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1 INLEIDING 

Gemeente Maasgouw is een natuurrijke gemeente, gelegen in Midden-Limburg. De gemeente 

voert reeds veel natuurvriendelijke maatregelen uit, maar wil graag weten of er nog meer 

mogelijkheden zijn om de biodiversiteit te vergroten binnen haar eigendommen (figuur 1). 

Graag wil de gemeente Maasgouw in beeld brengen op welke locaties de bestaande 

natuurwaarden verder ontwikkeld zou kunnen worden. 

Figuur 1. Begrenzing en eigendommen (incl. wegenstructuur) van de gemeente Maasgouw.   
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2 METHODE 

2.1 BUREAUONDERZOEK

Als basis voor de natuurkansenkaart is een analyse uitgevoerd van bestaande gegevens over 

natuurwaarden binnen de gemeente Maasgouw. Hiervoor zijn gegevens gebruikt die afkomstig 

zijn uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Er zijn actuele verspreidingsgegevens 

gebruikt, afkomstig uit de afgelopen tien jaar (2010-2019). Natuurbalans - Limes Divergens BV 

heeft een abonnement op de NDFF
1
.  

Op basis van de gegevens uit de NDFF is een verspreidingskaart gemaakt van bedreigde, 

beschermde of kenmerkende soorten.  Hiervoor zijn de gegevens gebruikt van de volgende 

soortgroepen: 

 Amfibieën; 

 Dagvlinders; 

 Libellen; 

 Reptielen; 

 Vaatplanten; 

 Vissen; 

 Vogels; 

 Zoogdieren. 

Voor het opstellen van de natuurkansenkaart zijn vaatplanten die opgenomen zijn in de Rode 

Lijst leidend. Het voorkomen van deze plantensoorten in de afgelopen tien jaar (2010-2019) in 

de Gemeente Maasgouw is per dorpskern opgenomen als bijlage 1. Deze bijlage kan niet in 

openbare versie van dit rapport worden opgenomen vanwege publicatie rechten van de 

gedetailleerde NDFF bestanden.   

Op basis van deze kaarten, in combinatie met de gemeentelijke eigendomskaart en een 

bodemkaart, zijn veldkaarten gemaakt die de basis vormen voor de volgende stap, het 

veldonderzoek. 

2.2 VELDONDERZOEK

Op grond van bovenstaande kaarten is het  grootste deel van de gemeente Maasgouw verkend 

en dan met name het gebied buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom zijn veel 

bermen aanwezig, maar meestal zijn hier beperkt mogelijkheden om de natuurwaarden te 

vergroten. Vaak is hier geen ruimte voor meer biodiversiteit, vanwege andere intensieve 

gebruiksfuncties zoals parkeerplaatsen, speelvelden, verkeersveiligheid etc. De nadruk van het 

veldbezoek in de bebouwde kom lag vooral op brede bermstroken en percelen waar in potentie 

natuurwaarden verhoogd kunnen worden. Op basis van expert judgement zijn natuurwaarden 

1
Gegevens die afkomstig zijn uit de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) mogen niet zonder toestemming van 

BIJ12  verstrekt worden aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.  
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geïnventariseerd en is  beoordeeld op welke wijze het mogelijk is de potentiële natuurwaarden 

te vergroten.  

2.3 INPUT VAN GEBIEDSDESKUNDIGEN

Daarnaast zijn aanvullingen meegenomen van gebiedsdeskundigen om zo maatgericht de 

potenties te kunnen verhogen. Tijdens twee bijeenkomsten hebben inwoners van gemeente 

Maasgouw de mogelijkheid gekregen om suggesties en aanvullingen aan te dragen. Passend 

binnen het kader van voorliggende opdracht zijn deze suggesties zoveel mogelijk meegenomen.  

Figuur 2. Een bloem- en kruidenrijke grasvegetatie in de gemeente Maasgouw (foto: J. van den Berg).  
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3 NATUURKANSEN: BEHEER EN INRICHTING 

3.1 INLEIDING

Op grond van het bureauonderzoek, veldbezoeken en de input van gebiedsdeskundigen  zijn 

kaarten ontwikkeld met de potentie tot vergroting van de biodiversiteit van gemeentelijke 

eigendommen. Voor de opstelling van deze kaarten zijn afkortingen gebruikt per element 

(gemeentelijk eigendom), zogenaamde labels. De labels geven informatie over de huidige 

natuurwaarden van een bepaald element en weergeven wat de in potentie te ontwikkelen 

natuurwaarden kan zijn. De verschillende legenda eenheden van de kaarten corresponderen 

met de onderstaande beschrijvingen. Bij iedere genoemde beheermaatregel is het van belang 

deze af te stemmen op de functie. 

3.2 KRUIDENRIJK GRASLAND ONTWIKKELEN EN BEHEREN

Voor het omvormen van kruidenrijk grasland (figuur 3) kan dezelfde methode gehanteerd 

worden als bij het omvormen van de bermen.  Uit de praktijk blijkt dat ogenschijnlijk ook 

voedselrijke bermen binnen twee jaar door de beschreven methode omgevormd kunnen 

worden in bloemrijke glanshaverhooilanden en ook langdurig stand kunnen houden door 

geschikt maaibeheer. Meestal is dit tweemaal per jaar maaien en afvoeren in juni en 

september.  

Een grasland kan, nadat het omgevormd wordt, ook begraasd worden.  Het is echter belangrijk 

dit vooral eerst met maaibeheer op orde te krijgen en niet eerder te beginnen met begrazen. 

Als het grasland kwalitatief goed ontwikkeld is kan er ook begraasd worden, mits dit op een 

goede wijze gebeurt. Begrazing middels geiten of schapen is hierbij geen optie, omdat hierbij 

kruidachtigen snel zullen verdwijnen. Het meest ideale is extensieve paardenbegrazing en in 

minder mate met runderen. Met name paarden eten selectief voornamelijk grassen en 

specifieke algemene kruiden zoals paardenbloem en streepzaad. Veel bloemrijke soorten eten 

ze juist niet en worden door hun zelf bevorderd zodat veel structuur ontstaat. Hierbij moet de 

begrazing wel extensief zijn, bijvoorbeeld twee paarden per hectare en geen gebruik van 

tussenrasters. Aanvullend maaibeheer (bloten e.d.) is hierbij ook zeer onwenselijk.  

Paarden hebben daarnaast latrines waardoor er binnen een perceel lokaal flinke verschraling 

kan optreden en slechts op beperkte locaties verruiging. De kruidenrijkdom en variatie wordt 

hierdoor flink versneld, mits er ook bronmateriaal (zaad van de gewenste soorten) in de weides 

aanwezig is of er kan komen. 
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Figuur 3. Voorbeeld van een kruidenrijk grasland met wandelpad (idylle) in Wessem. Dergelijke initatieven 
vergroten de biodiversiteit in dorpskernen en hebben een bijkomend educatief aspect (foto: J van den 
Berg).  

3.3 BERMEN ONTWIKKELEN EN BEHEREN

3.3.1 Type bermen 

BK1: Type kleiberm 1 

Dit zijn alle bermen op klei die al een redelijk hoge soortenrijkdom hebben met o.a. veel 

(bloeiende) kruidachtigen (≥ 10 soorten). In principe hoeft hier geen moeite gedaan te worden 

om op grote schaal inheemse kruiden in te brengen. Wat wel lokaal gedaan kan worden om de 

kwaliteit te verhogen is het inbrengen van zeldzame soorten, die tegenwoordig slechts 

incidenteel aanwezig zijn in de gemeente. Kenmerkende soorten binnen de gemeente 

Maasgouw die hiervoor in aanmerking komen zijn; gulden sleutelbloem, beemdkroon, 

kruidvlier, graslathyrus, aardaker etc. In bijlage 1 is per dorpskern het voorkomen van 

plantensoorten weergeven die opgenomen zijn in de Rode Lijst (2010-2019 NDFF). Dit zijn 

enkele voorbeelden van soorten die in het gebied voorkwamen en tegenwoordig zeldzaam zijn. 

Het is een optie om deze lokaal weer terug te brengen met materiaal afkomstig dat uit de 

omgeving afkomstig is. De verwachting is dat deze soorten, mits ze op de goede locaties 

ingebracht worden, goede kans van slagen hebben. De beste methode is zaad van lokale 

groeiplaatsen verzamelen, dit opkweken en als plant inbrengen. Zaaien kan ook maar daarvoor 

moeten plagplekjes gemaakt worden, waar het zaad ingebracht moet worden. De verwachting 

is dat het opkweken en inplanten het meest efficiënt en effectief is. Voorkeur heeft het 

betrekking van lokale vrijwilligers bij een dergelijk project. Wanneer soorten geherintroduceerd 

of versterkt worden is vervolgens systematische documentatie belangrijk.  
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BZ1: Type zand of zandige berm 1 

Voor dit type berm geldt hetzelfde als BK1, alleen zijn dit zandbermen waar vaak andere 

soorten op groeien, eveneens met een hoge diversiteit aan kruidachtigen (≥ 10 soorten). Vaak 

zijn deze bermen ook schraler dan kleibermen en relatief makkelijk verder te verschralen. 

BK2: Type kleiberm 2 

Dit zijn kleibermen met een matig aantal(≥ 5-10) soorten kruidachtigen. Het zou wenselijk zijn 

hier de soortenrijkdom te verhogen. Dit kan op de beschreven wijze bij “soortenrijker maken 

van bermen”. 

BZ2: Type zandige berm 2 

Voor dit type berm geldt hetzelfde als Type kleiberm 2, alleen gaat het hier meestal om andere, 

eveneens 5-10 kruidachtigen (zie algemene beschrijving).  

BK3: Type kleiberm 3 

Dit zijn kleibermen die in principe soortenrijker gemaakt zouden kunnen worden, echter de 

situatie van deze bermen is hier zodanig slecht waardoor het niet of moeilijk is hier iets aan te 

doen. Dergelijke bermen zijn bijvoorbeeld te smal, liggen vlak naast een (maïs)akker, onder 

laanbomen, etc. Deze bermen hebben dan ook een lage prioriteit en weinig potentie tot 

verbetering. Dergelijke bermen zijn in de meeste gevallen zeer soortenarm (< 5 kruidachtigen).  

BZ3: Type zandberm 3 

Voor deze bermen geldt hetzelfde als Type kleiberm 3, hetzij dikwijls een iets verschillende 

soortsamenstelling. Doorgaans zijn minder dan 5 kruidachtigen aanwezig. 

Figuur 4. Voorbeeld van een natuurlijke kruiden- en bloemrijke berm (BZ1) met een hoge soortenrijkdom 

binnen de gemeente Maasgouw (foto: J. van den Berg). 
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3.3.2 Begrenzing bermen 

Voornamelijk in het buitengebied en dan met name langs akkers zijn de bermen vaak voor een 

groot deel verdwenen in de akker, doordat illegaal een deel van de berm of de berm in zijn 

geheel omgeploegd is. Hierdoor is op veel plaatsen in het buitengebied, juist op de meest 

kansrijke plekken ter optimalisatie, veel bermoppervlakte verdwenen. Door deze bermen fysiek 

af te grenzen is veel natuurwaarde te herstellen. Het probleem is alleen is dat dit vaak alleen 

met behulp van kadaster kan en dat vaak moeilijk is de scheiding goed aan te brengen, zodat de 

grens duurzaam in stand blijft. Een mogelijkheid is door het aanbrengen van een raster 

bestaande uit kastanje houten palen met een gladde draad. Dit is echter een kostbare 

maatregel. Wanneer het aanbrengen van een afscheiding toegepast wordt, dan is het handig 

voorafgaand een selectie te maken van die locaties waar duidelijk ook op kadastrale kaarten 

zichtbaar is dat we er flink wat oppervlakte te winnen is. De nadruk zou dan op deze locaties 

moeten komen te liggen. Momenteel voert de gemeente Maasgouw een onderzoek uit naar 

deze ‘verloren’ bermen. 

3.3.3 Soortenrijker maken van bermen 

Om nieuwe bermen in te richten en soortenarme bermen in te verrijken, kan het beste een 

strook ‘gescheurd’ worden. Dit kan door een baan te ploegen in de berm en dit gedeelte met 

behulp van een rotorkopeg gecombineerd met een zaaimachine in te zaaien. Het ploegen kan 

het beste kort na de laatste maaibeurt plaatsvinden. Het onderwerken van een dikke organisch 

laag is namelijk ongunstig voor de ontwikkeling van een nieuwe kruidenrijke berm. Dit kan het 

beste in de periode september-december plaatsvinden. Een andere optie is om de toplaag af te 

schrapen (chopperen) en dan de laag te frezen en in te zaaien, of ook met rotorkopeg 

gecombineerd met maaimachine. Het nadeel van deze methode is dat toplaag met grond dus 

afgevoerd moet worden en is dus kostbaar. Alleen frezen zonder chopperen werkt meestal 

niet, omdat er veel grasscheuten achterblijven en open delen  snel opnieuw dichtgroeien, 

voordat de het ingebrachte kruidenzaad goed gekiemd is.  

Het is erg belangrijk dat er een geschikt (lokaal) zaadmengsel ingebracht wordt. Het zaad moet 

bij voorkeur afkomstig zijn van uit soortenrijke natuurlijke graslanden uit de omgeving. Dit is 

mogelijk via maaisel of via zaad dat hieruit gewonnen is. Belangrijk is dat het zaad niet van 

zaadkwekers afkomstig is, maar van natuurlijke bronnen. Het namelijk erg belangrijk dat het 

zaad zoveel mogelijk authentiek is. Alleen zaadleveranciers die aangesloten zijn bij het “Levend 

archief” voldoen aan deze eisen. Naast de genetische authenticiteit is het belangrijk dat er geen 

gebiedsvreemde soorten ingebracht worden. Het meest wenselijk is dat er bronmateriaal 

ingebracht wordt van oorspronkelijke graslanden, inclusief de grassoorten die hierbij horen. 

Het bedrijf Biodivers is als enige hierin gespecialiseerd om deze te oogsten en te leveren als 

zaadmengsels. In kleibermen is dit meestal Margrietenmengsel  B103 en B102 voor 

zandbermen (Biodivers, 2020). Bij twijfel van het type berm kan ook een mengsel van beide 

typen worden gezaaid, dan zijn er altijd voldoende goede soorten aanwezig die ter plaatse 

kunnen kiemen. Nog beter is om het lokaal te winnen als er nog een geschikte vegetatie in de 

buurt voorkomt. Vaak zijn die er echter niet meer, is uit ervaring bekend. Deze mengsels 

zouden aangevuld kunnen worden met lokale soorten, die handmatig geoogst worden. Dit is 

wel bewerkelijk en zou bij voorkeur met behulp van vrijwilligers verzameld kunnen worden. 

Bij zaaien is het belangrijk dat het zaad oppervlakkig ingebracht wordt. Wanneer zaad een paar 

centimeter diep ligt, kan het vaak al niet meer kiemen. Zaaien kan naast machinaal met 
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rotorkopeg of wiedeg ook handmatig gebeuren, door het zaad goed te mengen met veel zand 

en daarna met zaaibak uit te strooien op een strook die recent om is omgewerkt op de 

hierboven beschreven methode. De gewenste dichtheid van zaad is ca 35-50 kg per ha. 

3.3.4 Maaibeheer van bermen en graslanden 

Het  meest geschikte onderhoudsbeheer van bermen is maaibeheer. Het is van belang dat dit 

goed uitgevoerd wordt, waarbij het maaisel altijd afgevoerd wordt. Voor bermen met een hoge 

productie is jaarlijks tweemaal maaien essentieel, behalve als ze zeer schraal zijn en in juni nog 

weinig biomassa hebben. Binnen de gemeente Maasgouw geldt dit vermoedelijk alleen voor 

een aantal zandbermen. Als in juni de vegetatie ongeveer kniehoog is, dan moet zeker die 

maand gemaaid worden. 

De beste maaitijd is in tweede helft juni en in september. In juni zijn de meeste vogels 

uitgebroed en zijn veel kruiden uitgebloeid. Omdat binnen de gemeente enkele grondbroeders, 

bijvoorbeeld patrijs (met in deze periode pas uitgevlogen jongen), dient de vroege maaibeurt 

hierop afgestemd te worden.  Door in deze periode te maaien is er maximale afvoer van 

voedingstoffen (verschraling) en is optimaal herstel mogelijk waardoor eind juli weer forse bloei 

is en zelfs zaadzetting kan plaatsvinden. Wanneer een maaibeurt over geslagen wordt, dan 

vindt vaak snelle verruiging plaats en een snelle afname van het  aantal kruiden.  

3.3.5 Fasering maaibeheer 

Een gefaseerd maaibeheer is beter voor de insectenoverleving en geeft meer structuur aan een 

berm of grasland. Een fout die hiermee vaak gemaakt wordt, is dat het toegepast wordt 

voordat de graslandvegetatie echt goed op orde is wat betreft kruidenrijkdom. Vaak zijn 

vegetaties nog veel te grazig en wordt er toch al een gefaseerd maaibeheer toegepast. Hierdoor 

ontstaat snel een verruiging van de berm of grasland en komt nauwelijks ten gunste van de 

biodiversiteit. Gefaseerd maaibeheer kan wel zinvol zijn als het doel is om ruigtestroken te 

creëren langs struweelaanplant of in brede bermen (niet aan de wegkant). Dit kan voor fauna 

wel een meerwaarde zijn, vooral als dit in combinatie is met aangrenzend bloemrijk grasland. 

Samenwerking met andere terreinbeheerders zoals natuurorganisaties en waterschappen is 

van belang. Participatie van burgers kan hierin een belangrijke rol spelen. 

Ruigtestroken hoeven in principe maar één maal per twee jaar gemaaid te worden. Gefaseerd 

maaien in kruidenrijke vegetaties kan toegepast worden in brede bermen die goed op orde zijn 

wat betreft soortenrijkdom, bijvoorbeeld met een breedte van minimaal twee meter, waarvan 

de eerste meter langs de weg jaarlijks een of twee keer gemaaid wordt (afhankelijk van de 

productie) en de andere meter gefaseerd. Belangrijk hierbij is dat ook overwinterende 

overstaande vegetatie behouden blijft, belangrijk voor de overleving van insecten zoals (rupsen 

van) dagvlinders en sprinkhanen. Door het toepassen van dit maaibeheer kan echter verruiging 

ontstaan, waardoor de soortenrijkdom snel verdwijnt. Wenselijk is om een dergelijke 

gefaseerde strook regelmatig te verschuiven, oftewel dit niet te lang op één locatie te 

handhaven. Bijvoorbeeld in jaar 1 op één km lengte van de wegberm dit te doen en het erop 

volgende jaar deze km met het gefaseerde maaischema te verleggen naar een andere locatie. 

Hiermee wordt verruiging voorkomen en ontstaat toch jaarlijks overstaande vegetatie. Alleen in 

zeer schrale vegetatie dit beheer jaren achtereenvolgend worden toegepast (meestal 

zandbermen) of locaties waar ruigtestroken permanent gewenst zijn.  
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3.3.6 Begrazing 

Voor het beheer van brede dijken, graslanden, wadi’s etc. is het mogelijk om ze te begrazen. 

Begrazing moet altijd met beleid gebeuren, omdat het ook sterk nadelig effecten kan hebben. 

Uitgangspunt is dat een normale seizoensbeweiding niet het gevolg heeft dat er verschraling 

optreedt, iets dat doorgaans wenselijk is voor de vergroting van de biodiversiteit. In het 

algemeen kunnen graslanden hiermee niet verbeterd worden. Het verschralingeffect is 

namelijk minimaal op grazige vegetaties, omdat het grootste deel van de opgevreten 

voedingstoffen als mest ook weer verspreid op het grasland terecht komt. Het is vaak puur een 

cosmetisch effect en heeft niets te maken met verbetering van de kwaliteit graslanden. Helaas 

gebeurt dit in praktijk wel vaak, onder het mom van verschralingsbeheer. Daarnaast is 

gedurende lange periode met begrazing van schapen of geiten binnen een raster erg nadelig, 

omdat ze selectief kruidachtigen opeten. Hiermee kunnen kruiden in een aantal jaren volledig 

verdwijnen, in tegenstrijdig met de doelstelling. Begrazing kan echter wel zinvol zijn als het op 

volgende wijze toegepast wordt: 

Begrazing in combinatie met maaien 

Bij vegetaties die tweemaal per jaar gemaaid worden, kan het zinvol zijn om na de eerste 

maaibeurt te gaan begrazen. Bij de eerste maaibeurt, bij voorkeur in juni, worden namelijk de 

meeste voedingstoffen afgevoerd en is er al een behoorlijke verschraling gerealiseerd. Ook 

hebben de meeste kruidachtigen al een belangrijke functie kunnen vervullen voor insecten. Als 

daarna begraasd wordt, dan kunnen ook open plekken ontstaan in de grasmat door activiteit 

van grazers, waardoor kruiden kunnen kiemen.  Meestal is dit mogelijk met runderen en zeker 

met paarden, omdat ze geen voorkeur hebben voor kruidachtigen. Begrazing met geiten of 

schapen in combinatie met maaien wordt niet aanbevolen.  

Schapenbegrazing met begeleiding 

In sommige situaties, zoals steile taluds van dijken of fortificaties, is het vaak niet mogelijk 

maaibeheer toe te passen en maaisel af te voeren. In dat geval kan schapenbegrazing  een 

oplossing zijn, mits het juist wordt ingezet. Indien schapenbegrazing wordt ingezet binnen een 

raster, dan is het wenselijk dat dit pas vanaf mei-juni toegepast wordt en belangrijk is dat de 

schapenmest niet overal terecht komt. Wenselijk is als om schapen ’s avonds op een andere 

locatie te stallen dan waar overdag wordt begraasd. ‘s Avonds komt namelijk de spijsvertering 

opgang en worden verreweg de meeste keutels achter gelaten. Overdag is dit een stuk minder. 

Vroeger maakte men al gebruik van deze eigenschap door de schapen ’s avonds in een potstal 

te zetten, om zo de mest te verzamelen voor verrijking van akkers. Toentertijd was mest het 

belangrijkste product van de schapen ten behoeve van de akkerbouw.  

Het is goed mogelijk om schapen ’s avonds ergens anders te stallen dan bijvoorbeeld op de 

begraasde dijk, omdat schapen gemakkelijk te verplaatsen zijn naar een locatie waar geen 

natuurdoelstellingen opgesteld zijn. Dit betekent wel dat er een geschikt nachtverblijf in directe 

omgeving aanwezig is en dat dit elke avond dit moet plaatsvinden. Het meest ideale is dat er 

gescheperde begrazing is waarbij de schapen af en toe tijdens een vastgestelde korte periode 

de dijk begrazing en ’s avonds ergens anders worden gestald. Een dergelijk begrazingsbeheer 

kent tevens een cultuurhistorisch aspect.  
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3.4 AANLEG WADI’S

In principe kunnen wadi’s op dezelfde wijze aangelegd worden als graslanden/bermen 

(paragraaf 3.2 en paragraaf 3.2). Alleen in natte delen kunnen ook karakteristieke soorten 

groeien van vochtige graslanden. Enkele voorbeeldsoorten zijn echte koekoeksbloem, grote 

kattenstaart, scherpe boterbloem, dotterbloem etc. Er zijn daarvoor speciale mengsels te koop, 

o.a. Biodivers heeft hiervoor inheems materiaal beschikbaar. Een gefaseerd maaibeheer is bij 

deze wadi’s is ook zeer aan te bevelen. Hoewel veel van de wadi’s binnen de gemeente reeds 

natuurvriendelijk worden beheerd (figuur 6), kan desondanks de maaifrequentie op enkele 

locaties verminderd worden.  

Figuur 5. Dijkbeheer waar een gescheperde schaapskudde wordt ingezet levert een soortendiverse en 
kruidenrijke berm op (foto: J. van den Berg).  

Figuur 6. Binnen de gemeente Maasgouw liggen enkele natuurlijke en bloemrijke wadi’s. Dit zijn ware 

biodiversiteitshotspots (foto: J. van den Berg).  
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3.5 ONTWIKKELING VAN NATUURVRIENDELIJKE AKKERS

Akkers met inheemse kruiden kunnen een forse bijdrage leveren aan de biodiversiteit in het 

buitengebied en zijn cultuurhistorisch en toeristisch erg aantrekkelijk, mits ze op de goede wijze 

worden aangelegd. Helaas worden momenteel veel akkerranden aangelegd met exotische 

soorten en cultivars of de meest vreemde mengsels om bepaalde soorten te lokken. Gebleken 

is dat de veel exotische soorten bijenmengsels alleen voor honingbijen iets betekent maar voor 

inheemse wilde bijensoorten weinig bijdragen. Ook vormen veel soorten cultivars en exoten 

een bedreiging voor inheemse flora, doordat ze hybridiseren met wilde soorten. Daarnaast 

worden er ook veel “vogelakkers” aangelegd met veel oliezaad-houdende soorten, zoals 

rammenas en witte mosterd. Binnen de gemeente Maasgouw liggen enkele van deze akkers, 

bekend als “patrijzenakkers”. Het probleem met zaden van deze exotenmengsels is dat het 

enorm lang kan overleven in de bodem en doorgaans eenmaal uitgezaaid niet meer weg te 

krijgen is. Helaas worden deze soorten op veel locaties met subsidies op grote schaal ingezaaid 

onder het goedbedoelde mom van verhoging van de biodiversiteit, dat echter niet plaatsvindt. 

Helaas zijn er ook veel aanbieders van zaad die dergelijke mengsels aanbieden als inheems, 

terwijl veel uitheemse of verbasterde soorten voorkomen. Cultuurhistorisch zijn deze mengsels 

uiteraard ook niet goed te keuren.  

Voor de verfrommeling van het landschap, floravervalsing en uitheemse biodiversiteit te 

voorkomen moet afgezien worden van al deze projecten. Het is wenselijk alleen nog te gaan 

voor natuurlijke akkers met een authentieke flora. Deze natuurlijke akkers vervullen alle 

functies waarvoor de mengsels bedoeld zijn, zoals cultuurhistorie, vormen een verrijking voor 

het landschap en biodiversiteit en zorgen voor een vergroting van de toeristische beleving van 

het landschap. Inheems zaadgoed met een authentieke herkomst is alleen verkrijgbaar bij 

aanbieders die aangesloten zijn bij het “Levend Archief”. Bijvoorbeeld bij Biodivers zijn diverse 

zaadmengsels voor wilde bijen en vlinders beschikbaar die verspreid kunnen worden bij 

inwoners.  

Figuur 7. Voorbeeld van een natuurlijke akker met gele ganzenbloem, grote klaproos, korenbloem en 
reukloze kamille (foto: P. Verbeek).  
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Het is zeer wenselijk de akkers die beschikbaar zijn om te vormen tot graanakkers met 

inheemse kruiden. Hiervoor moet het juiste zaad ingebracht worden en de beheerder dient 

opgeleid te worden, om zo op een correcte manier het juiste akkerbeheer te plegen. Er mogen 

namelijk geen gifstoffen en drijfmest gebruikt worden. Het vakmanschap van de boer uit het 

verleden moet weer bijgebracht worden met behulp van de huidige, moderne 

landbouwmachines. Door geen herbiciden en dergelijke te gebruiken, moeten ongewenste 

wortelonkruiden (akkerdistel, kweek en zuring) mechanisch bestreden worden. De juiste 

hoeveelheid stalmest moet jaarlijks ingebracht worden en het juiste zaad van inheemse soorten 

moet van authentieke regionale herkomst zijn. Inbrengen van goed verteerde compost 

eventueel deels vermeng met houtsnippers kan ook een alternatief zijn voor stalmest. Dergelijk 

akkerbeheer biedt goede perspectieven voor vogelsoorten van het (extensief) agrarisch 

landschap, zoals geelgors, gele kwikstaart, patrijs, torenvalk en veldleeuwerik. Handvaten voor 

aanleg en beheer van akkers staan zijn uitgebreid beschreven door Verbeek et al. (2021, in 

press.).  

Bij voorkeur wordt de akkerbeheerder minimaal drie jaar in opleiding, zodat deze persoon het 

juiste akkerbeheer beheerst. Akkerbeheer blijft maatwerk, maar is mogelijk als er ook een boer 

of loonwerker bij betrokken is die er voldoening aan heeft om dit in stand te houden en het niet 

enkel om de vergoeding doet. Dit laatste is wel een essentieel onderdeel voor het slagen van 

akkerbeheer.  Binnen de gemeente Maasgouw kwamen diverse ernstig bedreigde akkerplanten 

voor, zoals naakte lathyrus, groot spiegelklokje, akkerogentroost, wilde ridderspoor etc. Het is 

goed mogelijk deze te herintroduceren. Natuurbalans – Limes Divergens BV heeft uitgebreide 

expertise hiervoor en bezit een zaadbank voor al deze soorten, meestal van Limburgse 

oorsprong. Het toepassen van een dergelijk akkerrandenbeheer is mogelijk via constructieve 

samenwerking met Natuurrijk Limburg. Specifiek binnen de gemeente Maasgouw is hiervoor 

een plan van aanpak voor opgesteld (Van den Berg, 2020a). 

In de gemeente Maasgouw zijn twee type akkers te onderscheiden, namelijk een akker met 

hoge potentie (A1) en een akker met matige potentie (A2) (bijlage 2). Deze indeling is 

voornamelijk gebaseerd op ligging en de aanwezigheid van exoten (inclusief oliehoudende 

zaden).  Indien er al exoten aanwezig zijn, dan is het erg moeilijk een dergelijke akker om te 

verbeteren. Ligt de akker ver uit het zicht middenin extensieve akkers, dat is dit ook 

gekwalificeerd als een akker met matige potentie (A2). 

3.6 ONTWIKKELING VAN HOOGSTAMBOOMGAARDEN

Het aanleggen van nieuwe hoogstamboomgaarden is mogelijk op enkele locaties, niet alleen uit 

cultuurhistorie, maar ook ten behoeve van vergroting van de biodiversiteit. Vanwege het 

cultuurhistorische aspect worden bij voorkeur oude rassen aangeplant. De plantafstand tussen 

bomen bedraagt minimaal 10 meter. Bij deze afstand kunnen de bomen zich optimaal 

ontwikkelen en is er ook voldoende licht aanwezig op de ondergrond, zodat ook een kruidenrijk 

grasland ontwikkeld kan worden. Het plaatsen van informatiebordjes kan helpen in waardering 

en behoud cultuurhistorisch aspect. 

3.7 ONTWIKKELING STRUWEEL

Het aanleggen van bosplantsoen zou bij voorkeur op de volgende wijze moeten plaatsvinden. 

Uit inventarisatie van oudere zoveel mogelijke natuurlijke bosjes en hagen in de omgeving 

wordt onderzocht welke soorten thuis horen in de regio waar de aanleg gewenst is. Er worden 
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zowel struweel-, haag- en boomsoorten aangeplant. In de buitenste rand van vijf meter breed 

worden alleen struweelsoorten aangeplant, zodat dit zich kan ontwikkelen tot een mantel-

zoom struweel. Bosplantsoen wordt aangeplant in driehoeksverband met een onderlinge 

afstand van circa 50 cm. In het resterende stuk worden bomen aangeplant met een onderlinge 

afstand van 5-10 meter met hiertussen eveneens struweelaanplant, zodat zich een struiklaag 

kan ontwikkelen onder de bomen. Struweelaanplant mag dan een afstand hebben van circa 1 

meter.  

De aanplant vindt bij voorkeur plaats in een gesloten grasmat die zoveel mogelijk intact blijft 

tijdens de aanplant. Dit voorkomt opslag van ruigte tussen de bomen en struiken, die de 

ontwikkeling vertraagd. Is er geen gesloten grasmat aanwezig, dan kan gekozen worden voor 

het inzaaien van rode klaver na aanplant. Rode klaver vormt snel een gesloten begroeiing, 

waardoor ongewenste opslag in groei afgeremd wordt. Het maaien van deze ongewenste 

opslag tussen de bomen en struiken na de aanplant, moet zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Door het maaien met een bosmaaier tussen jonge aanplant, is er namelijk een groot risico dat 

de aanplant beschadigd wordt, waardoor ze afsterven. Een klein tikje met een bosmaaier kan 

namelijk al voldoende zijn om struik of boompje volledig te vernielen.  Het maaien van opslag in 

bosplantsoen moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen, alleen als er echt overlast is bij 

omwonenden, bijvoorbeeld na inwaai van grote hoeveelheden distelpluis.  

Het is van belang dat het plantgoed altijd zoveel mogelijk genetisch overeenkomt met de 

oorspronkelijk wilde soorten. Helaas komt een groot deel van de huidige aanplant uit Oost-

Europa en wijkt ook uiterlijk af van onze oorspronkelijke inheemse soorten. Via de Stichting 

Bronnen bomen kan het juiste plantmateriaal worden verkregen. Het beheren van 

bosplantsoen vindt bij voorkeur gefaseerd plaats.  

3.8 AANLEG EN ONDERHOUD LANEN

Lanen worden bij voorkeur alleen aangelegd met inheemse boomsoorten. De plantafstand is 

minimaal 10 meter. Iepen kunnen last hebben van iepenziekte, bij steeliepen (Ulmus laevis) van 

wilde herkomst is de kans geringer dat ze het krijgen. Essen hebben de laatste jaren erg veel 

last van de essentakziekte sterven snel af,  zomereiken alleen aanplanten in buitengebied waar 

geen fiets- of wandelpaden of bebouwing langs zijn gelegen vanwege overlast van de 

brandharen van de eikenprocessierups.  

Lindes, esdoorns, wilgen hebben een grote aantrekkingskracht op bijen. Door aankopen van 

inheems materiaal van de Stichting Bronnen meestal opgekweekt uit zaad, is de bloeitijd 

verschillend tussen de verschillende bomen in tegenstelling tot vaak geënte bomen van kweker 

die ook nauwelijks genetische variatie tonen. Deze diversiteit vergroot dus de biodiversiteit 

door langer voedselaanbod. Indien mogelijk zou een laan ook aangeplant kunnen worden met 

verschillende boomsoorten. Dit is ook gunstiger voor de biodiversiteit.  

Indien een laan in verval raakt, heeft het de voorkeur uitgevallen bomen direct te vervangen. 

Hierdoor wordt voorkomen dat bij veroudering totale kaalslag plaatsvindt, dat problematisch is 

voor bijvoorbeeld diersoorten die gebonden zijn aan een dergelijk laan als trekroute naar 

voedselgebieden, zoals vleermuizen. Een ander aandachtspunt hierbij is verlichting van lanen in 

het buitengebied. Het vervangen van straatlantaarns voor meer duurzame en faunavriendelijke 

verlichting is op veel locaties wenselijk.  
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4 NATUURKANSENKAARTEN 

In dit hoofdstuk zijn per dorpskern natuurkansenkaarten weergeven met daarin de meest 

kansrijke locaties binnen de gemeente. De nadruk is gelegd op ecologische verbindingszones 

binnen de dorpskeren, richting natuurgebieden in het buitengebied. Per deelgebied en 

verbindingszones zijn aanvullende maatregelen genoemd om deze zones optimaal te 

ontwikkelen. De uitwerking van deze suggesties valt buiten het kader van voorliggend 

onderzoek, hiervoor wordt verwezen naar Van den Berg (2020b). Hierbij is het van belang om 

het beheer blijvend af te stemmen op de functie. Voor, tijdens en na realisatie is zowel 

communicatie als educatie een belangrijk aspect en van meerwaarde voor betrokkenen. In 

bijlage 1 zijn de natuurkansenkaarten op groot formaat weergegeven. 

4.1 BEEGDEN

Verbinding oost 

 Omvormen gazons Eindstraat naar kruidenrijk grasland, aanplant inheemse heesters 

en bomen. 

 Omvormen gazon Biesenstraat naar kruidenrijk grasland 

Beegden verbinding west 

 Aanleg kruidenrijk grasland en landschappelijke beplanting speeltuintje Maaszicht; 

 Omvormen gazons Oosderweg naar kruidenrijk grasland; 

 Omvormen gazon Kaal Jufferstraatje naar kruidenrijk grasland; 

 Ecologische beheer Kreijtenberg / Huis ter Beegden. 

Figuur 8. Natuurkansenkaart Beegden.  
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4.1 HEEL

Verbinding Sleijbeek 

 Omvormen Sleijbeek tot ecologische beek (verflauwen taluds etc); 

 Afvoeren plantmateriaal i.p.v. op oevers deponeren (Waterschap); 

 Omvormen gazons Teggert, Weergraaf, Bongerdpad en Sleijedal naar kruidenrijk 

grasland; 

 Aanleg landschappelijke of ecologische beplanting op perceel Bongerdpad; 

 Aanleg gemengde laanbeplanting Sleydal; 

 Ecologisch beheer kerkberg. 

Verbinding Reutsberg 

 Omvormen gazons Doonweg en Boslaan naar kruidenrijk grasland; 

 Invoeren sinusbeheer Doonweg / Reutsdael; 

 Vergroenen Sterplein; 

 Ecologisch beheer omgeving basisschool De Sleye (omvormen gazons naar kruidenrijk 

grasland). 

Figuur 9. Natuurkansenkaart Heel.  
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4.2 LINNE

Verbinding noord 

 Omvormen gazons Oeveren, Bergerkampweg en Elisabethstraat naar kruidenrijk 

grasland; 

 Aanplant landschapselementen en ecologisch beheer weilanden bergbezinkbassin en 

bij schutterij; 

 Ecologisch beheer kerkberg. 

Verbinding Rijksweg 

 Sinusbeheer Onderste Boord; 

 Ecologisch bermenbeheer Rijksweg; 

 Omvormen gazons Stationsweg. 

Figuur 10. Natuurkansenkaart Linne.  
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4.3 MAASBRACHT

Verbinding haven 

 Omvormen gazons Kanaalweg en Tipstraat. 

 Ecologisch beheer taluds Julianakanaal (i.s.m. Rijkswaterstaat). 

Verbinding Bosserhof - wadi Brachterbeek 

 Omvormen plantvakken en gazons Kruisweg en Tergouwen; 

 Ecologisch beheer akkers en paardenwei Tergouwen; 

 Omvormen gazons Sint Joosterweg naar kruidenrijk grasland; 

 Ecologisch beheer wadi naast dokterspraktijk. 

Figuur 11. Natuurkansenkaart Maasbracht.  
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4.4 OHÉ EN LAAK

 Ecologisch beheer gazons sportvelden en aanleg landschapselementen. 

 Optimaliseren eerder geplaatste zwaluwtil.  

Figuur 12. Natuurkansenkaart Ohé en Laak.  
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4.5 STEVENSWEERT

 Ecologisch beheer (ongebruikte) sportvelden; 

 Ecologisch beheer vestigingswerken met aandacht voor exoten; 

 Omvormen gazons Sportlaan en Nieuwendijk naar kruidenrijk grasland; 

 Laanbomen aanplanten Wilhelminalaan Stevensweert. 

 Ecologisch beheer en soortenrijkdom vergroten Meerse Kamp. 

 Aanleg landschapselementen Maasdijk - Singelstraat West. 

Figuur 13. Natuurkansenkaart Ohé en Laak.
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4.6 THORN

Verbinding Itterbeek 

 Ecologisch beheer en aanplant landschapselementen Notenbeemd. 

 Ecologisch beheer en aanplant landschapselementen weiland Grote Hegge. 

Verbinding noord 

 Aanplant landschapselementen Lindepad en Sint Annapad. 

Figuur 14. Natuurkansenkaart Thorn.  
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4.7 WESSEM

Verbinding A2 

 Omvormen gazons naar kruidenrijk grasland De Lange Beemden,  Pastoor 

Janssenstraat en Achter de Bienberg. 

Verbinding Panheelderbeek 

 Omvormen gazons Hofstraat en Kloosterlaan naar kruidenrijk grasland; 

 Omvormen Panheelderbeek tot ecologische beek. 

Verbinding Maasboulevard-Waage Naak 

 Omvormen gazons Waage Naak naar kruidenrijk grasland; 

 Omvormen gazons Verbindingsweg naar kruidenrijk grasland; 

 Omvormen landbouwpeceeltjes Paardenbeemd naar kruidenrijke graslanden en 

aanplant landschappelijke beplanting. 

Idylle  

 Aanleg, beheer en gebruik idylle als voorbeeldproject voor groene initiatieven in 
dorpskernen. Het plaatsen van informatiebordjes kan helpen in waardering en 
educatie.

Figuur 14. Natuurkansenkaart Thorn.  
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