansrijk zijn voor de aanleg van dit type 
kwelgeulen.  
De kansrijke restbeddingen zijn vooral te vinden in het Beesels Broek, het Koelbroek, het 
Dubbroek en het Kaldenbroek.  
 

7.3.4 Kwelmoerassen 
Kansen voor de ontwikkeling van kwelmoerassen liggen vooral in de restgeulen van het 
vlechtend of meanderend systeem. Deze kunnen op elk terrasniveau liggen. De restgeulen 
van de meanderende Maas zijn in de regel breder dan die van de vlechtende Maas. Deze 
brede meanders bieden meer ruimte voor de ontwikkeling van diverse vormen van 
kwelnatuur, dit in de vorm van een combinatie van geulen, moerassen en graslanden.  
Wat dat betreft liggen op de Recente overstromingsvlakte en het Middenterras de beste 
locaties, zoals in het Beesels broek, het Dubbroek, het Kaldenbroek, het Heuloërbroek, de 
weerd Ooijen en de weerd Wanssum.  
 

7.3.5 Kwelgraslanden 
Kansen voor de ontwikkeling van soortenrijke kwelgraslanden liggen buiten de invloedssfeer 
van de Maas, dus vooral op de hogere delen van het Laagterras en op het Middenterras. 
Daarnaast komen deze graslanden bij voorkeur voor in de restgeulen van het vlechtend of 
meanderend systeem. De restgeulen van de meanderende Maas zijn in de regel breder dan 
die van de vlechtende Maas. Deze brede meanders bieden meer ruimte voor de ontwikkeling 
van diverse vormen van kwelnatuur, vaak als onderdeel van een mozaïek van geulen, 
moerassen en graslanden.  
Wat dat betreft liggen op het Middenterras de beste locaties, zoals in het Beesels broek, het 
Dubbroek, het Broekhuizerbroek, het Heuloërbroek en het Kaldenbroek. 
 

7.3.6 Elzenbroekbossen 
Kansen voor de ontwikkeling van elzenbroekbossen liggen vooral in de restgeulen van het 
meanderend systeem. Deze zijn vrijwel uitsluitend beperkt tot het Middenterras. Daar bieden 
de al aanwezige elzenbroekbossen goede aangrijpingspunten voor kwaliteitsverbetering of 
verdere uitbreiding. De beste kansen doen zich voor in het Beesels broek, het Dubbroek, het 
Kaldenbroek, het Broekhuizerbroek, het Heuloërbroek, het Lottumeter Schuitwater, het 
Koelbroek en in de Vuilbemden.   
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7.4 Aanbevelingen inrichting en herstel 
pilotgebieden 

7.4.1 Weerd Wanssum 
De weerd Wanssum maakt deel uit van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. In de 
weerd Wanssum bestaat de mogelijkheid om zowel hoogwatergeulen als kwelgeulen te 
realiseren. Deze geulen worden ontgraven tot in de zandondergrond. De flauwe oevers van 
de geulen en aangrenzende vlakten bieden ruimte voor kwelmoerassen, die overgaan in 
natte graslanden. In 2018 wordt een begin gemaakt met de realisatie van deze natuur. 
 

 

Figuur 7.1: Toekomstbeeld Weerd Wanssum (Mooder Maas, 2017). 
Future view of Weerd Wanssum (Mooder Maas, 2017). 

7.4.2 Sohr-Legerterbos 
Het Sohr-Lergerterbos, ofwel de Oude Maasarm Meerlo, maakt eveneens deel uit van de 
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Tegen de rand van het stuifduin Hooge Heide (het 
Roekenbos) en ook elders langs de terrasranden liggen mogelijkheden voor de realisatie van 
kwelgeulen, gevoed door korte of lange kwel.  
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Foto 7.1: Waterschapslossing met sterke visuele kwelverschijnselen. Deze 
waterloop gaat omgevormd worden tot kwelgeul. 
Waterway with strong visual seepage indicators. This waterway will be transformed to a 
seepage channel. 
 
De zone grenzend aan de geulen kan worden afgegraven tot kwelmoeras. Verder naar het 
westen richting Meerlo gaat dit kwelmoeras over in kwelgrasland. Ook bestaan kansen voor 
de ontwikkeling van elzenbroekbos door het oppervlakkig afgraven van de toplaag van de 
kapvlakten van de voormalige populierenbossen. In 2018 wordt een begin gemaakt met de 
realisatie van deze kwelnatuur.  
  

 

Figuur 7.2: Toekomstbeeld Oude Maasarm met westelijk het Sohr-Legerterbos 
(Mooder Maas, 2017). 
Future view Oude Maasarm with on the west side the Sohr-Legerterbos (Mooder Maas, 2017). 
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7.4.3 Aastbroek 
In het Aastbroek kan tegen de terrasrand een kwelgeul worden aangelegd die door 
grondwater afkomstig van het aangrenzende Middenterras gevoed wordt. Om de geul 
waterhoudend en tegelijkertijd doorstromend te laten zijn, dient een drempel op GVG-niveau 
te worden aangelegd. De watergang waar de geul op afwatert dient te worden verondiept om 
de onttrekking van grondwater te beperken. Dit geldt eveneens voor de watergangen 
oostelijk van de geul. Wellicht kunnen deze zelfs volledig gedempt worden. 

Figuur 7.3: Voorstel voor inrichtingsmaatregelen in Aastbroek. 
Proposed design measures for Aastbroek. 

Aastbroek 
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7.4.4 Siebersbeek 
In het pilotgebied Siebersbeek geldt de aanbeveling om de diepliggende Aastbeek te 
verontdiepen, waardoor minder kwel wordt afgevangen. Dit zal een positief effect sorteren 
op de vochtige natuur aan de westzijde van de beek. Verder kan met het afgraven van de 
voedselrijke toplaag van het gebied ten noorden van de Molenkampweg de ontwikkeling van 
grondwatergevoede graslanden worden gestimuleerd. 

Figuur 7.4: Voorstel voor inrichtingsmaatregelen in Siebersbeek. 
Proposed design measures for Siebersbeek. 
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7.4.5 Weerd Reuver 
In deze verlande Maasmeander bestaat de mogelijkheid voor de aanleg van een subtiele 
kwelgeul, aansluitend op het bestaande geultje, zie onderstaande foto. Wel moeten delen 
van het bestaande struweel behouden blijven. Verder kan het bestaande moeras verder 
worden uitgebreid tot kwelmoeras door ondiepe ontgraving.   

Foto 7.2: Bestaand kwelgeultje ter plekke van de oude maasmeander in de Weerd 
Reuver. 
Current seepage ditch of the old Meuse meander in Weerd Reuver. 

Beperkende factoren bij de inrichting zijn de aanwezigheid van vervuilde bodems in de geul 
en van niet-gesprongen explosieven.  
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Figuur 7.5: Inrichtingsvoorstel voor Weerd Reuver. 
Proposed design measures in Weerd Reuver. 

7.4.6 Beesels Broek 
In het Beesels Broek kunnen de Huilbeek en de Teutenbeek worden verondiept, dit om de 
onttrekking van kwelwater te verminderen. Deze maatregel zal een positief effect sorteren op 
de aanwezige broekbossen.   
Door de voedselrijke toplaag van bestaande graslanden af te plaggen ontstaan door het 
hoogteverschil en de grondwaterligging, gradiëntrijke graslanden.  
Tussen een elzenbroekbos en een rietruigte ligt een afwateringssloot met sterke visuele 
kwelverschijnselen (zie foto 7.3). Deze sloot kan worden omgevormd tot kwelgeul. 
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Foto 7.3: Visuele kwel in Beesels Broek. 
Visual seepage signs in Beesels Broek. 

Tussen de elzenbroekbossen liggen enkele (verlaten) graslandjes. Door het afplaggen van de 
bovengrond kunnen deze graslanden zich ontwikkelen tot moeras of elzenbroekbos, 
afhankelijk van de grondwaterstand. 
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Figuur 7.6: Inrichtingsvoorstel voor Beeselsbroek. 
Proposed design measures in Beeselsbroek. 
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7.5 Kansenanalyse is maatwerk 

Aanvullend op de kansrijke locaties en maatregelen die in de vorige paragrafen genoemd 
zijn, is het opstellen van een systeemanalyse ter plekke van het plangebied een noodzakelijk 
onderdeel van de voorbereiding van de beoogde (her)inrichting. Hierbij dient het volgende 
programma doorlopen te worden: 

• Oriënteer je op het plangebied door het raadplegen van historische kaarten,
geo(morfo)logische kaarten, bodemkaarten, grondwatertrappenkaarten,
isohypsenkaarten en leggerkaarten van het waterschap. Vraag langjarige
meetreeksen uit het OGOR-meetnet op en kijk of er boringen in het DINO-loket
beschikbaar zijn. Zijn er waterkwaliteitsbepalingen van het oppervlaktewater
beschikbaar (vaak aanwezig bij het waterschap)? Trek de ontstaansgeschiedenis van
het gebied na;

• Maak een basiskaart van het gebied met daarop de meest relevante informatie
zoals de hoogteligging (AHN), topografie, de ligging van de restgeulen, de isohypsen,
de bestaande peilbuizen en de ligging en stromingsrichting van de waterlopen;

• Zijn er hydrologische modellen beschikbaar (navragen bij het waterschap). Besef
daarbij dat deze modellen in de regel slechts van indicatieve waarde zijn (op
stroomgebiedniveau) en eigenlijk nooit de gewenste detailinformatie over de
grondwaterhydrologie bieden;

• Neem contact op met de terreineigenaar en vraag hem naar gebiedsdeskundigen die
geraadpleegd kunnen worden;

• Voer een terreinbezoek uit, zo mogelijk met de beheerder of andere
gebiedskenners en neem een grondboor mee. Verschaf een beeld van de
ecologische, morfologische, bodemkundige en hydrologische situatie. Breng de
verspreiding van zowel kwelindicatoren als storingsindicatoren in beeld. Plaats enkele
boringen met een edelmanboor (in vaste bodems) of een guts (in slappe
veenbodem), waardoor je een eerste beeld van bodemopbouw en de
grondwaterstanden krijgt. Kijk of er visuele kwelverschijnselen aanwezig zijn of
plekken met uittredend grondwater. Hoe is de afwatering geregeld (waterpeilen,
stromingsrichting)?;

• Stel op basis van een eerste planuitwerking (schetsontwerp), de beschikbare
bestaande informatie en de opgedane terreinindrukken een
onderzoeksprogramma op. Hierin komen de volgende programma-onderdelen aan
bod:

o Bodemopbouw. Besef dat de bestaande 1:50.000 bodemkaarten slechts
een indicatief beeld van de opbouw van de bovengrond geven. Informatie
van de diepere bodem is vaak beschikbaar via het DINO-loket. Maak een
boorplan, maak handboring tot tenminste 1,20 beneden maaiveld en boor zo
nodig door tot in de grofzandige ondergrond van de terrassen. Maak een
volledige profielbeschrijving en besteed daarbij specifiek aandacht aan de
aanwezigheid van veraarde veenlagen en slecht doorlatende oerbanken of
kleilagen.

o Grondwaterstanden en stijghoogten.  Stel de grondwaterstanden vast:
de ligging van GLG en GHG, allereerst tijdens het uitvoeren van
grondboringen, peilbuizen en maak gebruik van bestaande meetreeksen.
Bepaal het aantal watervoerende lagen en de kweldruk: het
stijghoogteverschillen tussen freatisch grondwater en eerste watervoerend
pakket door het plaatsen van dubbele grondwaterbuizen met resp. diep en
ondiep filter.

o Grondwaterkwaliteit.  De grondwaterkwaliteit is een cruciale factor!
Systeemvreemde en bemestende stoffen als nitraat, fosfaat en sulfaat staan
de ontwikkeling van kwelnatuur in de weg. Daarnaast is de mate van rijping
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van het grondwater van belang. Bemonster in elk geval de parameters Ca, 
HCO3-, pH, Fe, Cl, NO32-, PO43- en SO42-. Maak gebruik van analyses uit 
bestaande meetnetten en programma’s, zoals het OGOR-meetnet Limburg. 
Probeer de ligging van het intrekgebied en het bijbehorende grondgebruik te 
achterhalen; 

o Oppervlaktewatersysteem. Kijk hoe het oppervlaktewatersysteem
functioneert en let daarbij vooral op de ligging van de leggerwatergangen;

o Oppervlaktewaterkwaliteit:  Kijk, naast de beschikbare informatie, in het
veld naar de samenstelling van de water vegetatie. Zijn er lozingspunten? In
geval van twijfel of het ontbreken van gegevens over de waterkwaliteit: voer
zelf metingen uit;

o Bepaal de voedselrijkdom van de bodem. Vooral voor terrestrische
ecotopen als graslanden en moerassen kan een analyse van de
voedselrijkdom van de achterblijvende bodem inzicht bieden in de
kansrijkheid van een succesvolle ontwikkeling. Bepaal daarbij in eerste
instantie de gehalten aan beschikbaar en gebonden fosfaat. Fosfaat is
immers de limiterende factor in de bodem. Schakel eventueel een deskundig
onderzoekbureau in.

• Werk de resultaten uit in een ecologische systeembeschrijving en op
systeemkaarten;

• Stel een sterkte/zwakte analyse van de uitkomsten uit: zijn de beoogde
natuurdoelen wel haalbaar? Moet ik deze doelen bijstellen of moet in het uiterste
geval worden afgezien van inrichting? Let daarbij vooral op de gehalten aan
systeemvreemde stoffen in het grondwater!

• Stel het definitieve voorlopig ontwerpplan op, met de kaart van de huidige situatie
als ondergrond. Het ontwerp moet zijn afgestemd op de uitkomsten van de
systeemanalysen en de systeemeisen van de kwelgebonden natuur zoals beschreven
in hoofdstuk 6;

• Zet het voorlopig ontwerp in het veld uit en pas dit waar nodig aan, afhankelijk van
topgrafie, morfologie en te behouden waardevolle elementen. Deze aangepaste
versie is het definitief ontwerp, dit ontwerp is de basis voor de
vergunningaanvragen en eventueel het opstellen van een bestek;

• Hou toezicht bij de uitvoering en instrueer de uitvoerder en in het bijzonder de
kraanmachinist in het gewenste maatwerk, zoals het ontgraven met behoud van
micro-reliëf en het opzoeken van zandige bodemlagen
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8 Kennislacunes en aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek in het kader van OBN 

8.1 Kennislacunes 

Vanuit de onderhavige studie signaleren wij de volgende kennislacunes: 
• Wat zijn de beperkende/limiterende omstandigheden voor de aanwezigheid van

kwelnatuur, uitgewerkt voor kwelindicerende soorten in relatie tot systeemvreemde
stoffen?

• Wat is de kwaliteit van het uittredend grondwater voor de diverse vormen van
visuele kwelverschijnselen?

• Waar liggen de intrekgebieden van de kwelgevoede systemen en wat is de relatie
tussen het grondgebruik van de intrekgebieden en de waterkwaliteit in de
kwelgebieden?

• Hoe betrouwbaar zijn de zogenaamde kwelindicerende plantensoorten, gelet op de
kwaliteit van het grondwater in de kwelmilieus?

• De kennis van specifieke macrofauna voor kwelomstandigheden is fragmentair
aanwezig.

8.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

• Voortzetting van het meetprogramma (kwaliteit en kwantiteit) in de pilotgebieden.
• Voorstel voor het onderzoeken van nieuwe pilotgebieden (de nog niet onderzochte

referentiegebieden).
• Uitvoeren van kwaliteitsanalyses grondwater op de locaties met veel kwelindicatoren.
• Uitvoeren van kwaliteitsanalyses grondwater op locaties met visuele

kwelverschijnselen.
• Onderzoek naar de relatie tussen de vegetatie en abiotische factoren door

vegetatieopnamen te maken met alle plantensoorten, dus niet alleen de
kwelindicatoren. Betrek dus ook de “negatieve” soorten als grote brandnetel, pitrus
en braam bij het onderzoek.

• Uitvoeren van aanvullend onderzoek macro-fauna op kwelplekken;
• Benoem planambassadeurs voor het uitdragen van kennis en inrichtingsprincipes

Kwelnatuur. Richt de advisering met name op de komende jaren relevante
ontwikkelingen voor het Hoogwaterbeschermingsplan, het Deltaprogramma, de
delfstofwinning en het programma Kaderrichtlijn Water van Rijkswaterstaat Zuid
Nederland.

• Pas de in deze rapportage benoemde maatregelen toe in gebieden met vergelijkbare
omstandigheden in het rivierengebied, zoals:

o De randzone van de stuwwal Nederrijn (tussen Arnhem – Wageningen en
Rhenen – Amerongen) en

o De oostelijke flank van het Veluwemassief, grenzend aan het IJsseldal.
Grofweg tussen Arnhem en Heerde.  Dit zijn eveneens gebieden waar
kwelwater uitreedt in een riviersysteem.

- Het verdient de aanbeveling om de resultaten van het onderhavig onderzoek ook bij
overheden (provinciën, rijkswaterstaat) en terreinbeherende instanties (provinciale
landschappen en landelijke instanties) onder de aandacht te brengen.
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Bijlage 1: Posters 

• Poster met kenmerken, ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes voor de recente
overstromingsvlakte. Gepubliceerd op
http://www.natuurkennis.nl/publicaties/rivierenlandschap/

• Poster met kenmerken, ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes voor
laagterras. Gepubliceerd op
http://www.natuurkennis.nl/publicaties/rivierenlandschap/

• Poster met kenmerken, ecologisch streefbeeld en inrichtingsprincipes voor het
middenterras. Gepubliceerd op
http://www.natuurkennis.nl/publicaties/rivierenlandschap/
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Bijlage 2: Factsheets 

• Factsheet elzenbroekbossen
http://www.natuurkennis.nl/publicaties/rivierenlandschap/

• Factsheet geulen
http://www.natuurkennis.nl/publicaties/rivierenlandschap/

• Factsheet kwelgraslanden
http://www.natuurkennis.nl/publicaties/rivierenlandschap/

• Factsheet kwelmoerassen
http://www.natuurkennis.nl/publicaties/rivierenlandschap/

http://www.natuurkennis.nl/publicaties/rivierenlandschap/
http://www.natuurkennis.nl/publicaties/rivierenlandschap/
http://www.natuurkennis.nl/publicaties/rivierenlandschap/
http://www.natuurkennis.nl/publicaties/rivierenlandschap/
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Bijlage 3: macrofauna-onderzoek 

Uit het macrofauna onderzoek blijkt dat de macrofauna gemeenschap in de onderzochte 
kwelzones wordt gekenmerkt door soorten die tolerant zijn ten opzichte van organische 
verontreiniging met een laag zuurstofgehalte tot gevolg. Als kwelindicator is enkel de 
muggenlarve Natarsia aangetroffen in Heuloërbroek (Mp. 1.1). De macrofauna 
gemeenschappen zijn getoetst aan 6 verschillende KRW-maatlatten. Uit deze toetsing komt 
een score (tabel 1) waarvan de waardering wordt besproken in het volgend intermezzo. 
Alle berekende KRW-scores zijn ontoereikend of matig. Dit houdt in dat de onderzochte 
kwellocaties weinig kenmerkende soorten bevatten en/of een hoog aandeel hebben aan 
storingsindicatoren. Opvallend is het (vrijwel) ontbreken van kokerjuffers (Trichoptera), 
eendagsvliegen (Ephemeroptera) en steenvliegen (Plecoptera) en watermijten 
(Hydrachnidia) in de monsters. Dit is meestal een gevolg van een matige waterkwaliteit. 

Voor het paleoecologisch onderzoek in het Heulöerbroek is met een Eijkelkamp multisampler 
een boorkern gestoken van 70 cm diep. Deze boorkern in onderverdeeld in lagen van 10 cm, 
die afzonderlijk zijn onderzocht.  
Figuur 1 geeft een indruk van de bodemsamentelling in de boring en van de verdeling land 
en water ten tijde van de betreffende afzettingen. 
De diepte van ieder monster is weergegeven op figuur 1 als een punt waar de lijn verspringt. 
Het punt op 5 cm diepte is afkomstig van het monster van 0-10 cm diep. Het diepste 
monster wordt aangegeven op 65 cm en is afkomstig van een diepte van 60-70 cm. 
De meest linker kolom geeft aan dat de paleo-monsters een gewicht hadden van 70 – 100 g 
zoals ze uit de grond zijn gehaald.  

KRW-score 
De score heeft een waarde 
tussen 0 en 1 en 
vertegenwoordigt 5 klassen: 
0    –  0,2 slecht 
0,2 –  0,4 ontoereikend 
0,4 –  0,6 matig 
0,6 –  0,8 goed 
0,8 –  1 zeer goed 

Locatie HeulöerbroekRoobeek Beek Boltweg  't Sohr Dubbroek Beesels Broek
KRW-type Omschrijving Mp. 1.1 Mp. 2.3 Mp. 3.1 Mp. 3.3 Mp. 5.2 Mp. 6.2
R1 Droogvallende bron 0,34 0,25 0,27 0,27 0,23 0,32
R2 Permanente bron 0,29 0,19 0,21 0,22 0,18 0,25
R3 Droogvallende langzaam stromende bovenloop op zand 0,44 0,40 0,30 0,34 0,29 0,38
R4 Permanente langzaam stromende bovenloop op zand 0,37 0,27 0,30 0,31 0,26 0,34
R11 Langzaam stromende bovenloop op veen 0,42 0,39 0,33 0,35 0,33 0,47
M2 Zwak gebufferde sloten 0,38 0,17 0,34 0,41 0,18 0,29

Tabel B3.1: Toetsing op de KRW-maatlatten voor de verschillende watertypen. De hoogste 
scores per locatie zijn vet weergegeven en de op één na hoogste score in vet-cursief. 
Testing of the KRW-standards for the different watertypes. The highest scores per location are 
shown in bold and the second highest score in bold italics. 
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In de 4 kolommen met bruine kleuring zijn de gewichten van de organische fracties 
weergegeven, nadat ze zijn gezeefd over zeven van 150, 212, 500 en 2000 µm. In de 
bovenste 35 cm (monsters 0 – 40 cm) is heel veel materiaal verdwenen door de fijnste zeef 
en dit is hoofdzakelijk klei. Na 40 cm diepte worden de monsters gedomineerd door resten 
van takken als getuige van een bos dat toen in de restgeul van de Maas heeft gestaan. 
In de 3 kolommen van gele kleur staat het volume zand aangegeven in de fracties 150-212, 
212-500 en > 500 µm. De bovenste laag is opvallend zandiger dan de diepere lagen. Of een
relatie aanwezig is met toegenomen (zwaar) landbouwkundig verkeer langs de Kampweg of
met bekalking van het gebied in 2014 (Limburgs Landschap 2015) is niet achterhaald. Rond
35 cm zit een tweede zandpiek en rond 55 cm nog een kleine.
In de blauwe kolommen staan aantal en dichtheid van de Chironomidae in het monster. Hoe
hoger de waarde, des te zekerder is het dat het oppervlaktewater betrof ten tijde van de
vorming van de subfossiele resten. Chironomidae zijn in overgrote meerderheid aquatisch,
maar er is ook een groep die in vochtige bodems leeft. Dit zijn de semi-terrestrische soorten.
In vooral de monsters tussen 40 en 60 cm zijn de aantallen zeer gering. In mindere mate
geldt dat voor het onderste monster (60-70 cm). In de monsters in de kleiafzetting zijn de
aantallen vergelijkbaar met die in het levende monster.
Tenslotte is nog de verhouding berekend tussen Oribatida (Mosmijten) en Chironomidae.
Mosmijten leven op en van terrestrische biotopen. Van de meer dan 500 Midden-Europese
soorten zijn er slechts 17 aquatisch (Gerecke, 2007). De mosmijten zijn niet
gedetermineerd, maar wel verzameld en kunnen aan belangstellenden worden uitgeleend
voor determinatie. In de laatste kolom is te zien dat het aandeel mosmijten gering is in het
bovenste deel van de afzetting en in de bosveen-fase talrijker dan de Chironomidae.

In figuur 3.3 zijn de betreffende soorten Chironomidae (en 1 Simuliidae) weergegeven in de 
boorkern. De schaal is het percentage van de soort ten opzichte van het totale aantal 
Chironomidae in het betreffende monster. 
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De blauwe groep heeft als voornaamste kenmerk dat ze indicerend zijn voor kwel. Tot deze 
groep behoren Natarsia, Microspectra roseiventris, Krenopelopia, Zavrelimyia en 
Micropsectra uliginosa (foto 7). Omdat in de onderste 3 monsters zeer weinig materiaal is 
gevonden (Figuur 1), leiden enkele exemplaren al tot hoge percentages. Natarsia heeft een 
lage presentie in zowel het levende monster als in de monsters op een diepte van 0-10 en 
20-30 cm. In het monster van 50 -60 cm is het aandeel 40 %, maar hier speelt het zeer
geringe aantal resten in het monster een grote rol. De meest constante soort van deze groep
is Micropsectra roseiventris, een typische soort van zure bronnen en bovenloopjes. De soort
ontbreekt alleen in het levend verzamelde monster en in het monster van 40-50 cm diep.
Krenopelopia en Zavrelimyia zijn alleen aangetroffen in het monster op een diepte van 10-20
cm. Micropsectra uliginosa is alleen in het onderste monster (60-70 cm) verzameld. Deze
soort is pas relatief recent beschreven door Reiss (1969) als Parapsectra uliginosa. Reiss
(1969) citerend: P. uliginosa heeft koudstenotherme larven, die grondwater gevoede
biotopen nodig hebben, zoals kleine stagnante wateren bij hooggelegen venen of stromend
water nabij bronnen van beken uit het middengebergte in Duitsland. Deze soort is nog niet
bekend uit Nederland.

Foto B3.1: Deel van de kop van Microspectra uliginosa “nieuw voor Nederland”. 
Part of the head of Microspectra uliginosa ‘new for the Netherlands’. 

De kwelbewoners zijn relatief zeldzaam in het levende monster en de kleimonsters in de 
boring. Alleen in de onderste 2 monsters (50-70 cm) hebben ze een groot aandeel in de 
muggenfauna. 
De oranje groep bestaat uit soorten die vooral voorkomen in zuur water. De voornaamste is 
Tanytarsus buchonius, die ook samen met Micropsectra roseiventris in bovenlopen van zure 
beken wordt aangetroffen (eigen data), maar ook in zure vennen (Cuppen et al., 2015). 
Macropelopia soorten bewonen bovenlopen van beken en vooral M. adaucta heeft een 
voorkeur voor zuurder water (Vallenduuk en Moller Pillot, 2007). Psectrocladius platypus 
wordt door Klink (1986) ingedeeld bij de groep acidobionte (zuurbehoevende) muggenlarven 
in vennen. Deze soort heeft ook een voorkeur voor zure semi-permanente bovenloopjes 
(Moller Pillot, 2013). In het levende monster behoort 68% van de Chironomidae tot deze 
groep. In het bovenste bodemmonster daalt dit aandeel naar 29% om in de onderliggende 
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kleifase weer toe te nemen tot 70% in de laag van 30-40 cm diep. In het middelste 
bosveenmonster (50-60 cm diep) is T. buchonius een van de 3 aangetroffen soorten 
Chironomidae (naast Natarsia en Acricotopus lucens). 
De groene groep bestaat uit soorten die bekend staan als semi-terrestrisch. Dit is een groep 
soorten die zelden in water wordt aangetroffen, maar natte tot vrij droge bodems bewoont 
(Moller Pillot, 2005). Er zijn twee duidelijke pieken van deze groep aanwezig in de boorkern. 
De bovenste piek in de monsters van 0 – 20 cm en de onderste piek op 60-70 cm diep. De 
eerste piek bestaat uit Bryophaenocladius, Limnophyes en Georthocladius luteicornis. 
Bryophaenocladius is een soortenrijk genus waarvan soorten voornamelijk in mos leven, 
soms onder (tijdelijk) droge omstandigheden (Moller Pillot, 2013). Limnophyes komt zowel 
aquatisch als in zeer natte tot niet te droge bodems voor. Georthocladius luteicornis komt 
voor in natte humeuze (hoog- en laagveen) bodems (Moller Pillot, 2013; Strenzke, 1941). 
Larven zijn alleen in de winter te verzamelen en ze vliegen uit in het vroege voorjaar (Moller 
Pillot, 1980; 2013). In het diepste bodemmonster zijn Telmatopelopia nemorum, 
Metriocnemus en Pseudorthocladius semi-terrestrische soorten. T. nemorum vliegt uit in het 
voorjaar en heeft in de zomer een diapauze als zijn biotoop droogvalt. Dit kunnen zure 
poelen zijn, maar ook blauwgraslanden die in de winter onder water staan en in de zomer 
oppervlakkig uitdrogen (Vallenduuk en Moller Pilot, 2007; eigen waarneming). Het genus 
Metriocnemus bestaat uit veel soorten die voorkomen van een zeer natte tot een vrij droge 
bodem (Moller Pillot, 2005). Pseudorthocladius (curtystylus) komt voor in zeer dichte 
vegetaties in zeer nat grasland tot elzenbroek moeras. Enerzijds valt op dat geen van de 
soorten in deze groep zowel bovenin als onder in de boorkern voorkomt. Uit de literatuur is 
niet nauwkeuriger achterhaald wat hiervan de oorzaak kan zijn. Een ander opvallend 
verschijnsel is dat de zeer algemene genera Smittia en Pseudosmittia ontbreken in de 
boorkern. Smittia komt vooral voor in drogere bodems en Pseudosmittia vooral in pionier 
situaties (Moller Pillot, 2005). 
De rode groep bestaat uit soorten die bestand zijn, dan wel kenmerkend zijn voor een 
slechte zuurstofhuishouding. De meest voorkomende soort is Acricotopus lucens, die ook in 
het levende monster is verzameld. De soort ontbreekt in de monsters op een diepte van 0-
10, 30-40 en 60-70 cm. Zowel in de klei- als in de bosveenfase is de soort algemeen. Deze 
soort komt vaak samen met Chironomus en Psectrotanypus varius voor in wateren met een 
zeer onstabiele zuurstofhuishouding en een hoge BOD (Moller Pillot, 2013). Chironomus is in, 
op één na alle monsters aangetroffen en het aandeel neemt naar onder toe tot de overgang 
naar het bosveen waar de larven nog maar een klein aandeel hebben. Procladius en 
Polypedilum arundineti komen alleen voor in het levende monster. Psectrotanypus varius 
ontbreekt in het levende monster, maar komt met een bescheiden aandeel voor in de 
kleifase van de boring. 
De lichtblauwe groep bestaat uit Micropsectra apposita (poppenhuid) en de kriebelmuglarve 
Simulium. Beide zijn bewoners van stromend water. M. apposita in de bovenste laag van de 
boorkern is vooral een bewoner van beken (Klink, 1982) en zal waarschijnlijk bij een lokale 
inundatie van een beek in deze laag zijn afgezet. De biotoopvoorkeur van Simulium kan 
zonder soort bepaling niet worden achterhaald. 
Tenslotte is de grijze groep, genaamd overig, omdat het óf taxa betreft die bestaan uit 
meerdere soorten, óf het zijn soorten waarvan geen duidelijk ecologisch beeld bestaat. In 
het levende monster zijn dit: Xenopelopia, Psectrocladius psilopterus gr., Phaenopsectra 
flavipes en Polypedilum pluizenven. In de bovenste 10 cm van de boorkern zijn Cricotopus, 
Orthocladius holsatus en Paratanytarsus verzameld. In de laag 20-40 cm zijn Glyptotendipes 
en Dicrotendipes gr. nervosus aangetroffen. 

Fysische eigenschappen 
Op basis van het ontbreken van steenkoolgruis in de boorkern, kan worden vastgesteld dat 
de laag klei in de bovenste 40 cm bestaat uit oude rivierklei die in het Holoceen door de 
Maas is afgezet. Deze klei is relatief rijk aan resten van Chironomidae, maar resten van 
Eendagsvliegen, Steenvliegen en Kokerjuffers zijn er niet in aangetroffen. 
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Onder deze laag zit een laag bosveen, bestaande uit resten hout van een bos dat in de 
restgeul is ontstaan. Deze laag is zeer arm aan resten van Chironomidae, maar de onderste 
laag is zeker bruikbaar. 
De onderste laag van de boorkern wordt gekarakteriseerd door een chironomiden-fauna die 
kenmerkend is voor zure kwel, getuige het veelvuldige voorkomen van Micropsectra 
roseiventris. Als begeleider is M. uliginosa aangetroffen, eveneens een bewoner van 
kwelbiotopen. Daarnaast zijn er een paar soorten aanwezig van semi-terrestrische biotopen 
(Telmatopelopia nemorum, Metriocnemus en Pseudorthocladius).  

Chironomidea 
In de lagen 40-60 cm zijn nauwelijks resten van Chironomidae aanwezig en de hoge ratio’s 
Mosmijten/Chironomidae wijst er ook op dat deze laag onder invloed heeft gestaan van 
drogere omstandigheden. Wel worden er nog de kwelsoort Natarsia gevonden, de zuur 
minnende Tanytarsus buchonius en Acricotopus lucens en Chironomus als indicatoren van 
een instabiele zuurstofhuishouding. Deze situatie verandert enigszins tussen 40 en 20 cm 
waarbij Micropsectra roseiventris weer terugkeert en Macropelopia en Psectrocladius platypus 
zich vestigen als zure soorten en Psectrotanypus varius als verontreinigingsindicator voor het 
eerst verschijnt. In de laag 30-40 cm wordt een piek aangetroffen in zand en deze valt 
samen met het voorkomen van de stromingsindikator Simulium. Mogelijk is er verband 
tussen beide. Vanaf 20 cm begint er een structurele verandering op te treden. De dominante 
soort Tanytarsus buchonius loopt sterk in aandeel terug en er treedt massaal vestiging op 
van de semi-terrestrische soorten Bryophaenocladius, Limnophyes en Georthocladius 
luteipennis. Die vestiging wordt voorafgegaan door de kwelindicatoren Krenopelopia en 
Zavrelimyia die zich kortstondig vestigen in de laag 20-10 cm. In het levende monster, zijn 
behalve Natarsia, alle kwelindicatoren verdwenen. Ook de semi-terrestrische soorten 
verdwijnen en Tanytarsus buchonius breidt zich zeer sterk uit naar 60% van de 
Chironomidae-fauna. 
De vraag bij dit alles is: in welke periode heeft dit zich heeft afgespeeld? Enerzijds is de 
verwachting dat het paleo-onderzoek een korte periode heeft gevangen (<100jr.), anderzijds 
wordt ook verwacht dat het onderzoek een lange periode heeft gevangen (~3000jr).  
Vergeleken met de faunagemeenschap in de paleo-boring valt op dat in de huidige situatie 
kwelminnende soorten vrijwel geheel ontbreken. Hierbij gaat het om de muggenlarven 
Micropsectra roseiventris, M. uliginosa (deze soort is tijdens dit onderzoek voor het eerst in 
Nederland waargenomen), Krenopelopia en Zavrelimya. Alleen de muggenlarve Natarsia is 
nog levend verzameld. 
Dit betekent dat in de huidige situatie vrijwel geen kwel indicerende macro-fauna wordt 
aangetroffen, maar deze historisch wel aanwezig waren. Dit vindt vermoedelijk zijn 
oorsprong in de ontoereikende waterkwaliteit op de bemonsteringslocaties.  

Literatuur 
Klink, Alexander (2017) Macrofauna in kwelmilieus van de Terrassenmaas en paleo-
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Bijlage 4 Overzicht kwelindicatoren 

Wetenschappelijke 
naam 

Verspreiding 
langs de 
Terrassenmaas 

Aanwijzingen vanuit de 
literatuur. (bron: de 
Oecologische Flora van 
Nederland) 

Onze ervaring, ook vanuit 
andere gebieden aanvullen 
met waarnemingen 
grondwaterkwaliteit 

Nederlandse 
naam 

Cardamine amara Niet aangetroffen Voedselarme kalkrijke en 
kalkarme grond, niet 
alleen in kwelgebieden 

Soort van bronbossen met 
kalkrijke kwel. Niet 
kenmerkend voor het 
rivierengebied 

Bittere 
veldkers 

Scirpus sylvaticus Algemeen Basenrijk grondwater. 
Blijkt lang stand te 
kunnen houden daar 
waar vroeger 
grondwaterstanden hoog 
waren  

Komt onder diverse 
omstandigheden op alle 
terrasniveaus voor, dus ook op 
recente overstromingsvlakte 
met relatief veel rivierinvloed. 
Ook op plaatsen zonder 
grondwaterinvloed, zoals op 
ondoorlatende klei met 
grondwaterstanden beneden 
de wortelzone. Als 
kwelindicator dus weinig 
betrouwbaar  

Bosbies 

Carex lasiocarpa Niet aangetroffen Kenmerkend voor 
contactmilieus tussen 
zuur water en basenrijk 
grond of 
oppervlaktewater 

Soort van weinig gerijpt 
grondwater, in vennen en op 
locaties met korte kwel; geen 
rivierinvloed 

Draadzegge 

Carex rostrata Niet aangetroffen Calcium of ijzerrijk grond 
of oppervlaktewater 

Soort van weinig gerijpt 
grondwater, in vennen en op 
locaties met korte kwel; geen 
rivierinvloed 

Snavelzegge 

Carex acutiformis Zeer algemeen Natte standplaatsen, 
maar kan zich lang 
handhaven. Voorkeur 
voor basenrijk milieu. Kan 
goed stand houden bij 
opslibbing 

Komt onder diverse 
omstandigheden op alle 
terrasniveaus voor, dus ook op 
recente overstromingsvlakte 
met relatief veel rivierinvloed.  
Vooral zeer algemeen en dan 
vaak ook dominant in te 
elzenbroekbossen. Houdt lang 
stand in verdroogde situaties 
met veel grote brandnetel en 
braam. Geeft dus geen 
betrouwbaar beeld van actuele 
kwel. 

Moeraszegge 

Equisetum fluviatile Algemeen IJzerhoudend kwelwater Komt voor in ondiep water 
(sloten) en moerassen op alle 
terrasniveaus, dus ook op 
recente overstromingsvlakte 
met relatief veel rivierinvloed. 
Komt vaak massaal, 
vegetatievormend voor. 
Is kenmerkend voor gerijpt 
grondwater met hoge gehalten 
aan ijzer en bicarbonaat 

Holpijp 
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Wetenschappelijke 
naam 

Verspreiding 
langs de 
Terrassenmaas 

Aanwijzingen vanuit de 
literatuur. (bron: de 
Oecologische Flora van 
Nederland) 

Onze ervaring, ook vanuit 
andere gebieden aanvullen 
met waarnemingen 
grondwaterkwaliteit 

Nederlandse 
naam 

Carex elongata Vrij algemeen Basenrijke, humusrijke 
tot venige zand en leem 
gronden en kleihoudende 
veen. Terreinen met 
stilstaand water in 
winter, voorjaar 

Kenmerkende soort van 
elzenbroekbossen op veen. 
Houdt nog lang stand in 
verdroogde situaties. Raakt dan 
geleidelijk overwoekerd door 
grote brandnetel en braam. 
Soort is eerder gebonden aan 
veenbodems met hoge 
grondwaterstanden dan aan 
uittredend grondwater: geen 
betrouwbare kwelindicator. 
Geen rivierinvloed  

Elzenzegge 

Myriophyllum 
verticillatum 

Niet aangetroffen CO2 rijk kwelwater, veelal 
ook ijzerrijk door neerslag 
fosfaat 

Soort is indicatief voor weinig 
vervuilde, gerijpte kwel. Bij ons 
niet bekend van situaties met 
rivierinvloed  

Kransvederkr
uid 

Juncus acutiflorus grondwater horizontaal 
moet stromen, het is 
matig voedselarm, 
neutraal tot licht zuur, 
zoet en rijk aan zuurstof 

Soort van weinig gerijpt, 
horizontaal afstromend 
grondwater. Vooral in 
beekdalen, niet bekend van 
situaties met rivierinvloed  

Veldrus 

Menyanthes 
trifoliata 

Niet aangetroffen meestal zwak zuur, 
carbonaat-, chloride- en 
fosfaatarm, vaak 
calciumhoudend water. 
Bodem uit veen of sterk 
venig 

Soort van weinig gerijpt 
grondwater, in vennen en op 
locaties met korte kwel; geen 
rivierinvloed 

Waterdriebla
d 

Persicaria bistorta Horizontaal bewegend 
grondwater, op bron en 
kwelplekken. Voedsel en 
humusrijke kalkarme 
zand, leem of lichte klei 

Komt vooral voor in graslanden 
het Laagterras en daar onder 
allerlei omstandigheden, ook 
op ondoorlatende kleibodems 
en verdroogde veenbodems. 
Houdt blijkbaar lang stand na 
verdroging. Vanuit deze optiek 
geen betrouwbare 
kwelindicator  

Adderwortel 

Potamogeton 
alpinus 

Pionier. Vooral in matig 
carbonaat- en voedselrijk 
milieu. ijzerrijk voor 
neerslag fosfaat 

Typische waterplant van zeer 
ijzerrijke kwelmilieus  

Rossig 
Fonteinkruid 

Potamogeton 
polygonifolius 

Carbonaatarm, 
voedselarm water. 
Veenachtige of zandige 
bodem. Ook 
ijzerhoudend water dat 
fosfaat neerslaat neutraal 
water met matig tot vrij 
geringe carbonaat fosfaat 
en stikstof.  

Waterplant indicatief voor 
weinig gerijpt grondwater, in 
vennen en op locaties met 
korte kwel; geen rivierinvloed 

Duizendknoo
pfonteinkruid 

Hottonia palustris Waterviolier kan geen 
(bi)carbonaat uit het 
water halen, maar enkel 
kooldioxide. Dat heeft als 
consequentie dat de 
soort alleen kan optreden 
als er sprake is van 
kwelwater dat door 
venige substraten 
omhoogkomt. In deze 
substraten wordt door 

Bekende kwelindicator van 
ondiepe kooldioxide houdende 
wateren. Soort is door ons 
opvallend genoeg weinig langs 
de Maas, ook niet in 
ogenschijnlijk geschikte milieus 
als sloten met visuele 
kwelverschijnselen en natte 
elzenbroekbossen 

Waterviolier 
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Wetenschappelijke 
naam 

Verspreiding 
langs de 
Terrassenmaas 

Aanwijzingen vanuit de 
literatuur. (bron: de 
Oecologische Flora van 
Nederland) 

Onze ervaring, ook vanuit 
andere gebieden aanvullen 
met waarnemingen 
grondwaterkwaliteit 

Nederlandse 
naam 

dissimilatie kooldioxide 
gevormd. De plant is dan 
ook te gebruiken als een 
monitor voor kwel. 

Caltha palustris Zuurstofrijk water. Mijdt 
fosfaatrijk en 
ammoniakhoudend 
water, vaak ijzerrijk water 
dat fosfaat neerslaat 

De meest algemene, 
kenmerkende en betrouwbare 
kwelindicator langs de 
Terrassenmaas. Komt zowel in 
natte graslanden, moerassen, 
slootkanten als in 
elzenbroekbossen voor  

Dotterbloem 

Ranunculus lingua Veelal modderbodems, al 
of niet kalkhoudend 
weinig vervuilde wateren 

Soort van uiteenlopende 
kwelmilieus. Zowel in ondiep 
water en moerassen met 
vooral grondwaterinvloed als in 
elzenbroekbossen met gerijpt 
kwelwater tot op het maaiveld  

Grote 
boterbloem 

Potentilla palustris 
(Comarum palustre) 

Ondiep voedselarm water 
corbonaat en 
fosfaatarme veengrond 
en humeuze 
zandbodems, meestal 
zwakzuur milieu. 
Gevoelig voor sulfide en 
nitriet 

Soort van weinig gerijpt 
grondwater, in vennen en op 
locaties met korte kwel; geen 
rivierinvloed 

Wateraardbei 

Chrysosplenium 
oppositifolium 

typische milieu van 
bronnen, kwelplaatsen en 
bronbeken. Op die 
plekken heerst niet alleen 
een constant vochtige 
omgeving, maar wat 
vooral belangrijk is, het 
water is zuurstofrijk en de 
temperatuur van het 
bron en kwelwater is zeer 
constant 

Soort van bronbossen met 
kalkrijke kwel. Niet 
kenmerkend voor het 
rivierengebied 

Paarbladig 
goudveil 

Chrysosplenium 
alternifolium 

idem Soort van bronbossen met 
kalkrijke kwel. Niet 
kenmerkend voor het 
rivierengebied 

Verspreidblad
ig goudveil 

Berula erecta Soort van hard, ondiep water 
en moerassen, ook met 
rivierinvloed. Komt vaak 
massaal, vegetatievormend 
voor 

Utricularia vulgaris Niet aangetroffen Soort van hard water zonder 
directe rivierinvloed. Vooral in 
bekade uiterwaarden met 
rivierkwel.  

Utricularia minor Zeer zeldzaam Aangetroffen in sloot met korte 
kwel, in watervegetatie 
gedomineerd door 
duizendknoopfonteinkruid. 
Soort is indicatief voor weinig 
gerijpt grondwater, in vennen 
en op locaties met korte kwel; 
geen rivierinvloed 
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