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I INLEIDING

In 1995 is in delen van Noord- en Midden-Limburgveldonderzoekverrichtnaar het

voorkomen van autochtone boom- en struiksoorten. Dit rapportvormt de weerslag

van de resultaten.

In deze rapportage komen ook randvoorwaarden en knelpunten bij het behoud en de

toepassing van autochtoon genenmateriaal aan bod.

l.l AaNLETDTNG yooR HET oNDERzoEK

Door diverse oorzaken zijn inheemse bomen en suuiken in ons land zeldzaam en

bedreigd. Dit hangt samen met de soms rigoureuze veranderingen in natuur en land-

schap onder invloed van de maatschappelijke dynamiek. Als we de bramen niet meere-

kenen is bijna de helft van de meer dan roo oorspronkelijk inheemse boom- en struik-

sooften zeldzaam totzeerzeldzaamof zelfsverdwenen. In de meeste gevallen betreft
het relictpopulaties. Van de andere helft is sprake van regionad verdwijnen en/ofern-

stige bedreigingen.

Totvoor kortwas weinig gesystematiseerde kennis beschikbaar over de verspreiding

van inheemse, houtige gewassen. Onder invloed van het Natuurbeleidsplan en het

Meerjarenplan Bosbouw is door hetIKC-NBLF in rggr hetprogramma Genetische

Kwaliteit opgezet. Voorafgaande hieraan is door Stichting Kritisch Bosbeheer en de

toenmalige Directie Bos- en Landschapsbouw een aantal monograÍieën uitgebracht

over Winter- en Zomerlinde, Taxus en Wintereik en een overzicht van de problematiek

van inheemse boom- en struiksoorten (Maes, N. etal., r99r).

Op grond van het programma Genetische Kwaliteit zijn vijfdeelprojecten geformu-

leerd. In het kader daawan ziineen aantal kansrijke gebieden in Nederland onder-

zocht: Zuid-Limburg, delen van ïWente en de Achterhoek, de Gelderse Poort, delen

van het duingebied en Noord-Drenthe.

Het belang van het onderzoek naar bedreigde genenbronnen is inmiddels door diverse

overheden en particuliere natuurbeschermingsorganisaties opgemerkt Het aantal uit-
voeringsprojecten waarin men van autochtoon plantmateriaal gebruikwil maken

neemt van jaar tot jaar toe. Aangezien het onderzoek in het kader van het project

Genetische Kwaliteit zich hooftlzakelijk tot de meest kansrijke gebieden heeft beperkt

bleven er een groot aantal witte gebieden over. Omdat ook hier diverse projecten lig-

gen waar men inheemse sortimenten wil toepassen, zijn de bij de uiwoering betrokken

organisaties om de tafel gaan zitten. Dit heeft er i n rgg4 toe geleid dat onder auspiciën
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van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) in samenwerking

met de directie Zuid van hetMinisterie van LNV een onderzoeksprogramma voor het

West-Nederlandse poldergebied is geïnitieerd.

In 1995 heeft de dienst LBL samen met andere belanghebbende organisaties onderzoe-

ken in West- en Midden-Brabant en Noord- en Midden-Limburg opgestart.

I .2 Her oNDERzoEK tN 1995

Het onderzoek naar de groeiplaatsen van inheemse genenbronnen in Noord- en

Midden-Limburg en aangrenzende gebieden in België is een feitelijke voortzetting van

het programma Genetische Kwaliteit. Naast dit onderzoek is in 1995 in opdrachtvan

LBL Noord-Brabant, Natuurmonumenten, de provincie Noord-Brabant en het

Brabants Landschap een inventarisatie uitgevoerd in delen van West- en Midden-

Brabant.

Opdracht voor het onderzoek is verleend door het Ministerie van Landbouw, dienst

Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) en de Directie Zuid. Het onderzoek

werd uitgevoerd BRONNEN, Centrum voor de yerspreiding van inheemse, houtige

gewassen en Ekologisch Adviesburo Maes.

Bij de computermatige verwerkingvan de inventarisatiegegevens adviseerde drs. M.

Boot.

Voor het betreden van de terreinen werd vergunning verleend door

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap. Bij particuliere

eigenaren werd, waar mogelij( direct toestemming voor betreding gevraagd-

I.3 DorL EN pRAKTtScHE ToEPASBAARHEID vAN
HET ONDERZOEK

Het doel van het onderzoek is hetverzamelen en beschrijven van gedetailleerde gege-

vens over groeiplaatsen van oorspronkelijk inheems genenmateriaal van houtige soor-

ten:

. De resultaten geven meer inzicht in de status van de betreffende soorten. Deze

gesystematiseerde kennis kan zorgen voor een betere beschermingvanzeldza'

me soorten.
. Op de beschreven groeiplaatsen kan materiaal worden geoogstvoor verdere

opkweek tot plantrnateriaal. Dit is binnen enkele jaren te gebruiken in aantal

landinrichtin gsprojecten.

De gegevens uit het onderzoek hebben inmiddels gediend voor het opzetten van een

oogstprogramma door BRONNEN. Op grond hienan is in het najaar yan rgg5 zaad

van de volgende soorten geoogst:

Spaanse aak, zwarte els, wilde kardinaalsmuts, wintereik, zomereik, haagbeuk, haze-
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laar, een- en tweestijlige meidoorn, wilde lijsterbes, sleedoorn, wegedoorn, rode kor-

noelje, appel en meerdere rozesoorten.

Het planunateriaal komt ter beschikking van projecten in Limburg.

Bloesem Hoogbeuk
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2 OPZET EN WERKWttzÉ

7.1 lNvexraRIsATlEGEBIED

Bii de keuze van hette invenariseren gebied is uitgegaan van landinrichtingsproiecten

die in de komendeiaren uitgevoerd gaan worden.

nelctE

Begrenzing v an hct inventarisoticgebicd

Het betreftMelderslo (incl.Vierlingsbeek/Blitterswrik), Beesel'Swalmen, Land van

Thorn, Everlosebeek, Maasdal en Stevol. Op grond van deze proiecten is gekozen voor:

hetlimburgse gedeelte van de Nijmeegse sntwwal, hetMaasheggengebied aan weers-

zijden van de Maas van Mook totVenlo, de beken in de dekzandgebieden ten westen

van hetMaasdal, het dal van de Roer en de Swalm en hetMeinweggebied.

Bij aanvang van het onderzoek bestond de verwachting dat in dit gebied een te beperkt

aantal voor oogstgeschikte groeiplaatsenaanvtezigzou zijn. Op grond hiervan werd
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besloten het inventarisatiegebied uit te breiden metvergelijkbare gebieden in België,

namelijk het dal van de Zwane Beek bij Beringen en Vochtig Haspengouq in het bij-
zonder het dal van de Herk en Mombeek in Belgisch Limburg in de omgeving van

Hasselt.

2.2 De BEGRtppEN ooRspRoNKELUK INHEEMS EN

AUTOCHTOON

In dit rapport wordt HeÈroeks definitie voor autochtoon gevolgd. Hij beschouwt

autochtoon synoniem metooÍspronkeliik inheems en deÍinieert de term als volgt:

"Autochtoon is materiaal dat zich sinds zijn spontane vestiging na de ijstijd ter plekke

altijd slechts nanrurlijkheeftverjongd, ofkunstmatigverjongd is metstriktlokaal oor-

spronkelijk materiaal" (Heybroek, 1992). Dit betekent dat bomen en struiken die als

soort wel oorspronkelijk inheems zijn, maar zijn ingevoerd uit een andere klimaats-

zone ofgeologische regio niet als zodanig beschouwd wo rden. Zo zijn meidoorns uit
Italië niet oorspronkelijk inheems ondanks het feit dat de soorr dar wél is.

Planunateriaal uit aangrenzende gebieden in Duitsland en België kan daarentegen wel

als oorspronkelijk inheems worden gedefinieerd.

Het voorkomen van spontane begroeiing wil niet auomatisch zeggen dat het groei-

plaatsenvan autochtoon genenmateriaal betreft Spontaan betekenteen natuurlijke
uiaaaiing ofhet optreden van vegetatieve uidopers. Spontane begroeiingen met oor-

spronkelijk inheems materiaal zijn overigens van belang omdat dit duidt op verjonging

met oorspronkelijk genetisch materiaal.

Waar in dit rapportwordt gesproken over inheems wordt altijd oorspronkelijk
inheems in de zin van Heybroek bedoeld.

2.3 GeïNYENTARTsEERDE sooRTEN

In principe zijn alle houtige soorten die als oorspronkelijk inheems kunnen worden

aangemerkin de inventarisatie opgenomen. Wel meegenomen in de inventarisatie,

maarnietopgenomen in ditrapport,zljnbraamsoorten, bremsoorten, Gagel, en hei-

deachtigen als Dop- en Struikhei, Lavendelhei en Veenbes en exoten. Deze zijnin het

kader van dit onderzoek en de prakische toepassing minder relevant. Deze gegevens

zijn wel bij de opdrachtgever aanwezig.

In Bijlage r wordt een naamlijst gegeven van de inheemse bomen en struiken in
Nederland. De cursiefgedrukt soorten zijn in het inventarisatiegebied aangetroffen.
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2.4 ! NvENTARtsATt EM ETHoDE

Binnen het inventarisatiegebied worden kansrijke groeiplaatsen van inheemse boom-

en struiksoorten vastgesteld.

Voorafgaand aan de veldinventarisatie zijn met behulp van de topografische kaart

r85o, schaal r:z5.ooo en r:5o.ooo en de huidige stafkaarten oude bosplaatsen, heggen,

houtwallen e.d. geuaceerd.

Aanvullende informatie uitbodemkaarten, geomorfologische kaarten en beschikbare

informatie over flora en vegetatie vormen een tweede selectiefilter bij de uiteindelijke

keuze van de te bezoeken groeiplaatsen.

Er is niet gekozen voor een gebiedsdekkende kartering. Een dergelijke aanpakwaagt

te veel tijd in verhouding tot het te verwachten rendement.

Hetveldwerkis uitgevoerd in rg95, metaccenren in hetvoorjaar (april-juni) en het

najaar (augusnrs-okober). Voorde inventarisatie zijn N. Maes (Ekologisch Adviesburo

Maes) en C. Rövekamp en R van Loon (BRONNEN, Centrum voor de verspreidingvan

inheemse, houtige gewassen) verantwoordelijk.

In totad zijn x, t3o plaatsen bezocht. Hiervan zijn er in het veld dertig afgevallen,

meestal omdat ze verdwenen zijn. Ruim honderd opnamen zijn uiteindelijk uit deze

bezoeken geselecteerd.

Bii een veldbezoek wordt met behulp van een inventarisatieformulier een opname van

de groeiplaats gemaa§ op voonvaarde dat de betreffende groeiplaats aan criteria vol-

doet die uiwoerig zijn beschreven (Maes, rg93).

De belangrijkste criteria die de groeiplaats betreffen:

r het landschapselement komtvoor op de topografische kaart van r85o

(r:5o.ooo);

z het landschapselement maakt in het veld een oude en ongestoorde indruk;

3 het bodemtype en de groeiplaatsomstandigheden komen min ofmeer overeen

met de natuurlijke standplaats van de soort;

4 er zijn plantesoorten aanwezig in de boom-, struik- ofkruidlaag die indicatief

zijn voor oude bosplaatsen ofhoutwallen. Hierbij wordt een lijst gehanteerd

zoals die voor de bossen van Vlaanderen is opgesteld door M. Hermy (Tack. G.

et al., 1994), aangevuld met soorten die representatiefzijn voor de Nederlandse

situatie (tabel r);

5 de groeiplaats ligt binnen het areaal van de betreffende soort.

De belangrijkste criteria die de boom of struik zelfbetreffen zijn:

r de boom ofstruik is een wilde inheemse varieteit, geen cultuurvorm;

z het beueft een zichtbaar oude boom of struik ofeen oude stobbe van voormalig

hakhout.

Daarnaast zijn historische bronnen ofmondelinge informatie gebruik ten einde een

indruk te krijgen van hetinheems karaktervan de houtige soorten op de groeiplaats.
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In het algemeen vindt men oorspronkelijk inheemse bomen en struiken op oude bos-

plaatsen, in oude hakhoutbosjes, boerengeriefbosjes, houtwallen, graften en grubben,

op steilhellingen en langs onvergraven meanderende beeklopen. In de omgevingvan

dergelijke oude groeiplaatsen kunnen soms op jongere standplaatsen inheemse

bomen en struiken voorkomen.

De groeiplaatsen zijn aangegeven op een topografische werkkaart, schaal r:ro.ooo.

In de meeste situaties zal slechts een gedeelte van de criteria toepasbaar zijn. In geen

enkel geval kan een absolute uitspraak omtrent het inheems karaker worden gedaan.

Uiteindelijk speelt 'the best professional judgement' een belangrijke rol bij de motiva-

tie een groeiplaats het predikaat inheemse genenbron te verlenen.

Oude bosploots in h*Leudol
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Tabel r: Bosplanten die een voorkeur hebben voor oud bos ofvoor zomen ofkapvlak-

ten in oud bos (gemodiÍiceerd naar Hermy, M. in Tack et al', 1993)

SOORT.:I VERBREIDING BINDTNG SOONT vengnrlolxc BINDING

AAN OUD BOS AAN OUD BO§
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+

+

+

+

+

+

+



HOOFDSTUK 2

Toelichting bii Tabel r:

Aanduiding bii de plantesoort: z = zoomsoort, li = liaan, cursif= houtig gewas;

oo ookin bosranden

ooo vaak langs sterk beueden bospaden

oooo in oude graslanden ofheiden

auto = zaden worden weggeslingerd

dier = via vogels ofandere dieren

klev = zaden haken vast aan pels ofkleren

mier = door middel van mieren

water = verbreiding via water

wind = via de wind verbreid

zwaartekracht = zaden vallen op de grond

+ = zwakke voorkeur

++ = matige bindingaan oud bos

+++ = sterke binding aan oud bos

Verspreidingswiize:

Mate van binding aan oud bos

Op het inventarisatieformulier worden opgenomen:

. gegevens betreffende de standplaats (topografie, geomorfologie, bodem, vege-

tatietype, e.d.);
. beheersgegevens;

. de karakeristieke bomen en struiken (Tansleypresentie, inheems karaker,

omtrek, hoogte, optreden van verionging);

. gegevens ten behoeve van de oogst (bloei, vruchtzetting, mate van bereikbaar-

heid)

ïweestrjlige meidoom, een indkotor voor oud bos

10
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lnventarisatieformulier inheemse bomen struiken
Ekologisch Adviesburo Maes, Achter Clarenburg 2, 3511 JJ Utrecht Tel: 030-302804
Bronnen, Meenrijkelaan 27,6564 BS H. Landstichting Tel: 080-601280 Warnemer: crlbm

il

Nummer: 95060705 Regio: mir#er Eigendom: SËdSoSeheer

locatienr: 66 Gemeente: Vladop Contacq,€rs:

KasÍóladnÍ: 58G Dorp/Gehucht: VtodropStation

Coördinafen: 209.@ x 351,33 l,ocatiq Roode Beek

Pr,ovinciq LimhrB Oppavt NarnÀr q,6m950CI705

Landsch.elesu bos (> 5 ha) Vegetatietypq CarA>ChrA>PF>SC Hydrclogie: Gf I izenf,<e l<ra,et

Geomorfologie: bed«àl Bodem: finznd'r/ernr/pl wng

Beheen vm!. elzenhakhout; veel invloed van wilde a,vijnen en reeën

Bijzonderà: een van de meestcomplete beekdalen (onpstoorde relaths) van Nederland. Boomvormende Lijsrcrbes." I{alàoutstovenvirn 2-4m.

Motivatie: komt voor op kaart r85o; aanwezigheid van: oud hakhoug veel bosindicatoren, oude bomen

antal Soort B S H Inh VerJ Oogst f,'I-Fr Hoog Omtr Omtr Omtr
max max gem stoven

ahJsdJ 8 a + ++ Íl 20 300

befrJh.b6a+++Íl 12

TcarF*xt2a13
coqla\,e 6 a

oztamon 2 b
2 fa.pssyl 2

Íiàxiexc?b+20250
ttèÍH 2 a
ib<a+ I c

bnieer 5 a +

Fir.6syl 2

Enrrfad 2 a +
Fuuser 2
pnÍr4i 4 a ++
qrerclb4c70300
rltmnf?4a+++Íl
rbe$Jb I c

nhrsiia 2 b
rubusp 7 a

snbunig 2 a Íl

sorhsr 25 b 15

4tliacq2ía*fl
eöCrru 4 a +
trel+nen 4
*Eaabi I

Kruldlaag Bos-
lndlcator

o<ahe x
cictit x
inpdtd x
desócs
ór)lsopp x
carocb
adoomos x
car€r{Ërn

Fled'n x
puàqu x
q€r<eb

rnabrblt x
adyíl
f4irrrnr x
milr.ef x
calt'pal
prineh x
carëaÍna
dryopÍil
dqrcpdn

caÍelpan
moertrfi
arElnorElTl x
caÍED9e

íaós/l
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Toelichting op de legenda van het inventarisatieformulier

Kopgegevens

Het formulier berrat een aantal kopgegevens die de groeiplaas zo nauwkeurig moge-

lijk geografi sch karakteriseren :

Nummer: iedere groeiplaats wordt gekenmerkt door een uniek opnamenummer.

Locatrenumr: dit nummer corespondeert met de locatie op de overzichtskaart in de bij-

lage Resultaten van de inventarisatie.

Koortblodnummer: het betreffende blad schaal r : 25. ooo.

Cofudinatenz de Amersfoortcoördinaten die betrekking hebben op het midden van de

opname.

Locatíe: de op de opname betrekking hebbende roponiem.

Opperulakte: facultatief, eenheid m2.

Eigendom: Waar mogelijk is op het invenarisatieformulier de eigendomssituatie en de

contactpersoon vermeld.

Vindplaatsen van bijzondere soorten worden aangeven op een topografische kaart

r:ro.ooo. Bij soorten die verspreid binnen de opname voorkomen worden geen exacte

groeiplaatsen aangegeven

Standplaas

Vervolgens komen er een aantal kopgegevens aan bod, die de standplaats kenmerken:

Landschcpselement: aangegeven wordt of het een heg, houtwal, sbruweel, bosrand, bosje

(<5 ha) bos, singel, kade, griend etc. betreft.

Geomofologie: bevat faculatieve gegevens (bijv. beekdal, steilhelling).
Veg*an*gpe: hier wordt typeringen conform de bostypologie van van der Werfingevuld
(Werf S. van der, r99r).

Bodem: bevat facultatieve gegevens betreffende de bodemsituatie.

Hgdrologie: berrat facultatieve informatie over grondwaterstand, l«vel etc..

Beheer

Hier worden gegevens omtrent het beheer ingevuld.

Soortskenmerken

Tenslotte worden de aangetroffen soorten ingevuld en gekarakteriseerd:

Aantalz bij zeldzame soorten wordt het aantal exemplaren geteld.

Soort: De naamgeving der soorten berust op het Boanisch Basisregister (1993).

B en S: hier wordt de mate van presentie van de soort weergegeven volgens de

Tansleyschaal:

t= zeldzaatr. één exemplaar 6= Iokaal zeer veel voorkomend

2= schaars of zeldzaamverspreid 7=zeerveel
3= hier en daar 8= co-dominant

4= plaatselijk frequent g= dominant

5= frequent
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H: ter plekke is vaak herbariummateriaal verzameld in verband met vergelijkend axo-
nomisch onderzoek en ter registratie. Dit matenaal zalgrotendeels in het Herbarium

van de IendbouwuniversiteitWageningen worden ondergebracht De in de repportage

opgenomen soorten en groeiplaatsen zijn altijd in hetveld bezocht en (soms aan de

hand van herbariummateriaal) gedetermineerd. In de praktijk is gebleken dat er in

bestaande inventarisatierapporten ten aanzien van een aantal soortengroepen verwar-

ring bestaat over de determinatie ofdat er sprake is van onzorgvuldige determinatie.

Dit geldtvoor geslachten als Betula, Crataegus , Prunus , Salix , Malus, ITrus, Tilia en

Ulmus.

Inh: Van iedere soort wordt het inheems karaker vastgesteld. Hierbij betekent a= wij-
wel zeker autochtoon; b= autochtoon met een grote mate van waarschijnlijkheid; c=

waarschijnlijk autochtoon. Bij het ho§e motivatie op het formulier is aangegeven wat

voor criteria van toepassing zijn.

Oogst: Als richtlijnvoordewinning vanzaad,ofstekwordteen minimumpopulatievan
* 3o individuen aangehouden. Deze hoeven niet op één groeiplaam voor te komen. In

het gevd van zeer zeldzame soorten betreft het zelfs het gehele inventarisatiegebied.

Deze opvattingvolgend kunnen we in het inventarisatiegebied voor sommige soorten

(viltroos, steeliep) zelfs niet meer van een populatie spreken.

Voor die soorten is hetwellicht goed gebieden in Zuid-limburg, België en Duitsland

bij de oogstte betrekken.

De overige soortskenmerken worden faculatief (waar relevant) ingevuld.

Het betreft gegevens over de oogstmogelijkheden (slecht, matig, goed), ofde soort

bloeit (fl) dan wel vrucht draagt (fr), de hoogte (in m.) en de gemiddelde en/ofmaxi-

male omtrekvan boom of stoof 1in m.) en ofer sprake is van verjonging (niet, weinig,

matig, veel).

In veel gevallen zijnvande groeiplaats ofsoorten dia's gemaakt.

De gegevens zijn met behulp van het sofware-programma Filemaker Pro z.r venuerk

via de computer.

De volledige basisgegevens zijn aanwezig op het Informatie- en Kennis Centrum in

Wageningen en bij LBI in Utrecht en Roermond.
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3 HET INVENTARISATIE-
GEBIED

3.1 GeouoRFoLoGtE, HyDRoLoGtE EN BoDEM

Het onderzoeksgebied is in geologisch opzicht een dalingsgebied. Opvallend is hierbij
een gedeelte dat wat minder is weggezak, de Peelschol. Het gedeelte ten zuid-westen

draagt de naam Centrde Slenk. De overgang nrssen beide, de Peelrandbreuk, kruist bii
NeerdeMaas.

Gebeurtenissen in het Kwartair zijn min of meer bepalend geweest voor het landschap

van Noord- en Midden-Limburgzoals we datnu kennen. Ervond een dalingplaats van

het Noordzeebekken, waarbij er materiaal van diverse oorsprong in het gebied sedi-

menteerde, variërend van zand uit de Alpen, grind van hetleisteenplateau tot zand en

grind uit het suoomgebied van de Maas. Ook de wind was actiefl Deze zorgde in perio-

den voor het verplaatsen van zand, dat elders in dikke pakketten werd afgezet. Gezien

hun verschillende geologische geschiedenis kunnen we in het onderzoeksgebied de

volgende landschapstypen onderscheiden:

r de stuwwd tussen Nijmegen en Mook

r hetMaasdal

r het dekzandgebied van de Kempen

r het Kempens plateau

r VochtigHaspengouw

Deze landschapstypen worden hierna kort beschreven.

3.1. I De sruwwAl
Tussen Nijmegen en Mook bevindt zich de meest zuidelijke uitloper van de Neder-

landse stuwwallen. Deze zijagevormd in de voorlaatste Usrijd (het Saalien) door het

oprukkende landijs. Dat drong ook de toen min ofmeer noord-zuid georiënteerde

dalen van Maas en Rijn binnen. Hierbij werd het in de ondergrond aanwezige materi-
aal in stuwwallen samengeschoven. Plaatselijk reik de stuwwal tot 80 meter boven

NAP. De bodem bestaat grotendeels uit (sterk) grindhoudende zanden en hier en daar

uit lössleem. In het gedeelte van de stuwwal dat tot het inventarisatiegebied behoort
vindt de afivateringin zuidwestelijke richtingplaats. Op de stuwwalhellingen en aan

de voet bevinden zich diverse bronnetjes, die tot bijzondere vegetaties aanleiding

geven. Door ondoorlatende lagen stagneert locaal grondwater.
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3. 1.2 Her Mnasoal
De Maas werd in de loop van haar geschiedenis meerdere malen gedwongen haar loop

naar hetwesten te verleggen. De bestaande riviervlakte werd hierbij ingesneden en er

ontstond een nieuwe vlakte met rivierafzeningen. Naast het hoogterraslandschap, dat

nu zo kenmerkend is voor Zuid-Limburg, ontstond vooral oostelijkvan de rivierbed-

ding het middenterras en het laagterras. Het betreft vooral Maasterrassen. Een uitzon-

dering hierop vormen een gebied bij Gennep waar sprake isïan Rijnterras en de streek

tussen Vlodrop en Roermond waarwe te maken hebben met Roerteras.

In Noord-Limburg ontstonden ongeveer 6ooo jaar geleden onder invloed van de heers-

ende westenwinden rivierduinen op de oostelijke oever van de Maas. Omdat deze toen

westelijker liep, kunnen we deze duintjes als de Vornrmse en Groeningse bergjes nu

ook op de westelijke oever aantreffen, onder andere bij Groeningen en Vortum-

Mullem. Oostelijk zijn ze yooral tussen Bergen en Gennep zeer pregnant in het land-

schap aanwezig. Ook aan de westzijde van Roermond ligt een reeks stuiízandgordels.

Een aanral yan die oude westelijke Maasarmen zijn hier en daar nog in het landschap

zichtbaar, zoals bijvoorbeeld bij Boxmeer waar het natuurgebied De Vilt een mooi

voorbeeld van een oude Maasloop is. Een hele reeks oude meanders bevindt zich tus-

sen Wanssum en Broekhuizen.

VanafNeer, ter hoogte van de Peelrandbreuk, moest de Maas zich insnijden, waarbij zij

slechts een smal dal vormde.

Sinds het begin van onze jaartelling is de loop van de Maas min of meer zoals deze nu

nog is, ingeklemd tussen het hoger gelegen oostelijke Maasterras en de Brabantse

zandgronden. Het verschil met vroeger is dat tegenwoordig veel minder vaak overstro-

mingen plaatsvinden, al doet het hoge water van de afgelopen twee iaren anders ver-

moeden. Bij de overstromingen werd telkens een dun laagie rivierklei afgezet.

3.1.3 Hrr DEKZANDGEBIED

De dekzanden in het gebied ten westen van de Maas zijn geformeerd tijdens de laatste

IJstijd. AIs een dek van matig fijne, meest leemloze en leemarme zanden, variërend in

dikte, liggen ze over de oudere afzeningen. Deze dekzandwelvingen van uiteenlopende

omvang zorgen voor soms opvdlende hoogteverschillen en ziin zo bepalend voor de

structrlurvan hetlandschap. Plaatselijk kan men grindhoudende zanden aantreffen.

Het dekzandlandschap is sterkversneden door beken, die voor een deel terug kunnen

gaan op oude Maasbeddingen.

Belangrijke beken in het gebied zijn de Groote Molenbeek, Everlose beek,

Tungelroysche beek, Leubeek, Neerbeek, Zelsterbeek, Uffelsche beek en ltterbeek. In

Noord- en Midden-Limburg wateren vrijwel alle beken op de Maas af. Een aantal van

deze beken volgen in hun benedenloop fossiele Maasmeanders (Renes, 1993). In het

dekzandgebied is hier en daar nog sprake van actieve meandering. Deze meandering

is, vergeleken met het'verre' verleden, onder invloed van ontbossingen waarschijnlijk

sterker geworden. Immers de bossen op de hogere gronden hadden een belangrijk

aandeel bii de verdamping waardoor de oppervlakkige afwatering vergeleken met nu

l6



INVENTARISATIE VAN OORSPRONKELI,|K INHEEMS GENENMAÍERIAAL IN NOORD' EN MIDOEN-LITIBURG

geringer was. Op de meeste trajecten zijn de beken echter gekanaliseerd.

Op plaatsen waar de afwatering problematisch was, in oude meanders, op waterschei-

dingen en in laagtes erachter vond in de loop der tijd veenvorming plaats en ontston-

den broekbossen en moerassen.

Geulenpotroon von de Niers en de À'loos (uit Renes' I ?9J)

Vergeleken met nu was Noord- en Midden-Limburg vroeger zeer nac Gedeeltelijk

lagen er hoogveenmoerassen waarvan we de restanten nu nog in het Peelgebied vinden

(Groote Peel, Deurnese Peel, Mariapeel) en tegen de grens met Duitsland aan.

Daarnaast vormde zich op vele plaatsen laagveen (bosveen, rieween) en natte heiden.

3.1.4 Hrr KemPens Plareau
Het dal van de Zwa*eBeek maakt onderdeel uitvan (de rand van) het Kempens

plateau. Ditgebied is gelegen in NoordoostBelgië in de provincie Belgisch Limburg.

Het Kempens Plateau is het restantvan een afgevlake puinkegel die is aangevoerd en

afgezet door de Maas op mariene afzettingen uit hetTertiair. Het plateau ligt hoger

dan zijn omgeving en is amelijkvlak. De zuidpunt ligt bij Maastricht. De oostrand valt

samen met de Maasvallei.

Het betreft hetvoornamelijk zand- en ten dele grindgronden. In het gebied van de

ZwarteBeek gaat het om zanden van tertiaire oorsprong. De beek heeft zich diep in het

plateau tot in de ïeftiaire afzettingen ingesneden. In latere fasen is het dal gedeeltelijk

weer opgevuld met erosiemateriaal, dat in de bovenloop afkomstig is van het hoogter-

ras van de Maas en in de midden- en benedenloop van Tertiaire oorsprong is.

t7



HOOFDSTUK I

Kempens.Ploteo

Tën gevolge van stagnerende doorstroming heeft zich in het beekdal veen ontwikkeld.

Deze veengroei werd gestimuleerd door lcvel vanuit het zuiden. Hierdoor is de loop

van de beekvermoedelijk naar het noorden verschoven hetgeen de asymmetrische dal-

vonn zou verklaren. Ten gevolge van de vele overstromingen is aan de noordzijde een

relatief brede oeverwal gevormd.

3.1.5 Yocnrrc HaspeHcouw
Het heuvelland van Vochtig Haspengouw ligt in het overgangsgebied van Laag- naar

Midden-België.

In de ondergrond bevindt zich een dikke l«ijtlaag uit het Secundair, die in het Tertiair

door een klei- en zandlaag is overdekt In het Kwartair zijn hier tenslotte leemhouden-

de zanden overheen afgezet. Door de aanwezigheid van een vrijwel ondoordringbare

Heilaag dicht onder de opperulakte wordt het regenwater via tnlloze beken en bee§es

afgevoerd.

Dit heeft op vele plaatsen geleid tot aanzienlijke erosie, waarbij het gebied aanzienlijk

is verlaagd.
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De hoger gelegen plateaudelen worden voornamelijk gebruikt door de land- en hrin-

bouw (arwe, gerst, suikerbieten en aardbeien). Op de hellingen bevinden zich uitge-

strekte boomgaarden, die veelal door heggen en hagen zijn omzoomd. De beekdalen

worden vooral gekenmerk door aanplantvan populierbossen. Bijzonder element in

Vochtig Haspengouw wordt gevormd door de akijke holle wegen. In de loop der tij-

den zijn alle veldwegen op de hellingen uitgesleten tot holle wegen. Op sommige

plaatsen dagzoomt ijzerhoudende zandsteen.

Nl *".o.nno*
ffil ps6;1o"
%VZ ,a.dvan Herve

nr Hageland
,a Maasland

Geschematlseerde doorcnede
Haspengouw

pnmaire lagen
secundah kiit
tertiair zand
tertraire ldei

yochtig Hospengouw (uitToelichting bij koon 107 Dicst Maasei( NG,, 8russel)

3.2 GescHrEDENrs vAN HET GRoNDGEBRUTK

Nergens in het onderzoeksgebied kunnen we nog spreken van een natuurlijk land-

schap. O,rreral is dit sterk door de mens beïnvloed.

VanafhetMesolithicum, ongeveer 6ooo jaar BC, heeft de mens waarschijnliik zijn

stempel op hetlandschap gedrukt. Heteersrzal die invloed merkbaar zijn geweest op

de hogere gtonden. Deze waren begroeid met gemengde loofbossen. HetMaasdal en

de beekdalen in het dekzandgebied werden begeleid door nat elzen- en wilgenbroek

en vochtige vogelkers-essenbossen. Op plaatsen waar de oppervlakkige afvoer sug-
neerde, ontstond veenvorming.

Hesbaye

La Égion de Liege

Pa\a de Herve

(1)

t2)

:3)
4l

!E-i-.#
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De Maas heeft in de loop van de geschiedenis zijn bedding een aanral malen verlegd,
daarbij soms geholpen door de mens. In het terrein en op de (oude) topografische
kaarten zijn oude lopen vaak nog goed zichtbaar. Dir is overigens ook goed afte lezen
aan de gemeentegrenzen die soms aan weerszijden van de huidige Maas liggen.
Tot in de woege Middeleeuwen is het gebied vermoedelijk gekenmerkt door redelijk
uitgestreke bosgebieden en kleine akker$es op de hogere gronden. De bossen werden
toen al intensiefgeëxploiteerd. Zo fungeert de Meinweg eeuwenlang als houtleveran-
cier (Venner, G., 1985).

Droog€it n-HoobGíÍEthicrendaarhokia
Vodtiq

eiken-borks|bc EËrtbíoolíboE

I 
ar",rrer.,"ro I e,o"**tr*ir"na

Sdrernotridr voorbeeld van de veranderingen in h*londsàop

Hierbij verdwijnen al snel de overstaenders en is ervanafde r5e eeuw eigenlijkalleen
nog maarvan hakhout sprake. Bossen leveren naastbrand- en bouwhoutookvoedsel.
varkens foerageren op eikels en beukenootjes (mast), maarookvoorrunderen en
schapen was altijd wel war eetbaars te vinden.
In de late Middeleeuwen verdwijnen de meeste bossen in een ijltempo onder invloed
van de toenemende bevolking en een toenemende vraag naar brandsto§ bouwmateria-
len en weidegrond en worden ook de nattere gronden in de beekdalen ontsloten. Deze
laatste gaan vooral dienst doen als wei- en hooiland. De natste delen lcramen in
gebruik als hooiland. Deze werden aI in de late Middeleeuwen verdeeld, al werden ze

Dogrh.ibírtzrnórsÍíuMng I lhÈdtÍaal grcbnd
cnnrttrhok eÍrBtvrsnputten 

I mat randnagen
- 

houtrval
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op veel plaasen vaak nog wel gemeenschappelijk nabeweid. De weilanden zijn veel

Ianger gemeenschappelijk bezit geweesL In de verdeelde graslanden waren de kavels

verdeeld door heggen. In Noord-Limburg werd hierbd vooral gebruik gemaakt van

meidoom. Deze zijn nog steeds typerend voor het landschap daar.

Waar de goede graslanden grensden aan het bouwland daar vestigden zich de boeren.

Dergelijke nederzettingen worden kampdorpen genoemd. Het bouwland wordt
bemest met dierlijke (plaggen)mest, lange tijd de beperkende factor in de landbouw.

Vanafde Middeleeuwen totver in rge eeuw was er in de landbouw sprake van een

gemengd bedrijfi iedere boerderij bezat naast bouwland een hoeyeelheid weide- en

hooiland. Voor de beweiding speelde het bos door zijn geringe oppewlakte overigens

een veel minder belangrijke rol dan tot de late middeleeuwen. In plaats daarvan waren

uigesuekte heidevelden onrctÍuur. In latere tijd vonden nieuwe vestigingen plaats op
de grens van akker en heide (velddorpen). Onder invloed van de toenemende bevol-

king werd de waag naar mest en de druk op de weidegronden steeds groter. Dit leidde

op veel plaatsen totoverbeweiding en had locaal grote zandverstuivingen totgevolg.
Deze situatie had uiteindelijk een groot gevolg voor de economische status van de dor-
pen in de dekzandgebiedenvergeleken metdeMaasdorpen. Dezelaatstewerdenveel
welvarender, nietalleen door hetbezitvan rijkerweide- en landbouwgronden maar

ook door de gemakkelijkere aanvoer van mestvan elders.

Resumerend kunnen we stellen dat, met uitzondering van enige relicten, in het gebied

geen sprake meer is van natuurlijke bossen. Met uitzondering van het Maash'eggen-

gebied (heggen als overblijfsels van een zeer oud boscomplex) en delen van de stuw-

wal, bevinden deze resten zich op de nanere gronden langs de beken. De meeste bos-

sen werden onder invloed van degrote waegnaeÍ brandhoutds hakhoutgeexploi-

teerd.

In het begin van de r9e eeuw werden de laatste oude opgaande bossen bij Thorn
(Kapi ttelsbossen) en bij Well omgezet in naaldhoutplxnteges.

3.3 HET oNDERzoEKScEBtED ALs BRoN vooR
INHEEMSE BOMEN EN STRUIKEN

PlantengeograÍisch hebben we te maken met het Kempens disrict, het Subcentreu-

roop en het Fluviatiel district Het dal van de Herk en Mombeek kent ook invloeden

van het Zuidlimburgs disrict
Het Kempens district om%t het dekzandgebied ten westen van de Maas, dat door
diverse beekies in min of meer west-oostelijke richting wordt doorsneden. Ook het

Kempens Plateau behoortgrotendeels tothetKempens district Hetis floristischvoor-
al gekenmerkt door nane/vochtige vegeaties (beekdalen, vennen, moerassige heiden).

Voor dit onderzoek zijn metname de beekbegeleidende bossen van belang.

Vegeutiekundig behoren ze tot het type Elzenbroekbos en Vogelkers-Essenbos. Tot

voor het Kempens disrict kenmerkende soorten van beekdalen worden alleen kruid-
achti gen als moesdistel, eenbes en knolsteenbreek gerekend.

2t



HOOfDSÍUK I

FIet Subcenueuroop tlistrict is een van de vijf Pleistocene d!stricren en onderscheidt

zich van de overige door een meer soortenrijke bosflora. De sruwwal, hetNiers- en

Swalmdal en het gebied rond Echt behoren tor het Subcentreuroop districr In een aan-

tal opzichten is dit districtvergeliikbaar met hetZuidlimburgse disrict Belangriike

boom- en struiksoorten zijn hier o.a. winterlinde, wegedoorn, Spaanse aak, mispel,

wintereik, haagbeuk en appel.

E= Estuarièndistrict

ffi rurvi.tiet distrtct

Fr-l xsmp.ns 6;rta.t

mgbceotqtoq .flstrict

§ uaams districr

Í'JIIJJIJI zuidrmbugs distÍict

IIA \af..ddendstrict

, :'i:,, r-ro.o"qr kbidisrict

I orats oistrict

FII ussetreerpotors

rEZ uagveenosria

m RtrEdmaal disrict

f, GeEers osrrict

D hrdiÉkr
DF Fd6-Cffirnls Wmd6
DG Gsídl.ndc.r
DH HosdsdS
DP DrcaB Pl.rau
DR R6-hmvahrFbH
DS SmildsYcmo
DÍ Tcxcl a widtrFo

DZ ZuÉlirhvffi

Eíud.dbHd
lÈd.wil€nn8Zuid-

lirëtsbid W*trd

n!ri.&l dilttu
BicÍbrà

lLsl

G G.kdhkr
CC C.nEl. v.luw
CÈ BcuvclruSvlnS.llrd
GR ReDds.bid.rooí-cD

GS Srlhrd
GU U&rhsHculclrug
GV CrldÉÉvlllci
GZ SlurbrdscbËdca

X f,.rFe*
(L I o,Fnrd Yrddn-

KP KI

L bFdffi
LA Albl*r.6 KioFBr.

LD DrmFatcdjo

LG 6rHc Hrí
Lll Hurlcnnemcr
LK KElrbd lrssllÉ
LL Und.-Wid.o8.bd
LR RàÈonc DrcnF 6 Kld-

LU Upldcn

N Nd.[ir lkilffi
NF Fn*

NZ ZF.X.ry

R R.dE.l dlst#
U lDn!du[und$hro
RO Ouddumh.d*h.pd

S Srketdiffi

SE EcàI

SM Mdnrí61.d
SN NitlR$ hcuv.bd
SS Setu.Ni.R8ëb'd
SÍ ThE

WD Duin.a
wS *hoorl
W SedmIE&

lJ lJdÈFk
UF Rcrnbnd
IJN §óídctpk

UZ zrndshd

Z ZeF&rtr
ZX Àrlr
zLh
ZS SlbmmEr!
ZT Ítuad

E

EB

EK

EW

F

F8
FL
Ftl
Fti

tsU

De verdeling in florodistriaen en subdístacten (uftWert 9 v.d. 1990)

HetMaasdal maakdeel uitvan hetFluviatiele district Ditwordtgel<arakteriseerd door

hetvoorkomen van tienallen vooral lruidachtige soorten, de stroomdo$oro. Het

Maasdal heeft vergeleken met het Ilssel- en Uindal geen karakteristieke flora.

Met name de kalk- en leemhoudende gronden zijn interessant voor het voorkomen van

inheemse boom- en struiksooften. Een uitermate belangrijk bronnengebied voor

inheemse houtige gewassen zijn de Maasheggen ilssen Mook en Arcen. De kem

wordt gevormd door een groot reservaat ten noordoosten van Vierlingsbeek. Maar ook

het oostelif ke Maasdal bevat nog veel heggen met waardevolle genenbronnen. Hier

gaat het om soorten ds sleedocrn, een- en tweestiilige meidoorn, Spaanse aak, rode

kornoelje, wilde kardinaalsmuts, wegedoorn en diverse rozensoorten, waaronder
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tamelijkzeldzame.

Daarnaast is hetvoorkomen van wij veel name elzenbroek in het dekzandgebied opval-

lend. Vergeleken met andere delen van Nederland is hier vaak veel minder yan verdro-

gingseffecten te merken. Tot diep in de zomer, die voor Nederlandse begrippen voor

de tweede maal achtereen zeer wann en

droog was, stond hetwater hoog in de

bezochte broekbossen. Het vegetatietype

is van nahrre relatiefarm aan soorten.

Naast de zwarte els is zwarte bes, grauwe

wilg, Gelderse roos en sporkehout ken-

merkend.

In nationaal en internationaal opzicht is

broekbos tamelijk zel dzaam geworden.

Dit heeftvooral te maken met de groot-

schalige onwatering" De Limburgse

broekbossen zijn redelijk compleet en

intact en daarmee van groot naftuntreten-

schappelijk belang. Vaak zijn ze midden

in intensieflandbouwgebied gelegen.

Adequate buffering kan bescherming bie-

den. Zo is het dal van de Zwarte Beek in

België dooraankoop in hetverre en recen-

te verleden behouden gebleven. Hier

bevinden zich nu langs de beek langgereke elzenbroekbossen, die in de zomer opval-

Ien door de soms massale bloei van slangewortel (Calla palustris).

Vochtig Haspengouw kan enigszins worden vergeleken met Zuid-Limburg, zowel

landschappelijk als qua bodemsituatie. In de talloze beekdalen vinden we holle wegen

met vaak nog goed ontwikkelde stnrwelen met soorten als tweestijlige meidoorn,

Spaanse aak, gladde iep, ruwe iep en steeliep, diverse rozensoorten en zelfs zomerlin-

de.

Op grond van het tot nu toe uitgevoerde onderzoek is een vergelijking gemaak tussen

de mate van voorkomen in de geihventariseerde gebieden vergeleken met hetvoorko-

men in Nederland. Uit de tabel blijk dat er ongeveer 65 autochtone boom- en struik-

soorten voorkomen, die qua voorkomen niet wezenlijk afwijken yan wat voor

Nederland geldt. Op grond van de tabel kan men stellen dat 6o9o van de soorten zeer

zeldzaam tot zeldzaam is.

Slongewortel, een soort von Hzenbroek
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ïABEL 2: De mate van zeldzaamheid van autochtone soorten in de geïnventariseerde

gebieden vergeleken met het landeliike voorkomen

LANDELTTK N EN lí-

fulb.et,1l 
. , -

Amandelwilg ,

A'Éèl't'r.,, i,.'r, , ,r'l

BeUk',:rr . ;,.:,,'r' : -

BJttére,wll§,i : r, ..,:'
Brtterzqtg "' ' '

Blau1-vg bosbes :

g"arank, . "
Bo.§róós , '., ,,,, '

Bóswilg,.,,:,

Dau*braam ,. '

Dginig.opie , ,,,
Egntti;tigè meidàorn

Egelantier, , :; ,,

Elsbés'' ': t " ' ' ;

Frambooi., , ,

Geldeise roos i r:

Gelekornoelie 1.,
Geàorde wilg ,

GéWOne eS, , ,,, ,,.

Gewone esdóorn

Gladdeiep, ,,',
Gàuwè abeel ' ,,

Hàagbeuk : :

Hazelaar :

H9gg9r99s ,, ,,,

Hondsroos', l.'" :

Hulst , . 1

Jeng.verbes ., ,

Katwilg ":,' r 
'l

Kleinbloemige roos
.i t'

Ktimop , ,,:

Kraak*ilg ,1,,,, ,

Kruipwilg

Kruisbes

, ,,, !a!!DELUK, N'EN t'l-
. . : LIMBURG

Koraalmeidoorn r o

Larrrierwilg , ,,'l:t,4,,-,,' 
t,: , ,r

Misoel 1 r- --r . .. ...
.: , .. ...,: .,::a:.::.:.: ..

Dapr I II LLI
- :a-1 . l:.,., ::.r-.r, -,..i.tt, '-i-t :-

RatelpopulieÍ 2 2,,.
Rode kamperfoelie r I

'.'. .:.. .,.:: . ' :

Rode kornoelje z 3

Ruweberk..:....:..'.|3:..2

Schietwilg, .'...',,.,r,,, ',2 't 2

Sleedoorn 3 4
. :,. ,t,,,-

Spaanseaak | 2

Sporkehout 4 4

Steelrgp ,' ,' , :.': '-:. r r' r ' ,

Struweelr'o .:,,i: ,,;. 1,,l .z, ,, t '

TaXU§: ...:j. ::i.. Ii .I

Tweestiillse merdoorn 2 2
: :: 

. 
:j: :

Viltroos r r

Vlier, ,l,,, r. ,.,,'.r 4,, . ,t,: 4 ,'
vogekeÀ' :.,' .' ,',,r'' : . r, ,r" ' 3 '

tv\Iegedooà z 2

Wilde kamperfoelie 4 4

Wilde kardinaalsmuts 3 3

Wilde liguster 2 r

Wilde lijsterbes 4 4
rÀrintereik] '"'2 

2

l{interlinde 2 r

Witteels I ' r r l

Wollige sneeuwbal r o

Zachteberk 4 4
l

Zoetèkers ' :r, ,,3 , '2,",,

Zomereikt ', . '3 " 4 '

Zomerlinde, ,.' ,rl, " :1'
Zwartepopulier ''. .r ,r : " ''r ''
Zwàrtebes :' 2 2':'
Zwarteels 4 4

3

3

I

2,

l,
4

4

2

I

3

4

2

4

2

!

3

3

Í

2

2

7

3

I

4

2

4

3

,3

3

2

3

I

4
3

.

2

3

LIMBU.RG

'. :::' !,,., r

, ,,, 2',.,
-i,r:jl.. ir:

,...t,r. t,

1;'.r':;;.1 ,1::: ;

:.r,'l:lr3:i:, :r:
I'

,.:::J'':
,.,t,r2..

,: :,:1,' 
.,, '. :' ,,_

..:,,,3, :

:, :,,:1 .1i ,

.r,.::IJ.','.:,

.r':,0' 
'

',':. ,: l:,"';

!

,.,:,',0,.
,1,,'..t2

,tr ,, 3,

,.,, I

,: ,2

,,:'3
t,. 2

. 
t'l

, il,
. 4,:

t 2'
, 4,
'2
t,4

2'
t 

l,,,::
"1,
't
.,:.. {.,:

r,.' 2'
'li

2

LEGENDA:

o. (vermoedelijk)nooitvoorgekomen

r. zeer zeldzaamof

2. zeldzaam

3. vrij algemeen tot plaatselijk zeldzaam

4. algemeen.

l-
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Hetzeldzaamheidscijfer voor het inventarisatiegebied is gebaseerd op hetonderhavige

onderzoek en geldtals voorlopig. Gezien de keuze voor hetgeihventariseerde gebied

zullen vooral de soorten van de voedselarme gebieden er niet ofnietgoed uitkomen.

Een vergelijking met de landelijke zeldzaamheidscijfers is pas goed mogelijk na afron-

ding van het onderzoek naar inheems genetisch materiaal in 1995/1996. Toch geeft de

lij st wel een indicatie.

3.4 OvERzrcHT vAN BoHEN EN STRUTKEN tN DE

RELEVANTE BOSGEMEENSCHAPPEN

In de geïnvenariseerdegebieden zijn devolgende bosgemeenschappen aangetroffen:

Op basis van eigen onderzoek in Limburg en relevante literatuur (Maes, N., 1993,

Werí, S. v.d., r99r, Westhofi V, &A.I. DenHeld, 1969, Ellenberg, H. rg86) is hieronder

een overzichtgegeven van de relatie ussen boom- en struiksoorten en de levensge-

meenschappen waarin ze in hetinvenurisatiegebied kunnen worden aangeuoffen.

In tabel3 en 4 worden nietdlevegetatietypenvermeld. Een aanal komen slechts in
zeer beperkte mate en fragmenarisch voor, zoals Veldbies-Beukenbos (fragmenair op

de St.Iansberg), Kalk-Elzenbroek (bij SintTruiden), Koningsvaren-Elzenbroek (langs

deZwute Beek en bij de St. )ansberg)) en Berken-Elzenbroek in het Leudal. Het Elzen-

Eikenbos zoals van der Werf dat onderscheidt (werí S. van der, r99r) wordt hier opge-

vat als een storingsvariant van het gewoon Elzenbroek Het bevat overgangen runr

Berken-Zomereikenbos. Het is ons inziens onvoldoende gekarakteriseerd om als zelf-

sundig type gehandhaaftl te blijven.

Het beueftoverigens ook in internationaal opzichtbijzondere enzeldzunelevensge-

meenschappen. Alleen hun spaarzame voorkomen maak dat ze voor de Limburgse

situatie minder specifiek zijn te karakteriseren. Derhalve worden ze nietin de abel
opgenomen.
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Tabel3: De relatie tussen boomsoorten en levensgemeenschappen in Limburg

&Q r-Q Mil-F St.c F-U P+ O1.l. Ca-F'C^

boomlaag

Acer campestre Spaanse aak

Acer pseudoplatanus gewone esdoorn

Alnus glutinosà : zwarte ets

Betula pendula :1 
'rr: 6s91s !s1[:, :,

Betula pubescens ,,. àihte berk :

Carpinus betulus haigbeuk

Fagus sylvatica beuk , , '
,]

Fraxinus excelsior Sewone es

Populus remula r:atelpopulier

l i 2r 2,->.::.2r

!.I,, ,

3'p ,?p 
, ,.

Ip,: ,,l p,.:
l':'r 3

5, 5

I3
7, I

P ,:
1i,"2
37
33
la
::,,,.'

r2

:' .2

I , r' r

4t ,7 4,,: 5

r , ,, r t,':, t: ,,;., , .1,., 2

! P, I 2, r'::r 2 . :i. 3

I .r., .r '.. ':r

Prunus avium zoete kers

Quercus p"!Te . wi11g1ik

Quercus robur' ' zomereik

Tilia cordaa winterlinde

Tilia platyphyllos ' zomerlinde

ruwe iep

steeliep

gladde iep

I

2

3

4

5

P

r

zeer incidenteel voorkomend

weinig

regelmatig, verspreid

frequent

dominant

pionier

aan de rand

2r,2

2

2

J

2

2

&Q Berken-Zomereikenbos

f-Q Wintereiken-Beukenbos

Mil-F Gierstgras-Beukenbos

St-C Eiken-Haagbeukenbos

F-U Fraxino-Ulmetum

P-F Vogelkers-Essenbos

Ch-A Elzenbronbos

Ca-F Essenbronbos

C-A Gewoon elzenbroek

4,

2,

3,

I

+.P

,',

4.,

2,

I.
!,,

3

3

3

Ulmus glabra

Ulmus laevis

Ulmus minor

LEGENDA

Vogelkers, een soort von beekbegeleidende bossen
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Tabel4: De relatie tussen struiksoorten en levensgemeenschappen in Limburg

B-Q F-Q Mil-F SÈC F-U P-F Ch-A Co'F C'A

struikleagrrand
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3.5 ErN KoRTE KARAKTERTSTTEK vAN ENKELE

c eiNveNTARTSEERDE G EBr EDEN

Alle hieronder beknopt beschreven gebieden komen voor op de topografische kaart uit

r85o. Veel bossen zijn vermoedelijkvan veel vroegere datum.

Per onderscheiden landschapstype worden de belangrijkste gebieden beschreven en

gekarakeriseerd naar de voorkomende bosgemeenschappen, de aangetroffen

inheemse soorten, de indicatoren voor oude bos en waar relevant bijzondere omstan-

digheden. Tevens wordt aangegeven ofhet om een A-locatie gaat. Het betreft dan bos-

gebieden die kunnen worden beschouwd als zijnde hetmeestrepresentatiefvoor

natuurlijke bosgemeenschappen in Nederland (Al, E.l. et al., 1995). Op dergelijke loca-

ties komen relatiefveel bosgebonden soorten voor en is er sprake van geringe versto-

ring op de groeiplaats. Onlangs zijn door het IBN-DLO de Alocaties in Limburg nader

uitgewerkt (Ouden, I.B. den, rg95).

STUW}YAL

Sint Jonsöerg e.o, (A-locotie)

Gelegen op de stuwwal. Tot het gebied worden ook de omringende bossen en hout-

wallen op de Kiekberg en langs de Zevendalseweg gerekend. De bossen maken onder-

deel uit van een veel groter bosgebied dat zich van Nijmegen tot ver in Duitsland

(Reichswald) uitstrek.
Het gebied bestaat uit hellingbossen met uittredende bronnetjes. De belangrijke bos-

gedeelten bevinden zich vooral onderaan de stuwwal.

Veg*ane

Het grootste gedeelte van de bossen bestaat uitWintereiken-Beukenbos met fragmen-

ten van hetVeldbies-Beukenbos en Parelgras-Beukenbos. Onder aan de stuwwal

bevindt zich Gewoon Elzenbroek en Koningsvaren'Elzenbroek.

Inheemse soorten

Zwarteels, ruwe berk, zachte berk, haagbeuk, hazelaar, eenstijlige meidoorn, Sewone

es, klimop, hulst, wilde kamperfoelie, appel, mispel, gagel, ratelpopulier, zoete kers,

sleedoorn, wintereik, zomereik, Quercus x rosacea, vuilboom, grauwe wilg, vlier,

wilde lijsterbes, winterlinde, ruwe iep, Gelderse roos.

Indicatoren uoor oud bos

Gevlekte aronskelk, smalle stekelvaren, wine klaverzuring, zwarte rapunzel, gele

dovenetel, boswederik, dalkruid, dubbelloof, koningsvaren, grote veldbies, witte bos-

bies, salomonszegel, adelaarsvaren, eenbloemig parelgras, groot springzaad, schaaf-

stro, koningsvaren, gierstgras, hazelaar,hulst, appel, mispel, wintereik, winterlinde.
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Appel, indicotor voor oud bos

].IAASDAL

/l4oosheggengebied

Op de grens van Noord-Brabant en Limburg stroomt de Maas. VanafCuijk tot Arcen

liggen aan weerszijden uiterwaarden die landschappelijkvisueel op een groot aantal

plaatsen worden gekenmerkt door kleine percelen onderling gescheiden door vaak

dichte heggen. De grootste concentratie bevindt zich ruwweg tussen Vierlingsbeek en

Cuyk (noordwestelijk) respectievelijk Mook (noordoostelijk). Aan de Brabantse kant is

sprake van relatiefkleine percelen met gemiddeld * r4o meter heg per hectare. De per-

celen aan de Limburgse kant zijn van oudsher wat gïoter.

Bij velen staat dit gebied bekend als het Maasheggengebied. Uit historische geschriF

ten blijk dat er in het begin van de vijftiende eeuw al sprake was van met heggen afge-

bakende eigendommen (Vrieze, 1. de, ry7g1. Hun naruurwetenschappelijk belang ont-
lenen de Maasheggen aan hetgrote aantal inheemse houtige gewassen, naast belang-

rij ke ornitholo gische en herpetofaunis tische waarden.

Ondanks de opkomstvan het prikkeldraad is een belangrijk deel van de oorspronkelij-

ke heggen nog steeds intact Ze moeten nog steeds als ondoordringbaar obstakel voor

hetvee dienen. De meidoornhagen worden daarom regelmatig teruggesnoeid. Overal

zijn in deze hagen nog sporen van oude vlechttechnieken terug te vinden.

Doordat grote delen van het gebied in bezit van Staatsbosbeheer zijn gekomen is de

teloorgang ten dele stopgezet. ïoch zijn er via de lucht nog schadelijke invloeden te

constateren. Met name heggen langs grote akkers herbergen vaak nitrofiele soorten
(verbraming, veel vlier, brandnetels e.d.).

Op de hoeken van percelen en langs waterloopjes en drin§oelen staan vaakgeknotte

bomen (gewone es, schietwilg, zomereik, gladde iep). Vooral de knotessen zijn impo-

sant. De meeste iepen zijn door de iepzieke uit het beeld verdwenen. Toch zijn er nog

een paar grote knotiepen gespaard. Hier en daar treedt ook verjonging van gladde iep

op.

Evenwijdig aan de rivier bevinden zich enige langgereke rivierduinen. Vooral de

Groeningse en Vorhrmse bergjes zijnvanbelang. De overgangen van hoog naar laag

bezinen belangrijke natuunyetenschappelijke waarden.
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Ylechtwe* in essenhoog

Veg*atie

Conform de huidige opvaningen moeten de heggen gerekend worden tot de orde der

Prunetalia spinosae (Orde van de sleedoornstruwelen). Gezien de samenstelling, met

veel indicatoren voor oud bos, kunnen ze worden beschouwd als restanten van een

eertijds aanwezig ooibos. De aanwezigheid van soorten als weestijlige meidoorn,

Spaanse aak, rode kornoelje, bosrank, wegedoorn geeft aan dat het om een oude bos-

situatie gaat. Dergelijke soorten vestigen zich pas na een lange periode.

Op de overgangen van rivierduin naar uiterwaarden is een reeks aan te treffen van

droog, voedselarm Berken-Zomereikenbos via matig voedselarm Wintereiken'

Beukenbos en Vogelkers-Essenbos naar vochtig Elzenbroek. Deze typen zijn enigszins

fragmentair aanwezig.

Beheer

Er is sprake van een cyclisch hakhoutbeheer. Op open plekken wordt opnieuw inge-

plant met soorten die van natrtre in het gebied thuishoren. Op een aantal plaatsen is

datvermoedelijkwel metvreemde herkomsten gebeurd. Overigens wordt meidoorn,

kardinaalsmuts, Gelderse roos en wegedoorn yan lokale herkomsten door SBB op

enige plaatsen toegepast.

Inheemse soorten

Spaanse aak, zachte berk, bosrank, rode kornoelje, hazelaar, Crataegus x media,

tweestijlige meidoorn, wilde kardinaalsmuts, gewone es, klimop, zoete kers, slee-

doorn, zomereik, wegedoorn, sporkehout, aalbes, Rosa andegavensis, hondsroos,

heggeroos, kleinbloemige roos, Rosa nitidula, R. obtusifolia, egelantier, viltroos,

schietwilg, boswilg, grauwe wilg, bindwilg, gewone vlier, bitterzoet, wilde lijsterbes,

Gelderse roos.
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lndícatorcn uoor oud bos

Gevleke aronskelk, drienerfmuur (zwak), bosrank, rode kornoelje, hazelaar, tweestij-

lige meidoorn, wilde kardinaalsmuts, wegedoorn.

Bijzonderheden

Zeer belangrijk genenbrongebied voor inheemse struweelsoorten met o.a. de grootste

landelijke populatie van Spaanse aak, kleinbloemig roos (bereikt hier zijn noordgrens)

Heuloërbroek

In de omgeving van Ayen in de gemeente Bergen ligt een aantal bosjes met een biizon-

der karaker. Door de ligging net onder aan de steilrand (overgang Maasdal naar mid-

denterras) is hier sprakevan kwel. De meeste sloten zijn roodgekleurd door ijzerhou-

dend water. Een klein bosje springt er in het Heuloërbroek uit door zijn bijzondere

samenstelling. De overige bosjes liggen wat hoger en daarmee ook droger. Het gebied

is vermoedelijk vroeger veel natter geweest.

Vegetatte

Op de de laagste delen is sprake van nat Gewoon Elzenbroek met overgangen naar

Wilgenstruweel. Hoger en droger zien we Vogelkers-Essenbos. In dit bosje komt mis-

pel voor, die zich plaatselijk verjongt. Een dergelijke situatie wordt vrijwel nooit aange-

troffen.

Inheemse soorten

Zwarte els, zachte berk, hazelaar, eenstijlige x weestijlige meidoorn, tweestijlige mei-

doorn, eenstijlige meidoorn, wilde kardinaalsmuts, gewone es, wilde kamperfoelie,

mispel, zoete kers, sleedoorn, vuilboom, zwatte bes, aalbes, framboos, grauwe wilg,

vlier, binerzoet, Gelderse roos.

lndícatoren uoor oud bos

Hazelaar,tweestijlige meidoorn, wilde kardinaalsmuts, mispel. Kruiden zijn niet

waargenomen maar wel waarschijnlijk.

Bíjzonderheden

Bosjes mer een samenstelling als die in het Heuloërbroek worden zelden in rivieruiter-

waarden waargenomen. Gezien het uitermate kleine opperrrlak is het uiterst kwets-

baar.

Zelderse Driessen

Ondanks het feit dat Nederland met zijn grote dichtheid aan botanisten floristisch vrij

goed doorzocht is, worden er toch elk jaar nog nieuwe parel$es ontdek. Ditwas dit

jaar het geval met een bosje in het Niersdal, direct onder het Reichswald en in de

invloedssfeer van de stuwwal. Het bos ligt in een binnenbochtvan de Niers. In het bos

bevindt zich een zeer oude kern, die op kaarten uit r73r al bos was (Aymans, G. et al,

rg88). Dit is waarschijnlijk eeuwenlang als hakhout met overstaanders geëxploiteerd.

Het westelijk gedeelte van het bos helt naar de Niers toe en wordt het natter.
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Detoiltop. koart 1830 en 1992

Vegetlatte

Vooral het oude bosgedeelte is uitermate belangwekkend en bevat overgangen van

ïtrintereiken-Beukenbos naar Vogelkers-Essenbos en Essen-Iepenbos.

Inheemse soorten

Zachte berk, haagbeu§ rode kornoelje, hazelaag eenstijlige meidoorn, wilde kardi-

naalsmuts, klimop, wilde kamperfoelie, wilde kamperfoelie, appel, ratelpopulier,

zoete kers, sleedoorn, wintereik, zomereik, Quercus xrosacea, wegedoorn, vuilboom,

aalbes, kruisbes, hondsroos, Rosa nitidula, dauwbraam, framboos, gïauwe wilg, bit-
rcrzoeq wilde lijsterbes, Gelderse roos.

Indicotoren uoor oud bos

Grote muur, bosviool$e, adelaarsvaren, bleke zegge,lelietje van dalen, rode kornoelje,

hazelaer,wilde kardinaalsmuts, appel, wintereik, wegedoorn.

Bíjzonderheden

Een grote populatie appel in een bosje (meer dan 3o individuen) en een grote populatie

wintereik Biizonder ook is het grote aantal oorspronkelijk inheemse soorten.

De Doort (A-locatie)

In de gemeente Echt, ten zuiden van het gehucht Gebroek, bevindt zich een belang-

wekkend bos. In een vegetatiel«rndig opzicht is het te beschouwen als een noordelijke

uidopervan Zuid-limburg, hoewel het tot het Subcentreuroop floradisuictwordt

gerekend.

Het gebied bestaat daarnaast uit enige kleiputten en graslanden.

De Doort is in eigendom bij Saatsbosbeheer.

Vegetaíe

Hetgrootste gedeeltevan het bos bestaatuiteen mozaiekvan Eiken-Haagbeukenbos,
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Parelgras-Beukenbos, Gierstgras-Beukenbos en Essen-Iepenbos dat tot en met de

tweede wereldoorlog als middenbos is beheerd.

inheemse soorten

Spaanse aak, zwarte els, haagbeuk, rode kornoelje, hazelaar, Crataegus x media,

tweestijlige meidoorn, eenstijlige meidoorn, gewone es, klimop, wilde kamperfoelie,

zoete kers, sleedoorn, zomerei§ aalbes, bosroos, hondsroos, viltroos, dauwbraam,

framboos, boswilg, grauwewilg, kawilg, gewonevlier, wilde lijsterbes, Gelderse

roos. Erworden enige appels aangetroffen met'wild' bloed. Mogelijk is de ruwe iep en

gladde iep inheems.

Indicotoren uoor oud bos

Bosanemoon, salomonszegel, eenbloemigparelgras, bosviooltje, eenbes, boszegge,

smalle stekelvaren, gele dovenetel, grote muur, gevleke aronskelk, rode kornoelje,

hazelaar, twee s tijlige meidoorn.

Bijzonderheden

Dit oude bosgebied herberg een aantal bijzondere soorten: zeer oude Spaanse aa§

viltroos en bosroos. Het is beheerd als hakhout met overstaanders. Bij faunisten is het

bekend door de grote populatie boomkikkers.

DEKZANDGEBIED

In het dekzandgebied bevinden zich ulrijke beken en beekjes. Langs de randen bevin-

den zich nog regelmatig (weliswaar fragmentaire) linten met broekbos

(Elzenbroekbos en Berkenbroek), die hoger op de beekdalhellingen vaak overgaan in
Vogelkers-Ëssenbos en/of Essen-Iepenbos. De hieronder beschreven broekbossen zijn

Londsàop van De Doort
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qua soortensamenstelling min ofmeer kenmerkend voor het dekzandgebied en gel-

den daarmee als representanten voor de beekbegeleidende bossen. Hiertoe behoren

ook de A-locaties Castenrayse Vennen en Kaldenbrbek.

Leudal (A-locatie)

In de driehoek tussen Neer, Roggel en Haelen wordt het laagterras van de Maas relatief

diep doorsneden door de Roggelschebeek, Zelsterbeek, Tungelroysche beek en

Leubeek, die hier nog niet zijn 'genormaliseerd'. Hier bevindt zich, ingeklemd tussen

de intensieve landbouw, een ruim 4oo ha groot naruurgebied, hetLeudal, dat zijn

naam ontleent aan een van die bee§es. De oriëntatie van de in het reservaat vrij mean-

derende bee§es is west-oost. Vooral vanuit het noordelijk dekzandgebied, waar de

hoogste gronden liggen, is er sprake van een goed onwikkelde graduele overgang van

droog-hoog-voedselarm naar nat-laag-voedselrijk. Hier, in het dal van de Zelsterbeek

en de Leubeek, bedragen de hoogteverschillen vijf meter. Tussen de beekdalen bevin-

den zich eveneens west-oost georiënteerde rivierduintjes. Vanuit natuurwetenschappe-

lijk oogpunt zijn de directe beekdalen met hun vochtige en natte bossen van groot

belang.

Het gebied is grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer.

Elzenbroek met bloeiende doaers (voorjoonospea)

Vegetone

Door de aanwezigheid van een gave gradiënt zijn de hiervan nahrre thuishorende

levensgemeenschappen allemaal in het gebied waar te nemen. Alleen de hogere droge-

re delen zijn door de inplant met naaldhout niet oorspronkelijk. Hierdoor is het aan-

deel Berken-Zomereikenbos gering. Langs de beken bestaan de bossen vooral uit

Gewoon Elzenbroek en op de wat armere bodems fragmentair uit Berken-Elzenbroek.

Via een smal lintvan Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Querceftm) en hier en daar goed

ontwikkeld Vogelkers-Essenbos gaan de bossen over in Wintereiken'Beukenbos.
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Beheer

Er is tot in de vijftiger jaren sprake van hakhoutbeheer en spaartelgen in Wintereiken-

Beukenbos, Elzen-Eikenbos en elzenbroek.

Inheemse soorten

Zwatte els, ruwe en zachte berk en hun kruising, struikhei, haagbeuk, rode kornoelje,

hazelaar, eenstijlige meidoorn, brem, gewone es, klimop, wilde kamperfoelie, gagel,

ratelpopulier, zoetekers, vogelkers, sleedoorn, wintereik, zomereik en de kruising Q.

x rosacea, sporkehout, zwarte bes, aalbes, viltroos, boswilg, grauwe wilg, gewone

vlier, trosvlier, bitterzoet, wilde lijsterbes, gladde iep, blauwe bosbes, Gelderse roos.

Op de overgang van Wintereiken-Beukenbos naar broekbos vonden we een appel met

veel 'wild' bloed. Bijzonder was de waarneming van een viltroos in het zelfde milieu.

Indicatoren uoor oud bos

Aangetroffen zijn: brede stekelvaren, ruige veldbies, dalkruid, adelaarsvaren, salo-

monszegel, bosanemoon, dubbelloo{, eikvaren en grote muur, rode kornoelje, haze-

laar, wintereik en schaafstro. Door anderen wordt nog vermeld bleke zegge, paarbla-

dig goudveil, hengel en witte rapunzel (Willems, I., r98o).

Bijzonderhedea

Door hetvoorkomen van een vrij ongestoorde gradiënt met de bijbehorende levensge-

meenschappen behoort het Leudal tot een van de mooiste en bijzonderste gebieden.

Mede door zijn ligging op de grens van het Kempens, het Fluviatiel en het

Subcentreuroop floradistrict komen er ook veel en bijzondere soorten voor, zoals rode

kornoelje, haagbeuk, wintereik (populatie oud hakhout), viltroos en gladde iep.

Bedreiging

Er is een redelijk grote druk op het gebied. Deze wordt veroorzaakt door de soms

intensieve recreatie, infrastructuur, de slechte waterkwaliteit en de landbouw.

({}3d3m

Leudol
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Groot Schuitwoter (Broel<huizerbroek) A-locotie

In de gemeente Arcen ligt een oude Maasarm die aan de westzijde is begrensd door een

z-3 meter hoog rivierduin. Gedeeltelijk loopt de Broekhuizermolenbeek door de maas-

meander, gedeeltelijk is de oude arm met kwelwater gevuld. Hier bevindt zich een ven

genaamd het Schuitwater. Langs de beek en ten noorden en oosten van het

Schuitwater liggen natte broekbossen. Op de kaart r85o is langs de stuiftluinrand een

smalle strook bos te zien, die de loop van de beek volgt. Vermoedelijk was toen van een

kleiner oppervlak broekbos sprake.

Vegei.ane

De meeste bijbehorende levensgemeenschappen zijn in het gebied waar te nemen. Het

rivierduin is grotendeels ingeplant met naaldhout. Hierdoor is het aandeel vochtig

Berken-Zomereikenbos gering. Langs de beek bestaat het bos vooral uit Gewoon

Elzenbroek en op de wat armere bodems fragmentair uitBerken-Elzenbroek. Hier en

daar is sprake van een vochtige, meer voedselrijke situatie en zien we Vogelkers-

Essenbos en overgangen naar Wintereiken-Beukenbos.

Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer.

Beheer

Er is sprake van elzen- en essenhakhout. De drogere bossen zijn als produktiebos in

gebruik.

Inheemse soorten

Zwa*eels, zachte berk, eenstijlige meidoorn, gewone es, wilde kamperfoelie, ratel-

populier, zoete kers, vogelkers, sporkehout, framboos, grauwe wilg, gewone vlier,

trosvlier, bitterzoet, wilde lijsterbes, blauwe bosbes, Gelderse roos.

Indicatoren uoor oud bos

Aangetroffen zijnz smalle stekelvaren, dubbelloof, In het elzenbroek komt slangewor'

tel voor. De aanwezigheid van dotterbloem duidt op kalkrijke kwel.

Hzenhokhout
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ROER.S\lALH

In het Roer-Swalm gebied liggen de volgende bijzondere gebieden:

Meinweg (A-locatie)

Ten oosten van Roermond ligt, tussen de Bosbeek en de Roode Beek, een grootvooral

uit heide bestaand terrein, onderdeel van het nationaal park Meinweg. Het is licht

geaccidenteerd en ligt grotendeels op de rand van een geologische storing op een

hoogterras tussen 6o en 75 meter boven NAP. Het is bedekt met zanden en grinden

(oude Rijnafzeningen) en plaatselijk met löss en dekzand. Het beekdal van de Roode

Beek is sterk lemig. Het dal van de Bosbeek bestaat vooral uit zandig/grindige bodems.

Met name in de boven- en middenloop vindt locaal veenvorming plaats. Het eikenhak-

hout ten oosten van de Rolvennen ligtvoornamelijk op langgerekte oost-west gerichte

stuiftluinen, die het dal van de Bosbeek min ofmeer afscheiden van de rest van het

gebied.

Historische kaarten en archieven laten zien datvermoedelijk alleen het dal van de

Bosbeek en de Roode Beek en de stuiftluinen ten oosten van de Rolvennen 'altijd ' met

bos zijn bedek. De restvan het gebied is vanaf de rSe eeuw heide geweest, die groten-

deel vanafhet midden van de vorige eeuw weer is bebost.

Het gebied is deels eigendom van Staatsbosbeheer, deels in bezitvan de gemeente

Roerdalen.

Veg*ane

Op en rondom de heidecomplexen komen bosjes voor met eeuwenoude eikenstrub-

ben. Ze bestaan vooral uit Wintereiken-Beukenbos en Berken-Zomereikenbos. Ze ziin

grotendeels als hakhout beheerd. Het betreft veelal zeer oud bos dat wordt geken-

\Nintereikenhal<hout op de Meinweg
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merlc door de grote stoven van wintereik en zomereik" Langs de Bosbeek komt

Gewoon-Elzenbroek voor. Het dal van de Rode Beek is een van de best bewaarde beek-

dalen van ons land en bestaat uit een smal lint van bossen met Elzenbroek, Vogelkers-

Essenbos en Eiken-Haagbeukenbos.

Inheemse soorten

Zwarteels, ruwe en zachte berk, haagbeuk, hazelaar, eenstijlige meidoorn, brem,

beuk, gewone es, klimop, jeneverbes, wilde kamperfoelie, appel, gagel, ratelpopulier,

vogelkers, sleedoorn, wintereik, zomereik, Quercus x rosacea, vuilboom, aalbes, fram-

boos, geoorde wilg, boswilg, grauwe wilg, kruipwilg, bitterzoet, wilde lijsterbes, win-

terlinde.

Indicatorcn uoor oud bos

Grote muur, dalkruid, adelaarsvaren, bosanemoon, boswederik, gele dovenetel, mus-

kuskruid, witte klaverzuring, groot springzaad, smalle stekelvaren, hazelaa4 appel,

wintereik, winterlinde.

Bijzonderheden

Grote stoven van zomer- en wintereik en hun overgangen, els, gewone es en boomvor-

mende lijsterbes. Voorkomen van appel.

Hoosten (A-locotie)

Vlakbij St. Odiliënberg ligt het oude landgoed Hoosten. Het grootste gedeelte is laag

gelegen op een oude meander van de Roer. In het westen en zuiden wordt het gebied

begrensd door een hoge wal die uit kalkl oze zandige kleien bestaat. Het lager gelegen

gedeelte staat lange perioden in het jaar onder water.

Hoosten is particulier bezit.

Vegetotte

Het grootste gedeelte bestaat uit Gewoon-Elzenbroek. Dit is in het verleden vooral als

hakhout beheerd. Op de open plekken gaat dit broek soms over in wilgenstruweel,

vooral uit grauwe wilg bestaand. Aan de randen komen overgangen naar Eiken-

Haagbeukenbos, Vogelkers-Essenbos enl{intereiken-Beukenbos voor. Vooral op de

hogere wal is regelmatig aangeplant met populier, zomerlinde en Hollandse linde,

tamme kastanje, robinia, beuk.

Inheemse soorlen

Zwarteels, zachte berk, haagbeuk, hazelaar, eenstijlige meidoorn, brem, klimop,

wilde kamperfoelie, aalbes, zwartebes, boswilg, grauwe wilg, gewone vlier, ruwe iep,

Gelderse roos.

Indicatoren uoor oud bos

Voorjaarshelmbloem, ruigeveldbies, grote muur, eikvaren, dalkruid, bosanemoon,

hazelaar. Door anderen zijn fraai hertshooi, leliede van dalen, hengel, adelaarsvaren

en witte klaverzuring waargenomen.
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Bijzonderheden

Hoosten is vooral van belang door zijn grote oppervlak aan nat elzenbroek met over-

gangen naar rijkere levensgemeenschappen.

Mu n ni n gsbosch (A-locatie)

Ookin de omgevingvan St. OdiliënbergligthetMunningsbosch. Hetwordtdoorsne-

den en begrensd door de Vlootbeek en bestaat uit lemige en kleiige zanden. Het huidi-

ge bos is rond r8oo grotendeels aangelegd, maar was daawoor ook al eeuwen lang

bos. Het bos is voornamelijk als hakhout met overstaanders beheerd.

Het Munningsbosch is particulier bezit.

Vegr.ane

Langs de beek en in de omgeving van het huis is het bos Vogelkers'Essenbos en Eiken-

Haagbeukenbos dat meer het dal uit overgaat in Wintereiken-Beukenbos. Door aan-

plant met beuk zijn hier grote delen veelal zonder ondergroei. Op de overgangen naar

Eiken-Haagbeukenbos staan grote vitale haagbeuken die overigens gedeeltelijkvoor

de kap zijn geblesd.

In de omgeving is veel aanplant met grove den en plaatselijk Amerikaanse eik en poPu-

lier.

Inheemse soorten

Zachteberk, haagbeuk, hazelaar, gewone es, klimop, hulsg wilde kamperfoelie, zoete

kers, vuilboom, framboos, boswilg, gewone vlier, gewone lijstbes, ruwe iep(?).

Indicatoren uoor oud bos

Bosanemoon, adelaarsvaren, hazelaar.

Bijzonderheden

De oppervlakte metbelangwekkend bos is relatiefklein.

Swolmdal (A-locatie)

Aan weerszijden van de Swalm bevindt zich vooral ten westen van het dorp Swalmen

een redelijk gaafbeekdal met broekbossen, graslanden en heggen" De Swalm stroomt

hier door een oude maasmeander.

Het Swalmdal is gedeeltelijk in bezit bii Staatsbosbeheer.

Vegetatte

De kern van het bos bestaat uitElzenbronbos met Gewoon-Elzenbroek en op de hoge-

re delen Vogelkers-Essenbos. Vooral het Elzenbronbos is gaafen zeeÍ nat.In het

broek- en bronbos liggen enige oude beekmeanders. Er komen hier soorten voor als

bittere veldkers, paarbladig goudveil, bosbies, elzenzeggeen kruipend zenegroen. Het

bos is gedeeltelijk op rabatten aangelegd. De rand metWintereiken-Beukenbos staat

onder zwaar landbouwvuur en is daardoor zeer gestoord-

De heggen in het meer noordelijk gelegen dal bij de boerderij de Hoosterhof zijn bij-
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zonder soortenrijk en behoren vegetatiekundig tot de orde van de sleedoornstruwelen

(Prunetalia spinosae). Hier bevindt zich aan de oostkant op een steilrand nog een

klein bos Wintereiken-Beukenbos met de kruising van zomer- en wintereik.

Inheemse soorten

Zwa*e els, zachte berk, bosrank, rode kornoelje, hazelaar, Crataegus x media, eenstij-

lige meidoorn, wilde kardinaalsmuts, gewone es, wilde karnperfoelie, zoete kers,

vogelkers, sleedoorn, zomereik, Quercus x rosacea, zwarte bes, aalbes, hondsroos,

heggeroos, Rosa nitidula, dauwbraam, framboos, schietwilg, boswilg, grauwe wilg,

kraakwilg, amandelwilg, gewone vlier, bitterzoet, wilde lijsterbes, Gelderse roos.

Indicatorcn uoor oud bos

Gele dovenetel, paarbladig goudveil, bosrank, rode kornoelie,hazelaa1 wilde kardi-

naalsmuts.

Bijzondetheden

Internationaal is elzenbronbos zeer zeldzaam; oude elzenhakhout met grote stoven.

De waterkwaliteitvan de Swalm is redelijk. In deze snelstromende beek komen onder

meer vlottende waterranonkel en haaksterrekroos voor. Bij regen is er soms sprake van

veel slibaanvoer.

HET KEMPENS PLATEAU

Zwarte Beek

Devallei van de ZwarteBeek in de Belgische Kempen is een van de laatste redelijk

ongesroorde laagland-beekdalen in West-Europa. Om deze reden is het beekdal in het

HetSwolmdal
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onderzoeksprogïamma opgenomen.

Het bijzondere van het dal van de ZwarteBeek is mer name de bovenloop. Door de lig-
ging op militair terrein (uitgesueke heide) op het Kempens plateau is hier sprake van

een ongestoorde hydrologische oorsprong. Ook de middenloop is redelijk intacg hoe-

wel het wordt omringd door landbouwgebied.

Totver in deze eeuw zijn de boeren hier op de uaditionele manier blijven boeren, zon-
der gebnrik te maken van l«rnstrnesL Er ziinaanwijzigingen dat ditvooral te maken
heeftmetde opkomstvan de steenkoolexploiatie in de twintiger jaren. De eerste

generaties mijnwerkers waren boerenzonen die raditioneel bleven boeren omdatze
hun inkomen niet uitsluitend uit de landbouw hoeftlen te verkrijgen (Burny, I., 1986).

Aan de noordzijde van de voornamelijk oost-west georiënteerde beek is het dd relatief
steil. Het gaat met een steilrand snel over in het dekzandgebied. De middenloop is

naar het zuiden toe veel breder. Hier bevinden zich eerst de natte en vochtige hooilan-
den en vewolgens de Oude Beek. Langzaam verheft het dal zich, waarbij het overgaat

in naddbossen.

Vanafr97g is een locale nanrurbeschermingsgroep (BERO) percelen in de middenloop
gaan opkopen om ze vervolgens te gaan beheren. Inmiddels is bijna 9oo hecare aan-
gekocht. Van de problemen waannee men bij het beheer wordt geconfronreerd zijn
verdroging en verruiging wel de meesr belangrijke.

Ten westen van Beringen is het beekdal aanzienlijk meer gestoord. Hier snijdt de

Zwane Beek echter veel dieper in het landschap. Het beeld van de middenloop mer een

steile noordelijke dalkant en een flauw oplopende zuidelijke dalkant is hier aanzienlijk
versterkt Op de steile flanken komen nog enige bijzondere holle wegen voor met een

rijkdom aan houtige gewassetr. De bodem is lemig. op enkele plaatsen dagzoomt
ijzerhoudende zandsteen.

Vdd vm dr Zmrrc Bct ítÉ0 h. ln b.rËl
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Dogzomende zondsteen (twv Beringen)

Veget.ane

In de boven- en middenloop is het Gewoon- Elzenbroek het meest voorkomende bos-

vegetatietype. Op een aantal plaatsen zien we hier massale groei van slangewortel,

naast de andere kruiden die tot het typische gezelschap van het elzenbroek horen. Het

bos is als een smal lint langs de beekloop aanwezig en gaatvia fragmentair

Berkenbroek en vochtige tot natte heide (met beenbreek, heideorchis, heidekartel-

blad, veenbes, ronde zonnedauw) in de bovenloop over in Berken-Zomereikenbos.

Stroomafwaarts wordt het dal breder. Er komt een tweede beek bij, de Oude Beek. Hier

ligt, in de middenloop, aan de noordzijde russen beek en landbouwgebied een smal

strook oorspronkelijk loofbos dat snel overgaat in naaldbos. De zuidelijke oeverwal

herbergt eveneens loofbos. Hier en daar komen in de middenloop meer voedselrijke

en vermoedelijk enigszins kalkrijke situaties voor.

De holle wegen zijn begroeid met een vegetatie van het typecomplex Prunetalia/Fago-

Quercetum/Pruno-Fraxinenrm.

Inheemse soorten

Zwarteels, ruwe berk, zachte berk, ruwe x zachte berk, haagbeuk, hazelaar, eenstijlige

meidoorn, brem, gewone es, klimop, wilde kamperfoelie, ratelpopulier, zoete kers,

zomereik, vuilboom, zwartebes, aalbes, kruisbes, hondsroos, Rosa nitidula, geoorde

wilg, boswilg, grauwe wilg, geoorde x grauwe wilg, kraakwilg, vlier, binerzoet, wilde

lijsterbes, winterlinde, blauwe bosbes, Gelderse roos.

Indicotoren uoor oud bos

Adelaarsvaren, dalkruid, smalle stekelvaren, lelietjes van dalen, veelbloemige salo-

monszegel, witte klaverzuring, ruige veldbies, dubbello of , hazelaar, winterlinde.
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Indícatotmuoor oud bos

Kleine maagdenpalm, adelaarsvaren, gele dovenetel, veelbloemige salomonszegel,

boszegge, bosmuur, witte klaverzuring, Ielietje der dalen, dalkruid, smalle stekelva'

ren, eikvaren, ruige veldbies, boswederik, slanke sleutelbloem, overblijvend bingel-

l«uid, bosviool$e, ftaai hertshooi, welriekende agrimonie, bosrank, rode kornoelje,

hazelaar, weestijlige meidoorn, winterlinde.

Slonke sleutelöloe m, indicotor voor oud öos
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4 CONCLUSIES, KNELPUN.
TEN EN AANBEVELINGEN

4.1 ZeuozaME sooRTEN EN BoScEMEEN'
SCHAPPEN

Zeldzome soorten

In het onderzoeksgebied komen de volgende zeldzame soorten voor:

appel, bosroos, egelantier, gladde iep, haagbeuk, jeneverbes, kleinbloemig roos, mis'

pel, Spaanse aak, steeliep, struweelroos, tweestijlige meidoorn, wintereik, witte els en

winterlinde. Hiervan zijn er nog maar kleine populaties aanwezig.In sommige geval-

len gaat het om een of twee exemplaren. Sommige soorten zijn plaatselijker wat talrij-

ker, zoals zlyeÍteels (in de broekbossen van het dekzandgebied), rozen en meidoorns,

Gelderse roos, wegedoorn, wilde kardinaalsmuts (Maasheggengebied). Andere soor-

ten zijn tamelijk talrijk,maar doordat regelmatig plantmateriaal van onbekende her-

komstwordt toegepast zijn autochtone bomen en struiken moeilijk te traceren. Dit

geldtvoor soorten als: beuk, ruwe berk, wilde lijsterbes, gewone es. Uitgestorven,

maar vermoedelijk oorspronkelijk wel in het gebied aanwezig, zijn: taxus, peer, wilde

liguster, zomerlinde en zwarte populier.

Een vergelijking van historische topografische kaarten met de huidige situatie laat zien

dat er veel landschapselementen zijn verdwenen. Dit proces gaat nog steeds door. In

het algemeen kan gesteld worden datzebuiten door aankoop beschermde gebieden

vogelvrij zijn, goede uitzonderingen daargelaten.

Bosgemeenschopen

Op grond van hun kwaliteit en de samenstelling van de erin voorkomende natrrurwaar-

den zijn in de Ecosysyteemvisie Bos voor Nederland voorlopig 3zo locaties aangewe-

zen metvoor de natuurlijke situatie representatieve bossen, de A-locaties. (Al, E.J. et

al., rg94). De A-locaties voor Limburg zijn onlangs nader uitgewerkt (Ouden, J.B. den,

rg95). Bij een weede selectie is gekeken naar de aanwezigheid van bosgemeenschap-

pen in complexen, dat wil zeggenin een onderlinge ecologische samenhang.

Dergelijke boscomplexen zijn vermoedelijk stabieler en hebben een grotere kans voor

een natuurlijke ontwikkeling dan kleine, geïsoleerd gelegen bossen.

Een aantal van deze A-locaties komt in het onderzoeksgebied v oor, Ze herbergen zeld-

zame soorten en internationaal en nationaal belangrijke levensgemeenschappen.

Op grond van de opgestelde criteria dient ook de Zelderse Driessen als A-locatie te

worden aangewezen.
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In de onderstaande tabel wordt de betekenis van enige bosgemeenschappen aangege-

ven. Een aantal van de typen ligt op de grens van zijn areaal. De hier in voorkomende

planten en dieren leven op de grens van hun mogelijkheden en vertonen hier vaak bij-

zondere genetische aanpassingen.

Voorts is, waar relevant, de status in nationaal en internationaal opzicht aangegeven.

Het Eiken-Haagbeukenbos is nog tamelijk algemeen, maar bevat hier en daar zeldza-

me soorten.

ïhbel 5: Betekenis van bijzondere boslevensgemeenschappen in Limburg

Berkenbroek

Veldbies-Beukenbos

Eiken-Haagbeukenbos

Essen-lepenbos

Elzenbronbos

Essenbronbos

Kalk-Elzenbroek

Gewoon Elzenbroek

Koningsvaren-Elzenbroek

belang
internationaal

rand areaal

zeldzame soonen

internationaal

internationaal

internationaal

rand areaal

nadonaal

rand areaal

locatie
Leudal, Everlose beek (fragm.),

Zwane Beek

Sc Jansberg

De Doort, Munningsbosch, Hoosten,

Vochtig Haspengouwen

Waremme

Swalmdal

Waremme

Sint Truiden

langs beken

St Jansberg, Zwarte Beek

De grotere terreinen in het inventarisatiegebied zijn in het algemeen in goede handen.

In het dekzandgebied komen echter langs de beken veelal fragmentair beekbegelei-

dende bossen voor. Deze staan onder grote druk door oprukkende invloeden vanuit de

landbouw (verdroging, vermesting). Ook de dijkverzwaring en de aanleg van grote

wegen, zoals Rw 23, eisen hun tol. Met name het Maasheggengebied ligt hierbij onder

vuur.

4.2 AaNBEvELTNcEN vooR BEScHERMING EN

BEHEER

Om tot een betere, meer adequate bescherming van waardevolle autochtone genen-

bronnen te komen zijn een aantal maauegelen en overwegingenvan belang:

. aanvulling van de Iijst met A-locaties. Hier komt zeker de Zelderse Driessen voor

in aanmerking;
. aankoop van bossen, bosjes en houtwallencomplexen met belangriike groei-

plaatsen door natuurbeschermingsorganisaties of Staatsbosbeheer. Hierbij kan

gedacht worden aan een aantal objecten in het dekzandgebied en aan uitbrei-

ding van de reserraatsgebieden in het Maasheggengebied;
. vergroting van bosjes die te klein zijn in relatie met het ecologisch minimum-

areaal door aanplant met soorten van inheemse herkomst en/of spontane ont-

wikkeling;
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het instellen van bufferzones, die beschermen tegen inwaai van mesetoffen. Dit
is o.a. van belang in het dekzandgebied en het Maasheggengebied.;

het maken van een provinciale Rode Lijst met bedreigde inheemse houtige,

gewassen. Op de Rode Lijst zouden de volgende sooften zeker moeten voorko-

men: haagbeuk, meidoornsoorten, appel, ratelpopulier,zoetekers, wintereik,

wegedoorn, zluarte bes, aalbes, kruisbes, bosroos, kleinbloemige roos, viltroos,

schietwilg, kraakwilg, rossige wilg, steeliep, ruwe iep, gladde iep;

het doen van aanvullend onderzoek om hetverspreidingsbeeld van bedreigde

soorten te complementeren ;

het voeren van een juist beheer. In veel gevallen betekent dit een beheer voeren

dat meer gericht is op de naruurlijke onwikkeling ofop herstel van hakhoutbe-

heer. Datwil zeggen het achterwege laten van grote dunningen ofvellingen,

waarbij het takkenhoutvaak ook nog blijft liggen. Ook dient het meebegrazen

van kleine bosjes te worden voorkomen, aangezien dit vaak veel van de oor-

spronkelijke fl ora vernietigt;

het geven van voorlichting aan eigenaars en beheerders over de waarde van

inheemse genenbronnen;

het oogsten van stek en zaad, met name in situaties waar geen toereikende

bescherming mogelijk is. In hetMaasheggengebied verdwijnen onder invloed

van het 'verhoogde dijkenplan' een aantal waardevolle heggen. Uit oogpunt van

genenbehoud zou hier een oogstprogramma opgezetdienen te worden;

subsidiëring van oogstprogramma's voor zeldzame soorten;

het toepassen van inheems planunateriaal bij het herstel van landschapselemen-

ten en de aanlegvan nieuw bos.

Dit kan extra waarde opleveren als het element in de toekomst kan dienen als

oogslplek. Men dient bij de keuze voor het sortiment overigens zo veel mogelijk

aan te sluiten bij besaande genenbronnen in de omgeving. Ookis hetraadzaam

bij hetvaststellen van beplantingstypes niet bij voorbeeld uit te gaan van de eind-

doeltypes zoals ze bij van derWerfworden omschreven (Werf, S. van der, r99r),

maar rekening te houden met de trage processen die bij bosvorming een rol spe-

len: pioniersoorten in pioniersituaties (bijv. uitprodukie gehaalde landbouw-

gronden). De tabellen 3 en 4 kunnen hierbijals leidraad dienen. Overwogen

moet worden recent ingeplant materiaal in de Maasheggengebied te vervangen

door autochtoon plantsoen.

a

a
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Zworte els
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5 EEN OVERZICHT VAN
INHEEMSE BOOM- EN
STRUIKSOORTEN

In dit hooftlstuk wordt een informatief overzicht gegeven van de inheemse soorten, die

in het onderzoeksgebied zijn aangetroffen.

Acer campestre (Spaanse aak)

De soort komt in r8o/o van de opnamen voor.

In de literanrur wordt deze esdoornsoort als de enige voor Nederland autochtone

esdoorn genoemd. In het Maasheggengebied bevindt zich de grootste populatie van

ons land. Van Arcen tot Mook wordt de Spaanse aak aangetroffen. Het centrum wordt
gevormd door het Maasheggengebied bij Vierlingsbeek. Hier en in de Doort zijn zeer

oude exemplaren aangetroffen, waarbij de omvangvan de hakhoutstoven soms 4 tot 5
meter bedraagt.

We treffen de Spaanse aak meestal als struik in heggen en houtwallen aan. Soms gaat

het om een boom die een hoogte van 15 meter bereikt.

Zo na en dan komt de soort in bos voor. In Noord-Limburg in wee situatie in Essen-

Iepenbos en in Vochtig Haspengouw in hellingbossen.

De standplaas is kdk- ofleemhoudend.

Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)

Op vijflocaties aangetroffen (59o van de opnamen).

De gewone esdoorn is vermoedelijk als voormalig hakhout in Zuid-Limburg inheems.

In Vochtig Haspengouw wordt deze boom vooral in hellingbos aangetroffen.

Overigens is de gewone esdoorn massaal in ons land aangeplant. De boom verjongt

zich vrij gemakkelijk en is als zodanig wel regelmatig spontaan aangetroffen.

Alnus glutinosa (zwarte els)

De zwarte els is algemeen in het invenarisatiegebied. Zij komt in 4g%vande opna-

men voor, meestal in de vorm van hakhout ofvoormalig hakhout langs beken en in

broekbossen op plaatsen met kwel. In het Leudal, Hoosten, Langhout, langs de

Everlose beek, in het Swalmdal en langs de Zwarte Beek bevinden zich belangrijke

populaties. In het algemeen maken de elzen een betrouwbare indruk wat betreft hun

inheems karakter. Zo na en dan treffen we zeer grote exemplaren aan met 4 meter

stamomvang en stoven tot zeven meter.
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Alnus incana (witte els)

Hetverspreidingsgebied van de witte els is verbrokkeld. In Nederland bereik de soort

min ofmeer zijn noordgrens. Mogelijke groeiplaatsen zijn gevonden in Drenthe,

TWente en in Noord-Brabant.

De boom groeit in beek- en rivierdalen, op hogere gronden dan de zwarte els. Ze is

enigszins kalkminnend. In het dal van de Mombeek hebben we witte els aangeuoffen

op een kalkhelling. Deze groeiplaats komt overeen met de natuurlijke standplaats.

Betula pendula (ruwe berk)

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen is de ruwe berk in Nederland minder

algemeen dan de zachte berk. Dit geldt ook voor het inventarisatiegebied (r5o/o van de

opnamen), waar de soort veelal in de beekdalen wordt aangetroffen als pionier op vaak

wat natte bodems met enige mate van grondwaterdynamiek. In het Meinweggebied

wordt de boom regelmatig gezien. De soort komt zelden in grote dichtheden voor.

Vergeleken met de zachte berk wordt de ruwe berk relatiefvaak aangeplant als houde-

verancier ofals brandsingel tussen naaldhout. Hierdoor is het inheems karakter niet

altijd goed vast te stellen.

Betula pubescens (zachte berk)

Een algemene soort ( in +8 
o/o van de

opnamen) die in bossen, bosjes en

houtwallen voorkomt met vegeta-

ties die behoren tot hetvochtige en

droge Berken-Zomereikenbos, en

als pionier in Wintereiken-

Beukenbos, Gierstgras-Beukenbos

en Vogelkers-Essenbos.

Betula x rhombifolia (kruising van

ruween zachte berk)

Op z plaatsen is mogelijkde krui-

singvan de zachte en de ruwe berk

aangetroffen. Het betreft oude bos-

plaatsen waar ook de stamouders

voorkomen. Het gaat maar om

enkele exemplaren.

Zachte be:*.
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Carpinus betulus (haagbeuk)

De haagbeuk is tamelijk zeldzaam (z5olo van de opnamen). Ze wordtvooral op leem- of
kalkhoudende bodems in de beekdalen aangetroffen. Het betreftvrijwel zonder uit-
zondering vegetaties van het type Eiken-Haagbeukenbos. Hier komt de haagbeuk

voornamelijk als bosboom voor in tegenstelling tot Zuid-Limburgwaar ze vooral als

hakhout is geëxploiteerd. Samen met de zomereik is de haagbeuk bevoordeeld ten

koste van de beuk.

Cornus sanguinea (rode kornoelje)

De verspreidingvan de rode kornoelje is vrijwel identiek aan die van de Spaanse aak.

Het voorkomen is wat algemener (in 34olo van de opnamen) en beperkt zich wat min-

der tot de heggen. We vinden de soort veel in heggen en in beekbegeleidende

Hoogbeuk

fude kornoelje 5t
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Vogelkers-Essenbossen op kalkhoudende bodems. In een aantal situaties wordt rode

kornoelje aangeplant. Met uitzondering van het Maasheggengebied gaat het dan om

vreemde herkomsten. Hiervan is opvallend dat deze eerder bloeien, metvaak grotere

bloeischermen dan de inheemse.

Corylus avellana (hazelaar)

Hakhout van hazelaar vinden we regelmatig. De struik is algemeen, d.w.z. in 630/o van

de opnamen, maarveelal in lage dichtheden aanwezig. De meeste groeiplaatsen

maken wat betreft het inheems karaktervan de hazelaar een betrouwbare indruk.

Hazelaar is een indicator voor de wat rijkere gronden. Door Hermy wordt zijn voorko-

men beschouwd als een indicatie voor oud bos (Hermy, pers. med.). Aangezien haze-

laar veel is aangeplant is de autochtone herkomst vaak moeilijk te traceren.

Crataegus laevigata (tweestijlige meidoorn)

In tegenstelling tot het eenstijlige zusje wordt de tweestijlige meidoorn zelden ofnooit

aangeplant. Treffen we de struik in TWente, de Achterhoek en Zuid-Limburg vooral in

bos aan, in het inventarisatiegebied komt de laagblijvende struik voornamelijk in lage

aantallen in oude heggen voor (r4o/o van de opnamen). Dit duidt er op dat het hierver-

moedelijk om restanten van grotere boscomplexen gaat. Het zwaartepunt van de ver-

spreiding ligt in hetMaasheggengebied. Met name springt de omgevingvan

Vierlingsbeek eruit als belangrijk verspreidingsgebied voor de tweestijlige meidoorn.

Overigens wordt de kruising tussen de Een- en Tlveestijlige meidoorn, Crataegus x

media, veelvuldig, d.w.z. in r5o/ovan de opnamen gezien. Een anderverspreidingsge-

bied betreft het dal van de Mombeek.

Hozelaor
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Crataegus monogyna (eenstiilige meidoorn)

Deze struik komt algemeen voor op meer dan 6o9o van de bezochte groeiplaatsen. We

vinden haar vooral in heggen en aan de randen van bossen en bosjes vaak in combina-

tie met sleedoorn. Ondanks het feit dat deze soort vaak wordt aangeplant is vaak met

een redelijke mare van betrouwbaarheid het autochtone karaker vastgesteld, Hier en

daar hebben we boomvormende meidoorns gevonden met hoogten tot ro meter. Bij

Heijen is vermoedelijk de kruising met c' cuwisepala (c' x heterodonta) aangetroffen'

Evonymus europaeus (wilde kardinaalsmuts)

Wilde kardinaalsmuts komtin kleine aantallen in z5govan de opnamen en daarmee

nog relatiefvrij veel voor. De soort is elders in het algemeen gebonden aan watvoed-

selrijke enigszins vochtige situaties kenmerkend voorVogelkers-Essenbos vegetaties.

De belangrijkste populatie bevindt zich in het Maasheggengebied, waar de soort voor-

komt in sleedoornstruwelen, meestal in gezelschap van wegedoorn, Spaanse aak, rode

kornoelje, tweestijlige meidoorn en hondsroos.

Fagus sylvatica (beuk)

Gezien het feit dat er al vanafde zestiende eeuw veel met deze sooÍt is gesleept en het

feit dat de soort gemakkelijkverjongt, kunnen we weinig zeggenover de oor§prong

van het genetisch materiaal. Alleen een bosje bij de Rolvennen in het Meinweggebied

komt in aanmerking als autochtone herkomst.

Wilde kordinoakmuts
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Fraxinus excelsior (gewone es)

De gewone es is een redelijk vaak voorkomende verschijning. Ze werd aangetroffen in

48o/o van de opnamen. Het is een van de meer algemene boomsoorten langs de beken.

In het Maasheggengebied bevinden zich een aantal zeer oude knotessen met een

omvang tot4,5 meter.

Door de regelmatige toepassing is het autochtoon karalter niet altijd vast te stellen.

IIex aquifolium (hulst)

Hulst wordt zelden genoteerd. In 8 o/o van de opnamen komt de boom meestal in enke-

le exemplaren voor. De indruk bestaat dat het in zeer veel gevallen om oorspronkelijk

inheems materiaal gaat Hulstwordtalleen aangetroffen in Wintereiken-Beukenbos.

)uniperus communis (jeneverbes)

Alleen in de Meinweg bij de Rolvennen is een groeiplaats van jeneverbes. Deze vind-

plaats mag bijzonder worden genoemd. Immers het zwaartepunt van de verspreiding

in Nederland ligt in Drenthe en Overijssel. Hoewel het specifieke milieu, heide en

stuifzand, niet ofnauwelijks is geïnvenuriseerd is niet te verwachten dat de soort nog

op meer plaatsen in het inventarisatiegebied voorkomt.

Ligustrum vulgare (wilde liguster)

uitgestoruen

Vrijwel zeker l«lram de wilde liguster vroeger voor in het gebied. De soort kent een ver-

spreiding in Zuid-limburg, het rivierengebied en de kustduinen.

Ionicera periclymenum (wilde kamperfoelie)

Een zeer algemeen voorkomende Iiaan van oudere bossen en houtwallen (in 5oo/o van

de opnamen). De soort komt met uitzondering van de meest arme bosgemeenschap-

pen in elk type voor.

Malus sylvestris (appel)

Het Rijk van Nijmegen vormt samen met Drenthe het belangrijkste verspreidingsge-

bied voor de (wilde) appel. Appel wordt gevonden in 4olovan de opnamen. We treffen

de soort op de gradiëntvan voedselarm naar voedselrijk aan, op de wat hogere, droge

delen de stuwwal bij Mook. Op een schaduwrijke plaats reikde boom totzelfs r5

meter hoogte. Hoogtepunt is een klein bosje bij Gennep de Zelderse Driessen, waar

zich meer dan 3o exemplaren van de appel bevinden. Ook in het dal van het Bosbeek

(Meinweg) groeit een exemplaar.

Binnen het plantmateriaal is enige variatie in blad en vruchtvastgesteld.

Populus tremula (ratelpopulier, esp)

Op een beperkt aantal plaatsen (r4olo van de opnamen) maakt de ratelpopulier een

natuurlijke indruk. De ratelpopulier is een typische pionier op de Pleistocene bodems.

Het is een echte lichtsoort en legt het al snel aftegen andere soorten. Vandaar dat ratel-

populieren zich vooral op open plekken en aan de bosranden bevinden. Doorwortel-

uitlopers maar ook door zaad kunnen zij zichrazendsnel verjongen.
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Prunus avium (zoete kers)

Hoewel de zoete kers zeer regelmatig (in 360lovan de opnamen) voorkomt, gaathet

steeds orn een paar bomen. Er is vrijwel altijd verjongingwaar te nemen. In de fruit-

streek rond Sint Truiden worden vaak cultuurvariëteiten aangeplant. Deze zijn behalve

door hun gïotere steenvruchten morfologisch lastig van de wilde soort te onderschei-

den. Daardoor is hier het autochtoon karakter dan ook moeilijk vast te stellen.

Gekweeke kersen blijken overigens niet ofnauwelijks uit te zaaien.In Noord- en

Midden-Limburg zijn geen situaties bekend waarin boomgaarden met zoete kers zijn

aangelegd. Hier is de soortvermoedelijkwild.

Prunus padus (vogelkers)

De soort is tamelijk zeldzaam, ze komt in rro/o van de opnamen voor. Op een enkele

uitzondering maken de groeiplaatsen een natuurlijke indruk. Het beueft altijd beek-

dalbegeleidende bossen en bosjes van het type Vogelkers-Essenbos en overgangen

naar broekbos.

Prunus spinosa (sleedoorn)

De sleedoorn komtvooral in heggen en houtwallen voor. Ze is algemeen (in 45o/o van

de opnamen). Daar de soort ook wordt aangeplant is het autochtone karaker niet

altijd met zekerheid vast te stellen. In het inventarisatiegebied wijst het voorkomen van

sleedoorn op de aanwezigheid van leem. We vinden de soort hier vaak in combinatie

met Spaanse aak, rode kornoelje, een- en tweestijlige meidoorn, hondsroos s.1., wilde

kardinaalsmuts, veldiep en diverse braamsoorten.

Zoete kers
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§rus pyraster (peer)

uitgestoruen

Vermoedelijk ligt het onderzoeksgebied binnen het areaal.

Quercus petraea (wintereik)

Het natuurlijke voorkomen van de wintereik beperkt zich in Nederland hooftlzakelijk

tot oude boskernen op de hoger gelegen Pleistocene zandgronden. In Limburg bevin-

den zich nu slechts drie populaties, namelijk op de stuwwal (inclusiefde Zelderse

Driessen), in het Leudal en in de Meinweg. Vooral in de Meinweg gaat het om indruk-

wekkende en zeer oude hakhoutrelicten. Omdatwintereik eigenlijk zelden werd aan-

geplant betreft het hier betrouwbare groeiplaatsen, met een paar exemplaren.

Regelmatig is in de buurtvan wintereik ook de kruising Q. x rosacea gevonden.

Mntereik

Quercus robur (zomereik)

Vooral voor een veel om bosbouwkundige redenen toegepaste soort als de zomereik

geldt dat het uitermate moeilijk is vast te stellen ofhet om inheemse populaties gaat.

In 5oo/o van de opnamen wordtverondersteld dat de zomereiken een oorspronkelijk

inheemse afkomst hebben. Belangrijke populatie bevinden zich in hetMeinweg-

gebied, langs de Everlose beek en in het Leudal. Gezien de ouderdom van de hakhout-

stoven en de spaartelgen en de standplaats zijn de zomereiken hier zeer waarschijnlijk

autochtoon.
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Rhamnus catharticus (wegedoorn)

De wegedoorn mag beschouwd worden als een indicatorvoor oude, ongestoorde situ-

aties. Hetis een echte bossoort, die redelijkveel schaduwverdraagt. Deze prachtige

besdragende struik is tamelijk zeldzaam (in roo/o van de opnamen) en wordt alleen

aangetroffen in Noord-Limburg en dan vooral in houtwallen en heggen. Zo nu en dan

zijn zeer oude en tot acht meter hoge exemplaren gevonden. Het Maasheggengebied

vormt een belangrijk gebied voor de wegedoorn.

Rhamnus ftangula (sporkehout, vuilboom)

Komt voor in tweevijftle van de opnamen. Het is een struik van wat vochtiger stand-

plaats in Wintereiken-Beukenbos en langs randen van Berken-Zomereikenbos, zelfs

op zeer arme standplaatsen.

Ribes nigrum (zwarte bes)

Deze struik is kenmerkend voor Elzenbroek en fragmentair ontwikkelde bronbossen.

De soort is met een voorkomen in 9 9o van de opnamen vrr{ zeldzaam.

Ribes rubrum (aalbes)

Is een tamelijk atgemene verschijning (32olo van de opnamen) in de wat riikere bossen

op leem- en kalkhoudende bodems. We ueffen zelden meer dan enige struiken in deze

bossen aan.

Ribes spicatum (trosbes)

Langs de Molenbeek in de omgevingvan Borgloon (Haspengouw) is een struik gevon-

den, die veel overeenkomsten vertoont met de trosbes. Omdat de struik niet bloeide

kon geen uitsluitsel worden gegeven.

Er wordt geen melding gemaakt van trosbes in Berten, Natuur en flora in Limburg

(Berten, r990).

Wegedoorn
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Ribes uva-crispa (kruisbes)

Op tien groeiplaatsen wordt de kruisbes aangeuoffen. Deze groeiplaatsen maken een

natuurlijke indruk. Omdat de soort veel gekweektwordt en gemakkelijk venrildert , is

de autochtoniteit niet altijd goed vast te stellen.

Rosa (rozen)

Vanafhet moment dat botanici zich serieus met rozen ziin gaan bezighouden is het

onderscheid tussen soorten een probleem geweest. Ditwordtvooral veroorzaak door

het feit dat rozen gemakkelijk bastaarderen in combinatie met hun bijzondere voort-

plantingswijze. Rozen kunnen ook door zelfbestuiving voor vruchtbaar nageslacht

zorgen. Ditveroorzaakteen grote variatie in kenmerken, waarbij de soortsbegrenzing

vaak niet duidelijk is. De moederplant heeft daarbij een veel grotere genetische

invloed.

Dit alles heeft ertoe geleid dat in Heukels' Flora van Nederland (Meijden, R. van der,

rggo) vijfinheemse rozen worden onderscheiden terwijl in de Flora Europaea en Hegi

(rgg+) binnen de sectie Canina, Rubiginosa en Villosa respectievelijk ro, 4 en 5 soorten

worden onderscheiden. We volgen bij de determinatie vooral de opvattingen van

Henker en Schulze (Henker, H. en G. Schulze, 1993) en Heukels in zijn conceptmanu-

script over de Sectie Caninae (Heukels, r9g2). Om de verwarring niet ten top te drijven

blijven we de naamgeving conform de Flora Europaea gebruiken.

Voorlopig zijn in Nederland binnen de sectie Canina de volgende soorten gevonden:

Rosa canina, R" nitidula, R. corymbifera, R. obtusifolia enR. andegavensis. Binnen de

sectie Villosa benoemen we Rosa tomentosa, R. pseudoscabriuscula en R. sherardii.

De sectie Rubiginosa kent naar onze opvattingen in Nederland de soorten R. rubigino-

sa, R. micrantha en R agrestis. Rozen van de sectie Villosa en Rubiginosa zijn meer

gebonden aan kalkbodems en komen derhalve bijna uitsluitend in het Krijt- en

Duindistrictvoor. De inheemse wilde rozen komen voor op de rijkere, kalkhoudende

bodems en zijn daar min ofmeer gebonden aan zonnige randsituaties (bosranden,

houtwallen).

De heggen in het gebied tussen de lijn Mook-Boxmeer en Arcen springen er voor wat

de rozen betreft echtuit. Hoogtepuntvoor rozenliefhebbers vormen de Maasheggen.

Vooral de Zoetepasweiden zijn zeer rijk aan soorten en individuen.

Rosa anensis (bosroos)

De bosroos is, overeenkomstig zijn naam, de enige rozensoort die schaduw kan ver-

dragen. In vegetatieve vorm is zij, op schaduwrijke plekken, niet altijd goed te onder-

scheiden van de hondsrozen met uitzondering van het aantal blaadjes, dat vrijwel altijd

zeven is.

De noordgrens van het areaal bereikt de bosroos in Nederland in de Doort in Eiken-

Haagbeukenbos. Hier wordt deze lage, blauwgroene, vaak kruipende struik zowel aan

de rand als in het bos gevonden. In bloeiende toesund verschilt de bosroos van de ove-

rige inheemse rozen door het feit dat de stijlen tot een tuil§e zijn vergroeid, de langge-

steelde kleine bottels en door de late bloeiperiode met bijna fluorescerend wine bloe-

men.
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Bosroos

Sectie Canina (hondsroos)

Het Maasheggengebied vormt een zeer belangrijk gebied voor de hondsrozen.

Tot de hooftlgroep van de hondsrozen wordt een aantal soorten gerekend, die zich

vooral van elkaar onderscheiden door de wij zewaaÍop de bladrand is ingesneden en de

aanlaRwezigheid van klieren en bladharen. We hebben de volgende soorten aangetrof-

len:

Rosc conina, hondsroos:

gekenmerkt door kale, onbeklierde blaadjes met een enkelvoudig gezaagde rand;

komtvoor in 3ro/o van de opnamen;

Rosa nitidulc:

een hondsroos met kale en beklierde blaadjes met een dubbel gezaagderand; met een

voorkomen van z9olo de meestvoorkomende hondsroos.

Rosa corgmbipra, de heggeroos:

gekenmerk door behaarde, klierloze blaadjes met meestal dubbel gezaagde bladrand.

Voorkomen in r9o/o van de opnamen.

Rosa obtuslfolia:

een hondsroos met behaarde en beklierde blaadjes in 60/o van de opnamen;

Rosa andegouensis:

veel lijkend op de hondsrozen maarwijk af door de aanwezigheid van beklierde bot-

telstelen. Alleen in de Maasheggen aangetroffen (3 exx.).
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Rosa agrestis (kraagroos)

Deze licht naar appel geurende roos komt nog voor op een beekdalhelling bij

Overbroek (SintTruiden). In de schaduw tegen de bosrand aan groeien hier enig

opvallend hoge struiken. De helling bestaat voornamelijk uit kalkgrasland en wordt

licht beweid door runderen. Door de extensieve begrazing krijgen vooral rozen en mei-

doorns de kans. In Nederland treffen we de kraagroos aan op kalkhellingen in Zuid-

Limburg.

Rosa tomentosa (viltroos)

De viltroos is een soort uit warmere regionen en bereik in Nederland de noordgrens

van haar areaal. Een vooruitgeschoven noordelijke post bevindt zich bij de Doort, het

Leudal en in de Zoetepasweiden (Maasheggen). De struiken lijken op de viltrozen van

Zuid-Limburg en die van het Zwin (Zeeuws-Vlaanderen).

Salix (Wilgen)

Met de populieren behoren de wilgen tot de Wilgenfamilie (Salicaceae). Hoewel het

niet moeilijk is een populier van een wilg te onderscheiden is de situatie binnen de

geslachten uitermate gecompliceerd. In het bijzonder is de juiste determinatie van wil-
gen vaak problematisch. Het feit dat de wilgen spontaan kunnen bastaarderen is daar

zeker debetaan.

De meeste wilgen bloeien bovendien voordat zij blad krijgen. Een compleet herbarium

betekent derhalve op tenminste drie verschillende tijdstippen van hetzelf<le exemplaar

materiaal verzamelen.

Wilgen kennen een grote variëteit binnen de soort. Materiaal met jonge, bladeren of
van beschaduwde ofzeer zonnige standplaatsen is niet bruikbaar.

\{ilgen zijn tweehuizig. Voor een determinatie is materiaal van de mannelijke en de

vrouwelijke boom van verschillende locaties nodig. Hierbij kunnen makkelijk vergis-

singen ontstaan.

Naar habitus zijn de wilgen te verdelen in boom- en struikvormers. Tot de boomvor-

mers behoren, schiet- en kraakwilg en hun kruising, de bindwilg. De overige soorten

zijn struikvormers. Van de boswilg worden zo nu en dan wel boomvormende exempla-

ren aangetroffen. Naar hun standplaats zijn de wilgen onder te verdelen in stroomdal-

soorten: schiewilg, kraakwilg, amandelwilg, binere wilg, kawilg en moerassoorten:

grauwe wilg, geoorde wilg, rossige wilg en laurierwilg. De boswilg staat als pionier

van droge, relatiefvoedselarme bossen wat apart, evenals de kruipwilg die we meer in

natte duinvalleien of natte tot vochtige heiden aantreffen.

In het inventarisatiegebied komen diverse kruisingen voor. Vooral kruisingen van

grauwe wilg met andere wilgesoorten zien we veelvuldig. Aangetroffen zijn: grauwe

wilg x geoorde wilg, grauwe wilg x boswilg, grauwe wilg x katwilg en boswilg x kat-

wilg.

Salix caprea lboswilg)
Deze pioniersoort van droog Wintereiken-Beukenbos, Gierstgras-Beukenbos en

Berken-Zomereikenbos treffen we regelmatigaan, datwil zeggenin 3zolovan de opna-
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men. De boswilg is eerder een struik dan een boom, ze wordt meestal niet hoger dan

ro merer. Het is de vroegst in het jaar bloeiende lid van de wilgenfamilie.Door het feit

dat de soort relatiefgemakkelijk hybridiseert met andere wilgen, met name met de

grauwe wilg is de determinatie niet altijd gemakkelijk. In de winter verschilt de bos-

wilg van de andere wilgen door de groenig gele takken die vaak roestrood zijn gevlekt.

Salix cinerea ssp cinerea (grauwe wilg), Salix cinerea ssp oleifolia (rossige wilg) en

Salix aurita (geoorde wilg)

Deze soorten komen nog vrij veel voor in wat minder voedselrijke situaties in broek-

bossen. Het betreft in bijna alle situaties autochtone herkomsten. De geoorde wilg

komt op wat zuurdere en voedselarmere bodems voor dan de grauwe wilg.

Vermoedelijk kwam de soortvroeger algemener voor maar wordt ze nu weggeconcur-

reerd door de kruising van de geoorde en de grauwe wilg, Salix x multineryis. Een

belangrijk kenmerk bij het determineren van de geoorde en de grauwe wilg en de krui-

sing wordt gevormd door de lengte van de strepen (striae) op het tweede-jaarshout. De

grauwe wilg heeft lange strepen, de geoorde dikke, korte strepen en de kruising stre-

pen metlengtes daartussen in. De bladkenmerken van deze drie soorten ziiazo varia'

bel dat ze je eerder op het verkeerde been zetten dan tot een correcte determinatie lei-

den.

Ook de kruising van grauwe en boswilg wordt regelmatig gesignaleerd.

Zeer zeldzaam (in r9o van de opnamen) is de verschijning van de rossige wilg, Salix

cinerea ssp oleifolia, een soort die veel lijk op de kruising van de grauwe en de geoor-

de wilg (Salix x multinervis) maar zich daarvan onderscheidt door de roestkleurige

beharingvan de nerven aan de onderzijde van het meer langwerpige blad en de kleine

zwarteklieren.

Salix fragitis (kraakwilg), Salix alba (schiemrilS), Salixx rubens (bindwilg)

De kraakwilg komt op enige plaatsen (go/o)voor evenals de schiewilg (89"). Vaak ook

zien we de bindwilg, de kruising van beide. Met name als knotwilg wordt Salix x

rubens toegepast.

Landelijk gezien is de kraakwil g zeldzaam.

Salix pentandra (laurienrrilg)

De laurierwilg is bekend van de Zwarte Beek.Deze werd door ons niet aangeuoffen. In

ons land ligt het zwaartepunt in Drenthe.

Sambucus nigra (gewone vlier)

Eén van de meest algemeen voorkomende struiken. De vlier is een echte cultuurvolger.

Hoewel zijn autochtoon karaker moeilijk is vast te stellen, zal veel plantmateriaal oor-

spronkelijk zijn.

Sambucus racemosa (bergvlier)

De bergvlier is zeldzaamin het onderzoeksgebied (in z opnamen). Het inheems karak-

rer van de berg- oftrosvlier is onduidelijk. Ze wordt beschouwd als neofyt. De soort

bereikt in Nederland vermoedelijk de noordgrens van het areaal. Overigens breidt ze
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zich in Nederland snel uit.

Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes)

De wilde lijsterbes is met een voorkomen in 539o van de opnamen een algemene soort.

Ze is te beschouwen als een pioniersoort en komt voor op niet te arme en niet te rijke

bodems. Doordat de soort zich gemakkelijk via besetende vogels verspreidt en boven-

dien vaak aangeplant wordt is het inheems karakter vaak enigszins twijfelachtig. Op

enige groeiplaatsen groeien lijsterbessen tot zelfs 15 meter hoog.

Tilia cordata (winterlinde)

Met 7 vindplaatsen is de winterlinde een zeldzame verschijning. Een belangrijke popu-

latie bevindtzich op de stuwwal Nijmegen-Mook. De St. Jansbergvormteen onderdeel

van deze stuwwal. Hiervinden we soort op diverse plaatsen. De winterlinde is in

Midden-Limburg op nree plaatsen aangetroffen. Langs de Rode Beek (Meinweg)

groeien vier exemplaren. In een bos bij Tegelen werd nog een boom gevonden. Andere

groeiplaatsen zijn in België, onder andere in een klein bosje (Muggenbosje) bij Sint

Truiden. Het autochtoon karakter van de winterlinde in het dal va n de Zwarte Beek is

onduidelijk.

Tilia platyphyllos (zomerlinde)

Slechts eenmaal, in een holle weg bij Borgloon werd op lössleem een (oud) exemplaar

van de zomerlinde gevonden. Vergeleken met de winterlinde is de zomerlinde aan war-

mere, voedselrijkere leemhoudende bodems gebonden in vegetaties van het type

Esdoorn-Essenbos ofEssen-Iepenbos. Zij bevindt zich in Nederland aan de grens van

haar areaal.

Winterlinde
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Ulmus glabra (ruwe iep)

De ruwe iep is min ofmeer gebonden aan kalkrijke bodems en komtvooral voor in de

rijkere Beukenbossen. We zagen de soort dan ook op zes plaatsen in Vochtig

Haspengouw. Een vermoedelijke vondst van ruwe iep betrof het Munningsbosch en

hetlandgoed Hoosten bijOdiliënberg. Langs deVlootbeek (Munningsbosch) is iepe-

hakhout op de oeverwal aanwezig. Gezien de periode (hetvroege voorjaar) en aanplant

was uitsluitende determinatie niet goed mogelijk.

Ulmus laevis (steeliep)

De steeliep, een soortvan Essen-Iepenbossen en Essenbronbossen, is in geheel

Noordwest Europa uiterst zeldzaam. Tot onze verrassing troffen we de steeliep in

Vochtig Haspengouw op twee plaatsen aan. Op de grens met de provincie Luik bevindt

zich bij Waremme in het Bois de Hor een bos op een relatief steile helling. Onder aan

de helling gaat het om Essenbronbos en wat hoger gaat dit over in Essen-Iepenbos. De

steeliep bevindt zich op de overgang nrssen beide typen. Naast de steeliep zien we hier

gladde en ntwe iep, es, esdoorn, haagbeuk, Gelderse roos en dergelijke. Ook elders

(Bunderbos, Geuldal, dal van de Hohn, Warche) vinden we de steeliep in vergelijkbare

situaties.

In een holle weg bij Borgloon vonden we op lössleem nog enige exemplaren, overigens

samen metgladde en ruwiep en zomerlinde.

Omdatiepespintkevers de bastvan de steeliep minderappreciëren is de soortveel min-
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der gevoelig voor de iepzieke. Hiermee wordt het belan gvan deze soort nog extra

onderstreept.

Ulmus minor (gladde iep)

De plaatsen waar we de gladde iep vinden maken in het algemeen een natuurlijke

indruk. Belangrijke Nederlandse groeiplaatsen bevinden zich in het

Maasheggengebied. Hier komen enige oude knotexemplaren voor. In het Leudal groeit

mogelijk nog gladde iep hoewel de determinatie niet eenduidig was. Het voorkomen

in Noord- en Midden-Limburg is schaars (in 3olo van de opnamen). De boom wordt
regelmatiger in Vochtig Haspengouw gevonden. Ondanks de zo nu en dan geconsta-

teerde iepziekte herstellen de meeste bomen zich door middel van worteluitlopers, die

vaak tot meters van de zieke boom de kop opsteken.

Viburnum opulus (Gelderse roos)

Deze struik komtverspreid voor in heggen en bosranden, maar is tamelijk algemeen

met een voorkomen in 379o van de opnamen. De Gelderse roos komt meestal in kleine

aantallen voor. Ze is min ofmeer gebonden aan watvochtige standplaatsen

(Vogelkers-Essenbos) en heeft haar optimum in de beekdalen op de wat hogere delen.

Ook aan de randen van broekbossen komt ze regelmatig voor. Een hele grote populatie

van de Gelderse roos bevindt zich in een Elzenbronbos in het Swalmdal.
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INVENTARISATIE VAN OORSPRONKELI'K INHEEt,tS GENENMATERIAAL IN NOORD. EN HIODEN.LIi'tBURG

BTTLAGE I

NaaNlrrsr vAN INHEEMsE BoMEN EN sTRUIKEN

Hieronder volgt een overzichtvan de inheemse bomen en struiken in Nederland. Bd de

naamgevingis zoveel mogelijk hetBoanisch Basisregisrer 1993 gevolgd. Buiten

beschouwinggelaten zijn wijwel alle braamsoorten. Ditgeslachtomvatin ons land

ruim r5o soorten, die slechts door een paar specialisten in Europa te determineren

ziin. Dat zouin dit kader te veel tijd in beslag nemen. Ook de houtige soorren mer

winterknoppen beneden de 5o cm, de chomofgtm, zijnniet bij de inventarisatie betrok-

ken. Tot de laatste behoren geslachten als Ononis, Tëucrium en Oxycoccus. De
geslachten Crataegus, Rosa, Populus en Salix vereisen bijzondere aandacht. Bij de

besprekingvan de inheemse soorten wordtaan deze geslachten nadere aandacht

besteed.

De geslachten Populus en Salix zijn volgens Meikle (Meikle. R.D., 1984). De kruisin-
gen bij de wilgen kennen, met uitzondering van de bindwilg (Salix rubens = S. alba x
fragilis) geen Nederlandse namen. Bij het geslacht Rosa wordt uitgegaan van de Flora

Europaea en van recente literatuur (Henker, H. en G. Schulze, rg93; Heukels P., r99r;
Graham, G.G. & A.L. Primavesi, rgg3). Bij de rozen worden een aantal soorten onder-

scheiden waarvoor geen Nederlandse naam beschikbaar is.

Craaegus is naar Lippert (Lippert, W. in: Hegi, G. r9g4). In plaats van grrus commu-

nis zou ons inziens beter §rus pyraster gebruikkunnen worden.

De cwsief gedruhe soorten zijn in hetinvenarisatiegebied aangetroffen.

Wetenschappelijke naam codering Nederlandse nilam
Acer campestte acu eafi Spoonse oak of ueldudoorn

fuer psaÀoplotdÍrus acet pse gewoneudoorn

Alnusglutinoso alnusglu zwarteels

Alnus incono olnusinc witteels

Arctostaphyllos uva-ursi arctouva beredruií

Berberisvulgaris berbevul zuurbes

Betulapmdula bealpen ruweberk

Befiiapubucms bewlpub zachtebe*

Betula pubescens ssp carpatica betulp-c Karpatenberk

Betula x rhombiftlio betulx rh zachteberkxruwebetk

Colluno uulgaris colluuul sfruikhei

Corpinus berulus carpib* haagbeuk

Clemotis utalba clemauit bosronk

Cornus mas cornumas gele kornoelje

Comus songuineo &rnuson rcdekomoelje
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Wetenschappelijke naam codering Nederlandse naam
Corylus aaellana corylaue hazelaar

Craaegus curvisepalal cratacur koraalmeidoorn

Crataegusxh*ercdonta $atahet koraalmeidoorn x ansrijlig emeidoorn

Crataeguslaeuigata «atalae twusrjligemadoom

Craaegus x macroerpa cratemac koraalmeidoorn x tweestijlige meidoorn

Cratae4usxmtÀia crataxÍne etnstrjligemadoorn x

ttoustjligernadoom

Crataegusmoflog1na ratarnon unfijligemadoom

Cgtisus smporius cgtisco brem

Daphne mezereum daphnmez rood peperboompje

Ericacinerea ericacin rodedophei

Erica scoparia 'ericasco bezemdophei

Enca tetralu uicatet gwone dophei

Euongmus ewopws euon9tzur wildekardinaolsmuts

Fagussglvanca fogusgl bwk
Froxinus acelsior jraxuc geu)one es

Genista anglica genisang stekelbrem

Genista germanica genisger Duitse brem

Genista pilosa genispil l«uipbrem

Genista rinctoria genistin verfurem

Hederuhelix hederhel klimop

Hippophae rhamnoïdes hipporha duindoorn

Ilaaquifolíum iluaqu hulst

Juniperus communis junipcom jmevuhu

Ligustrum vulgare ligusvul wilde liguster

Lonicuapaiclymenum lonicpu wildekamperfoelie

Lonicerarylosteum lonicxyl rodekamperfoelie

Moius sgluestris molusgl appel

Mespilusgermonicus mupigu mispel

Pinus sylvesris ? pinussyl grove den

Populus canescens popul*ca grauwe abeel (witte abeel x ratelpopulier)

Populus nigra populnig zwartepopulier

Populus tremulo popultte rutelpopulier

Prunusouium prunuauí zoetekers

Prunuspodus prunupad vogelkus

Prunusspinosa prunuspi sleeÀoom

$rus communis pyruscom peer

Quercuspetrau queïcpet winterak

Quercusrobur quewob zomeruk

Quercusx Íosacu quwcxro winurakxzometak

Rhomnus catharticus rhamncat wegedoorn

Rhamnusfongulo rhamnfia sporkehout ofuuilboom

Ribasnigrum

Ribesrubrum

ribesnig zwartebu

d,burub aalbu l-a
L
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Wetenschappel ijke naam
Ribesspicotum

Ribas uuo+rispo

Rosa ogrestis

Roso ondegauensis

Rosa crueruis

Rosablondaeana

Rosa caesia

Rosa conina

Roso corgmbifero

Rosa desiglisei

Rosa elliptica

Roso micrantho

Rosa nifidulc

Roso obtusifolio

Rosa pimpinellifolia

Rosa pseudoscabriuscula

Roso rubiginoso

Rosa sherardii

Rosa subcanina

Rosa subcolina

Rosa tommtoso

Rosa villosa

Rosa vosagiaca

Rubus coesius

R.ubus idoeus

Rubus saxatilis

Rubus ulmifolius

Solix olbo

Solíx ourito

Salixcaprea

Solix cinerm sp cinerea

Solix cinerm ssp oleiftlio

Solixfogilis

Solixx multineruis

Salix pentandra

Salix purpurea

Solixx ruchthardai

Solix repms sp repens

Salix repens ssp argentea

Solixx rubens

Solix x sericans

Sclixx smithiono

Solix tricndra

Salixviminalis

Nederlandse naàm

trosbes

kruisbes

kraagroos

Hond*ozengroep

bosroos

Hondsrozengroep

behaarde struweelroos

hondsroos

he4gercos

Hondsrozengroep

Egelantiergroep

kleinbloemige roos

he4gercos

Hondsrozengroep

duinroosje

Viltrozengroep

egelantter

Viltrozengroep

Struweelrozengroep

Struweelrozengroep

uiltroos

Viltrozengroep

kale struweelroos

dauwbraom

fomboos

steenbraam

kaehroam

schietuilg

geoodewilg

bosuilg

grauwewilg

tosige urilg

kraakwilg

gr auw e wilg x g eo or de wilg

laurienrilg

bitterewilg

boswilgx grauwewilg

kruipwilg

l«uipwilg

bindwilg (schieturi lg x kr aakwilg)

bosuilg x katwílg

katwílg x grauwe wilg

amandelwilg

katwilg

codering
dbesspi

'ibuuva
rcss agr

roso ond

Í0s0 oru

rosa blo

rose cae

r0s4 con

r0s4 c0Í

rosa des

rosa ell

rosa mic

roso nit

roso obt

rosa pim

rosa pse

roso rub

rosa she

rosa sca

rosa sco

f0s6 tom

rosa vil

rosa vos

rubuscoe

rubusida

rubussax

rubusulm

solixolb

solixaur

solixcop

solixcin

salixole

solffio

solixx mu

salixpen

salixpur

sallu-xre

solixrrp

salixrar

solix x ru

salix x se

solix x sm

solixtri

salixvim
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Wetenschappel ij ke naam
Sombucus nigra

Sombucus ficeííosa

Solonum dulcamara

Sorbus avcuparia

Thxus baccaa

Tilia coÀato

Tilio plotgphEllos

Ulex europaeus

Ulmusglobro

Ulmus laeuis

Ulmus minor

Vaccinium x intermedium

Voainium mgrtillus

Vaccinium uliginosum

Vaccinium vitis-idaea

Viburnum lantana

Viburnum opulus

Viscum album

Nederlandse nàam
gewoneulier

bergulier

bittefioet

uilde lijsrerbes

ulxus

winteÍlinde

zomerlinde

gaspeldoom

ruweíep

fraddaíep of *eeliep

gladdeiep

blauwe bosbes x rode bosbes

blauwebosbes

rijsbes

rode bosbes

wollige sneeuwbal

Gelderse roos

maretak

codering
sambunig

samburoc

solandul

sorbuouc

axusbac

aliacor

tiliapla

ulex eur

ulmusglo

ulmusloe

ulmusmin

vacci x in

uaccimyr

vacciuli

vaccivit

viburlan

uíburopu

viscualb

I Synoniemen zíin Craaegus calycína of Craaegus rosiformis.
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BULAGE 2

RESULTATEN VAN DE INVENTARISATIE
ErN oveRztcHT vAN DE ceïNvrnrARlsEERDE INHEEMSE

SOORTEN

Soort

Acer campestre

§paanse aak

Acer pseudoplaanus

gewone esdoorn

inheems

karakter locatie

c

c

c

b

b

b

b

c

e

a

b

b

b

b

b

b

c

b

b

c

b

c

b

c

c

c

c

Maasheggen Zurepasweiden

Maasheggen Vortumse Bergen

Maasheggen bij Vortumse Bergen

Maasheggen Zoetepasweiden

Gro eningse Bergen/Maassuaat

Groeningse Bergen

Maasstraat

Oeffelts e Weiden/Maas heggen

Boxmeersestraat

houtwallencomplex Mergeldijk

Regtersteegse Weiden

Heerenwaard/Ossenkamp

Vortumsche Bergen

Maas heggen/Zoetepasweiden

bijGeijsselberg

Zeelenberg

De Doort

Muggenbosje

Rechte Straat

Overbroek

Overbroek hellingbos

Grotten van Honsdaal

hellingbos Molenbeek

houtrral Heersveld

Grotten van Honsdaal

Bois de Hor

bron Bois de Hor

locatie

nummer

r5

17

r8

20

22

23

24

07

II

r.2

r3

Í+

r6

2l

27

z8

69

8z

83

9r

92

96

gemeente

Boxmeer

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Oeffelt

Gennep

Gennep

Boxmeer

Gennep

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Bergen

Bergen

Echt

St.Truiden

Alken

SuTruiden

Heers

Borgloon

Borgloon

Borgloon

Borgloon

Waremme

Waremme

87

94

96

97

98
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Alnus glutinosa

zwarte els

Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

Gennip

Boxmeer

Boxmeer

Boxmeer

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Bergen

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Venlo

Venlo

Maasbree

Weert

Weert

Weert

Thorn

Heythuisen

Haelen

Roggel

Neer

Haelen/Heythuizen

Swalmen

Swalmen

StOdiliënberg

StOdiliënberg

StOdiliënberg

Roerdalen

Vlodrop

Echt

Echt

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

St.Truiden

Hasselt

Hasselt

b Stlansberg

b StJansberg

c Zelderse Driesen

c DeVilt

b bos aan de Laag Werveld

b DeViltoost

b Vorrumsche Bergen

b bosje langs Oeffeltse Raam

b Kiekuuten Tuutlees

b Heuloërbroek

b Groot Schuitwater

b Everlose beek/Knibbershof

b Everlose beeklverakking naar Maas

a+c Everlose beek/Koelbroeknoord

a+c Everlosebeek/Koelbroek

a langhout

c Peelheideweg

c Iaagbroek

c TungelroyscheBeekweerszijden

b beekoevervanlnerbeek

a Zelsterbeek bij Weierse brug

b Leudal-LeuBeek

a Leudal/Zelster beek

a Leudal/Kinkhoven

b Leudal-TungelroyseBeek

c Swalmdal

b Broekbos langs Swalm

a Boschberg

c Boschberg/padrand

b Hoosten, elzenbroek

c MeinwegBosbeek

a RoodeBeek

c De Doorg Lw.v. van AkJ«ersweg

b De Doort

a Zwarte Beek

a HogenbosheidelZwarte Beek

a ZwuteBeeklHogebosheide

c Zwarte Beek bij Hogenboschheide

a SpiekelspadelZwarteBeek

a HemelbruglZwarte Beek

a ZwuteBeek/Hemelbrug

c Muggenbosje

b hounualbijHoeveMerlemont

b longenbos/Spitsbos

o3

o4

o5

o8

o9

IO

r6

r9

25

z6

29

3r

32

33

34

35

37

39

40

4I

42

44

45

46

49

52

54

57

58

59

6z

66

67

69

72

73

74

75

76

77

z8

8z

84

86

2-2



INVÉNTARISATIE VAN OORSPRONKELIIK INHEEHS GENENMATERIAAL IN NOORD. EN I.íIDDEN-LIMBURG

Alnus incana

wine els

Betula x rhombifolia

Betula pendula

ruwe berk

Betula pubescens

zachte berk

87 Borgloon

OI

o3

o+

o5

o6

o8

o9

r6

Í7

I9

23

25

z6

29

43 Heythuisen

74 Beringen

02 Groesbeek

05 Gennip

o6 Gennip

09 Boxmeer

19 Vierlingsbeek

23 Vierlingsbeek

25 Vierlingsbeek

43 Heythuisen

48 Neer

49 Haelen/Heythuizen

6z Roerdalen

6g Roerdalen

64 Roerdalen

65 Roerdalen

72 Beringen

73 Beringen

76 Beringen

MookMiddelaar

MookenMiddelaar

Mook en Middelaar

Gennip

Gennip

Boxmeer

Boxmeer

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Bergen

Glubbenvorst

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Venlo

Venlo

Maasbree

Tegelen

b

b

b

b

b

c

c

c

c

c

b

c

b

b

c

c

c

c

c

hellingbos Molenbeek

Zelsterbeek bij Weierse brug

Zwarte Beek/Ho gebosheide

Jansberg/Peerenbo oms hoeve

Zeldersche Driessen

Zeldersche Driessen

bos aan de kag\{erveld

bosje langs Oeffeltse Raam

Groeningse Bergen

Kiekuuten Tuuthees

Zelsterbeek bij Weierse brug

LeudallKinkhoven

Leudal-Tungelroyse Beek

MeinwegBosbeek

Meinweg bijRolvennen

Meinweg/Kombergen

Meinweg

Zwarte Beek

Hoegebosheide/Zwarte Beek

Spiekelspade/Zwarte Beek

Jansberg/Zevendalse weg

Stlansberg

StJansberg

Zeldersche Driessen

Zeldersche Driessen

DeVilt

bos aan de Laag Werveld

Vortumsche Bergen

Maasheggen Vortumse Bergen

bosje langs Oeffeltse Raam

Groeningse Bergen Zurepasweiden

Kiekuut en Tuuthees

Heuloërbroek

Groot Schuitwater

c

b

b

b

b

c

b

b

c

c

b

c

b

b

b

b

b

c

b

c

Everlose beek/Knibbershofwest 30

Everlose beeklKnibbershof 3r

Everlose beek/verakking naar Maas 3z

Everlosebeek/Koelbroeknoord 33

Everlose beek/Koelbroek 34

langhout

bos bijUlingsheide

35

36
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c

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

c
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og Boxmeer

16 Vierlingsbeek

22 Vierlingsbeek

25 Yierlingsbeek

z6 Bergen

29 Grubbenvorst

3o Grubbenvorst

33 Venlo

34 Venlo

35 Maasbree

36 Tegelen
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Malus sylvestris

appel

Mespilus germanicus

mispel

Peelheideweg

Ieagbroek

Zelsterbeek bij Weierse brug

Zelsterbeek bij Weierse brug

Leudal-LeuBeek

Leudal/Zelster beek

Leudal/Kinkhoven

Leudal/Kinkhoven

LeudallKinkhoven

Leudal-Tungelroyse Beek

Broekbos langs Swalm

Hoosten, elzenbroek

Höosten, bos op wal

Meinweg

Roode Beek

De Doorg t.w.v. van Akkersweg

De Doort

MunningsboschlHet Sweeltje

M unningsbosch/Vlootbeek

Zwarte Beek

Zwarte Beek/Ho gebosheide

Zwarte Beek bij Hogenboschheide

Spiekelspade/Zwafte Beek

Hemelbrug/Zwarte Beek

Zwarte Beek/Hemelbrug

Grauwe Steenstraat

PaalsaaailZwarte Beek

Muggenbosje

Rechte Sraat

DeWaleWeide

IongenboslSpitsbos

Overbroek hellingbos

bron Bois de Hor

fansberg/Peerenbooms hoeve

)ansberg

|ansberg

Zeldersche Driessen

MeinwegBosbeek

|ansberg/Zevendalse we g

|ansberg

Iansberg

Heuloërbroek

Weert

Weert

Heythuisen

Heythuisen

Haelen

Roggel

Neer

Neer

Neer

Haelen/Heythuizen

Swalmen

StOdiliënberg

StOdiliënberg

Roerdalen

Vlodrop

Echt

Echt

StOdiliënberg

St Odiliënberg

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

St.Truiden

Alken

Hasselt

Hasselt

Heers

Waremme

Groesbeek

Mook en Middelaar

Mooken Middelaar

Gennip

Roerdalen

37

39

42

43

44

45

46

47

48

49

54

59

6o

65

66

6z

69

7o

7r

72

74

75

76

77

78

8o

8r

8z

83

85

86

92

98

o2

o3

o4

o5

6z

a

e

e

b

a

b

e

a

b

or MookMiddelaar

03 Mook en Middelaar

04 Mook en Middelaar

z6 Bergen
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Myrica gale

gagel

Populus tremula

ratelpopuiier

Prunus avium

zoete kers

e

e

e

e

lansberg

Leudal/Kinkhoven

MeinwegBosbeek

DeViltoost

|ansberg/Zevendalse weg

)ansberg

]ansberg

Zeldersche Driessen

Zeldersche Driessen

DeVilt

bos aan de Laag Werveld

Vortumsche Bergen

Groot Schuirrater

Leudal/Kinkhoven

Meinweg bijRolvennen

Meinweg/Kombergen

Meinweg

Zwarte Beek/Hemelbrug

PaalstaatlZwarte Beek

bron Bois de Hor

]ansberg/Zevendalse weg

iansberg/Peerenboomshoeve

Jansberg

Stlansberg

Zeldersche Driessen

Zeldersche Driessen

bos aan de Laag Werveld

De Viltoost

Vortumsche Bergen

Heuloërbroek

bijGeijsselberg

Zeelenberg

Groot Schuitwater

Everlose beek/Knibbershofwest

Everlose beek/Knibbershof

Everlose beeklverakking naer Maas

Everlose beeldKoelbroek noord

Everlose beek/Koelbroek

bos bijUlingsheide

Zelsterbeek bij Weierse brug

LeudallZelster beek

Leudal/Kinkhoven

Leudal/Kinkhoven

03 Mook en Middelaar

48 Neer

6z Roerdalen

ro Boxmeer

or MookenMiddelaar

a3 MookenMiddelaar

04 Mook en Middelaar

05 Gennip

o6 Gennip

o8 Boxmeer

og Boxmeer

16 Vierlingsbeek

29 Grubbenvorst

46 Neer

6g Roerdalen

64 Roerdalen

65 Roerdalen

78 Beringen

8r Beringen

98 Waremme

c

c

L

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

b

b

c

b

c

c

c

c

b

b

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

b

c

c

OI

o2

o3

o4

o5

o6

o9

IO

r6

z6

27

z8

29

3o

3t

32

33

3+

36

42

45

46

+7

MookMiddelaar

Groesbeek

Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

Gennip

Gennip

Boxmeer

Boxmeer

Vierlingsbeek

Bergen

Bergen

Bergen

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Venlo

Venlo

Tegelen

Heythuisen

&oggel

Neer

Neer
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INVENTARISATIE VAN OORSPRON(ELIIK INHET'íS GENENIíATERIAAL IN NOORO. EN MIDDEN.LIMBURG

c

b

c

b

b

c

b

b

c

c

c

b

c

c

b

c

b

b

b

b

b

c

b

a

a

b

Broekbos langs Swalm

Boschberg

Boschberg/padrand

Hoosten, bos op wal

De Doort, tw.v. van Akkersweg

De Doort langs Middelsgraaf

De Doort

MunningsboschlHet Sweel§e

Grauwe Steenstraat

PaalstaatlZwarte Beek

Muggenbosje

DeWale Weide

hellingbos Molenbeek

Overbroek

Overbroek hellingbos

Groot Schuinrater

Iaagbroek

54 Swalmen

57 St Odiliënberg

58 St Odiliënberg

6o St Odiliënberg

67 Echt

68 Echt

69 Echt

7a StOdiliënberg

8o Beringen

8r Beringen

8z St.Truiden

85 Hasselt

87 Borgloon

9r St Truiden

92 Heers

29

39

Prunus padus

vogelkers

Prunus spinosa

sleedoorn

Grubbenvorst

\{'eert

Weert

Heythuisen

Neer

Haelen/Heythuizen

Swalmen

Swalmen

Vlodrop

Beringen

Borgloon

Mook en Middelaar

Gennip

Gennip

Oeffelt

Boxmeer

Gennep

Gennep

Boxmeer

Boxmeer

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Bergen

o3

o5

o6

07

o9

II
Í.2

r3

r5

r6

c

c

c

b

c

b

b

c

b

c

TungelroyscheBeekweerszijden 40

Zelsterbeekbij V/eierse brug 42

LeudallKinkhoven 46

Leudal-TungelroyseBeek 49

houtwal bij Oudenhof/Schroefsuaat 5 3

Broekbos langs Swalm 54

RoodeBeek 66

SpiekelspadelZwarteBeek Z6

hellingbos Molenbeek 87

)ansberg

Zeldersche Driessen

Zeldersche Driessen

Oeffelts e WeidenlMaasheggen

bos aan de laag Werveld

Boxmeersestraat

houtnvallencomplex Mergeldijk

Regtersteegse \{eiden

Maasheggen Zurepasweiden

Vortumsche Bergen

Maasheggen Vortumse Bergen 17

Maasheggen bij Vortumse Bergen 18

Maasheggen Zoetepasweiden 20

MaasheggenfZoetepasweiden 2r

GroeningseBergenMaasstraat 22

Maasstraat

Heuloërbroek

c

c

b

b

b

b

c

24

z6
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Quercus petraea

wintereik

Quercus robur

zomereik

b

b

b

b

e

a

b

a

e

bij Geijsselberg

Zeelenberg

27 Bergen

z8 Bergen

Everlose beeklKnibbershofwest 3o Grubbenvorst

Everlose beek/verakking naar Maas 3z Grubbenvorst

Leudal-LeuBeek +4 Haelen

Leudal/Zelsterbeek 45 Roggel

Donderberg/Swalmdal 50 Swalmen

hounrd langs Swalm 5r Swalmen

Swalmdal 52 Swalmen

hourwalbijOudenhoflschroefsuaat53 Swalmen

Lindeweg bijAsselterhof 55 Swalmen

Schilbergweg langs vervuilde beek 56 &oermond

Boschberglpadrand 58 St Odiliënberg

RoodeBeek 66 Vlodrop

De Doort, t.w.v. van Akkersweg 67 Echt

De Doort 69 Echt

Zwarte Beek/Hogebosheide 74 Beringen

Spiekelspade/ZwarteBeek Z6 Beringen

PaalstraaUZwarte Beek 8r Beringen

Muggenbosje 8z St.Truiden

De Wale Weide 85 Hasselt

Iongenbos/Spitsbos 86 Hasselt

hellingbos Molenbeek 8Z Borgloon

Holle weg Helshoven kapel go Borgloon

Overbroek 9r St.Truiden

Overbroek hellingbos 92 Heers

houtwal Heersveld 94 Borgloon

bron Wegenbeek 95 Borgloon

GronenvanHonsdaal 96 Borgloon

Bois de Hor 97 Waremme

I ansb er gl Zevendal s e we g

|ans berg/Peerenbo orns hoeve

)ansberg

Jansberg

Zeldersche Driessen

Zeldersche Driessen

Leudal/Kinkhoven

Meinweg bijRolvennen

Meinweg

JansberglZevendalse we g

|ansberglPeerenbooms hoeve

St)ansberg

Zeldersche Driessen

or MookMiddelaar

02 Groesbeek

03 Mook en Middelaar

o+ Mook en Middelaar

05 Gennip

o6 Gennip

47 Neer

63 Roerdalen

65 Roerdalen

MookMiddelaar

Groesbeek

Mook en Middelaar

Gennip

c

c

b

b

OI

o2

o4

o5

7-t6



INVENTARISATIE VAN OORSPRONKELI'K INHEEMS GENENMATERIAAL IN NOORD- ÉN MIDDEN.LIHBURG

Zeldersche Driessen

Oeffelts e Weiden/Maasheggen

DeVilt

Heerenwaard/Oss enkamp

VorumscheBergen

Maasheggen Vortumse B ergen

Maasheggen bij Vortumse Bergen

bosje langs Oeffeltse Raam

Maas heggen Zoetepasweiden

Groeningse Bergen Maassuaat

Groeningse Bergen Zurepasweiden

Maasstraat

Kiekuut en Tuuthees

bij Geijsselberg

Zeelenberg

Everlosebeek/Knibbershofwest 30

Everlose beeklKnibbershof

Everlose beeldverakking naar Maas 3z

Everlose beek/Koelbroek 34

De Krang 38

Laagbroek 39

TungelroyscheBeekweerszijden 40

beekoeyer van Imerbeek

Zelsterbeek bij Weierse brug

Zelsterbeek bij Weierse brug

Leudal-LeuBeek

Leudal/Zelster beek

Leudal/Kinkhoven

Leudal/Kinkhoven

Leudal/Kinkhoven

Donderberg/Swalmdal

Swalmdal

Meinweg

Roode Beek

Zwarte Beek

HogebosheidelZwarte Beek

Zwarte Beek/Hogebosheide

Grauwe Steenstraat

PaalstaatlZwarte Beek

DeWaleWeide

Gennip

Oeffelt

Boxmeer

Gennep

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Bergen

Bergen

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Venlo

Weert

Weert

Weert

Thorn

Heythuisen

Heythuisen

Haelen

Roggel

Neer

Neer

Neer

Swalmen

Swalmen

Swalrnen

Swalmen

&oermond

Roerdalen

Roerdalen

Roerdalen

Vlodrop

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Hasselt

,7

r8

r9

20

22

23

24

25

27

z8

3r

o6

07

o8

Í4
r6

4t

42

43

44

45

46

47

48

5o

52

houtrpal bij Oudenhof/schroefstraat 53

Broekbos langs Swalm 54

Schilbergweg langs vervuilde beek 56

Meinweg bijRolvennen 63

Meinweg/Kombergen 64

a

c

c

c

c

c

c

b

65

66

72

73

74

8o

8r

8s
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Quercus x rosacea

Rhamnus catharticus

wegedoorn

Rhamnus frangula

sporkehout

Iongenbos/§pitsbos

Holle weg bij Halshoven /Steenweg

holle weg t.h.v. mast

Holle weg Helshoven kapel

houtnd Heersveld

Jansberg/Peerenbooms ho eve

Jansberg

|ansberg

Zeldersche Driessen

Peelheideweg

Donderberg/Swalmdal

Meinweg bijRolvennen

Spiekelspade/Zwarte Beek

kudal/Kinkhoven

Meinweg

Hasselt

Borgloon

Borgloon

Borgloon

Borgloon

Groesbeek

Mook en Middelaar

MookenMiddelaar

Gennip

Weert

Swalmen

Roerdalen

Beringen

Neer

Roerdalen

Gennip

Oeffelt

Boxmeer

Boxmeer

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Bergen

86

88

89

9o

94

c

c

c

c

b

b

e

e

b

c

b

a

c

b

e

o2

o3

o4

o6

37

5o

63

76

+7

65

b

c

b

e

a

a

e

e

b

b

b

Zeldersche Driessen 05

OeffelmeWeidenlMaasheggen 07

bos aan de Ieag Weneld 09

MaasheggenZurepasweiden 15

Maasheggen Vortumse Bergen 17

Maasheggen bij Vortumse Bergen 18

Maasheggen Zoetepasweiden zo

Maasheggen/Zoetepasweiden zÍ
Groeningse Bergen Maasstraat 22

Groeningse Bergen Zurepasweiden z3

Zeelenberg z8

a

a

e

b

b

a

c

b

a

b

e

b

b

b

Jansberg/Zevenddse weg or

|ansberg 03

fansberg 04

Zeldersche Driessen o6

De Vilt oost ro

Vortumsche Bergen 16

Maasheggen Vortumse Bergen 17

bosje langs Oeffeltse Raam 19

Groeningse B ergen Zurepasweiden z3

Kiekuut en Tuuthees 25

Heuloërbroek z6

Zeelenberg zB

Groot Schuitrpater zg

Everlose beek/Knibbershofwest 30

MookMiddelaar

Mooken Middelaar

MookenMiddelaar

Gennip

Boxmeer

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Bergen

Bergen

Grubbenvorst

Grubbenvorst

2- t8
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Everlosebeek/Koelbroeknoord 33

bos bij Ulingsheide 36

Peelheideweg 37

Iaagbroek gg

TungelroyscheBeekweerszijden 40

Zelsterbeek bij Weierse brug 42

Zelsterbeek bij Weierse brug 43

Leudal-LeuBeek M
Leudal/Zelster beek 45

Irudal/Kinkhoven 46

Leudal/Kinkhoven 47

Leudal/Kinkhoven 48

MèinwegBosbeek 6z

Meinweg bijRolvennen 63

Meinweg/Kombergen 64

Meinweg 65

RoodeBeek 66

Munningsbosch/HetSweeltje 70

Zwarte Beek 72

Hogebosheide/Zwarte Beek 73

Zwarte Beek/Hogebosheide 74

zwafte Beek bij Hogenboschheide 75

Spiekelspade/ZwarteBeek 76

HemelbruglZwarte Beek 77

Zwarte Beek/Hemelbrug l8
Grauwe Steensuaat 8o

PaalstraatlZwarte Beek 8r

Rechte Straat 8;

Jongenbos/Spitsbos 86

hellingbos Molenbeek

Heuloërbroek

Everlose beeklKnibbershof 3r
Everlose beek/verakking naar Maas 3z

Everlose beeldKoelbroek 34

Zelsterbeek bijWeierse brug 42

LeudallZelsterbeek 45

Broekbos langs Swalm 54

Zwarte Beek bij Hogenboschheide 75

SpiekelspadelZwarteBeek 76

|ansberg/Zevendalse weg

Zeldersche Driessen

Venlo

Tegelen

Weert

l4reert

Weert

Heythuisen .
Heythuisen

Haelen

Roggel

Neer

Neer

Neer

Roerdalen

Roerdalen

Roerdalen

Roerdalen

Vlodrop

St Odiliënberg

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Alken

Hasselt

BorgloonRibes spicatum

trosbes

Ribes nigrum

zwarte bes

fubes rubrum

aalbes

87

z6a

b

e

e

a

e

e

c

b

Bergen

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Yenlo

Heythuisen

Roggel

Swalmen

Beringen

Beringen

MookMiddelaar

Gennip

OI

o5

e

c
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e

c

c

a

b

c

b

A

b

b

e

b

e

b

d

e

b

b

b

c

c

c

a

b

b

b

c

Vorhrmsche Bergen 16

Maasheggen Vortumse Bergen Í7
Maasheggen Zoetepasweiden zo

Heuloërbroek z6

Zeelenberg z8

EverlosebeeldKnibbershof 3r
Everlose beeldverakking naar Maas 3z
Zelsterbeek bij Weierse brug 42
kudal-LeuBeek 44
kudal/Zelster beek +5
Leudal/Kinkhoven 46
Leudal-TungelroyseBeek 49
hounrallangsSwalm 5r
Swalmdal 52
Broekbos langs Swalm 54
Boschberg 57
Boschberg/padrand 58
Hoosten, elzenbroek 59
Hoosten, bos op wal 6o

bosje bij Lorberga/d/ Roer 6r

Meinweg bijRolvennen 63

RoodeBeek 66

De Doorg t w.v. van Akkersweg 67

De Doort 69

hellingbos Molenbeek 87

Overbroek hellingbos 92
Gronen van Honsdaal q6

Zeldersche Driessen

Vortumsche Bergen

Groeningse Bergen Maasstraat

Overbroek hellingbos

holle weg

hounral Heersveld

bron Wegenbeek

Bois de Hor

bron Bois de Hor

Overbroek

22

92

93

94

95

97

98

9r

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Bergen

Bergen

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Heythuisen

Haelen

Roggel

Neer

Haelen/Hey*ruizen

Swalmen

Swalmen

Swalmen

St Odiliënberg

St Odiliënberg

St Odiliënberg

St Odiliënberg

Roerdalen

Roerdalen

Vlodrop

Echt

Echt

Borgloon

Heers

Borgloon

Gennip

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Heers

Borgloon

Borgloon

Borgloon

Waremme

Waremme

St.Truiden

Ribes uva-crispa

Iauisbes

&osa agresds

I«aagroos

Rosa arvensis

bosroos

c

e

b

e

b

b

b

b

b

o5

r6

69De Doort Echt
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Rosa canina

hondsroos

Rosa corymbifera

heggeroos

Gennip

Oeffelt

Gennep

Gennep

Boxmeer

Gennep

Boxmeer

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Bergen

Swalmen

Swalmen

Swalmen

Roermond

StOdiliënberg

Echt

Echt

Beringen

Alken

Hasselt

Borgloon

Borgloon

Borgloon

St"Truiden

Borgloon

Borgloon

Borgloon

Borgloon

Gennep

Gennep

Boxmeer

Gennep

Boxmeer

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Swalmen

Echt

Alken

Borgloon

Borgloon

a Zeldersche Driessen 05

a OeffeleeWeidenlMaasheggen 07

a Boxmeetsestraat rr
a houtwdlencomplexMergeldijk Í2

a &egtersteegseWeiden 13

a Heerenwaard/Ossenkamp Í4

a Maasheggen Zurepasweiden 15

a VortrrmscheBergen 16

a Maasheggen Zoetepasweiden 20

a MaasheggenlZoetspasweiden 2r

a Groeningse Bergen Maesstraat 22

b Maassuaat 24

a Zeelenberg z8

a Swalmdal 52

a houwalbijOudenhoflschroefttraat53

a Lindeweg bijAsselterhof 55

a Schilbergweglangsvervuildebeek 56

c Boschberg 57

a De Doortlangs Middelsgraaf 68

a De Doort 69

a PaalstraatlZwarteBeek 8r

a RechteSuaat 83

a De Wale Weide 85

a Holleweg bijHalshoven Isteenweg 88

a holle weg uh.v. mast 89

a Holle weg Helshoven kapel 90

a Overbroek gr

a holle we g 93

a houtwd Heersveld 94

a bronWegenbeek 95

a Grotten van Honsdaal g6

a Boxmeersestraat

a hounrdlencomplexMergeldijk

a Regtersteegse Weiden

a Heerenwaard/Ossenkamp

a Maasheggen Zurepasweiden

a MaasheggenZoetepasweiden

a Maasheggenlzoetepasweiden

b Maasstraat

a LindewegbijAsselterhof

a De Doortlangs Middelsgraaf

a RechteSraat

a Holle weg bij Halshoven /Steenweg

a holle weg t.h.v. mast

II
12

13

r4

r5

20

2Í

24

55

68

83
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Borgloon

Borgloon

Borgloon

Heers

Borgloon

Borgloon

Borgloon

Waremme

u
49

c

c

e

e

e

e

a

e

a

a

e

a

e

a

e

e

a

a

e

a

a

a

e

a

e

b

e

a

a

e

b

e

b

a

a

a

e

a

e

e

a

o8

IO

r3

17

r8

20

2Í

z6

29

3r

33

34

35

4Í.

42

45

46

5o

52

54

55

58

66

72

74

75

76

78

84

85

8t
88

89

9o

92

93

95

96

98
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BTJLAGE 2

Sorbus aucuparia

wilde lijsterbes

MookMiddelaar

Mooken Middelaar

Mook en Middelaar

Gennip

Gennip

Boxmeer

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Bergen

Bergen

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Venlo

Venlo

Maasbree

Tegelen

Weert

Weert

Weert

Heythuisen

Heythuisen

Roggel

Neer

Neer

Neer

Swalmen

St Odiliënberg

StOdiliënberg

Roerdalen

Roerdalen

Roerdalen

Vlodrop

Echt

Echt

Echt

St Odiliënberg

St Odiliënberg

Beringen

Beringen

Beringen

|ansberg/Zevendalse we g

/ansberg

Jansberg

Zeldersche Driessen

Zeldersche Driessen

bos aan de IaagWerveld

Vortumsche Bergen

Maasheggen Vortumse Bergen

bosje langs Oeffeltse Raam

Groeningse Bergen Maass raat

Groeningse Bergen Zurepasweiden

Kiekuut en Tuutlees

Heuloërbroek

Zeelenberg

OI

o3

o4

o5

o6

o9

r6

17

r9

22

23

25

z6

z8

Groot Schuitwater zg

Everlosebeek/Knibbershofwest 30

Everlose beek/Knibbershof 3r

Everlose beek/vertakking naar Maas 3z

Everlosebeek/Koelbroeknoord 33

Everlose beek/Koelbroek 34

Langhout 35

bos bij Ulingsheide 36

Peelheideweg 37

Iaagbroek 39

TungelroyscheBeekweerszijden 40

Zelsterbeek bij Weierse brug 42

Zelsterbeekbij \4reierse brug 43

Leudal/Zelsterbeek 45

Leudal/Kinkhoven 46

Leudal/Kinkhoven 47

Leudal/Kinkhoven 48

Broekbos langs Swalm 54

Boschberg/padrand 58

Hosten, bos op wal 6o

Meinweg bijRolvennen 63

Meinweg/Kornbergen 64

Meinweg 65

RoodeBeek 66

De Doorg t.w,v. van Akkersweg 67

De Doort langs Middelsgraaf 68

De Doort 69

MunningsboschlHetSweeltie 70

Munningsbosch/Vlootbeek 7t
Zwarte Beek 72

Zwarte Beek/Hogebosheide 74

Zwarte Beek bij Hogenboschheide 75
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INVENTARISATIE VAN OORSPRONKELIJK INHEÉT'S GENfNMATERIAAL IN NOORD. EN ÈíIDOEN.LIÈTBURG

Spiekelspade/Zwarte Beek

HemelbruglZwarte Beek

Zwarrc BeeldHemelbrug

Grauwe SEensuaat

Muggenbosje

De lVale Weide

IongenboslSpimbos

Bois de Hor

bron Bois de Hor

|ansberg/Peerenbooms ho eve

)ansberg

bos bij Ulingsheide

Roode Beek

Zwarte BeeldHemelbrug

Grauwe Steensuaat

PaalsuaatlZwarrc Beek

Muggenbosje

holle weg

|ansberg

Holle weg Helshoven kapel

holleweg

Grotten van Honsdaal

Bois de Hor

bron BoiEde Hor

holle weg

Bois de Hor

bron Bois de Hor

Maasheggen Zoetepasweiden

MaassEaat

Rechte Snaat

hellingbos Molenbeek

holle weg t h.v. mast

Holle weg Helshoven kapel

holle weg

hounval Heersveld

bron Wegenbeek

Grotten van Honsdaal

Bois de Hor

bron Bois de Hor

76 Beringen

77 Beringen

78 Beringen

8o Beringen

8z StTruiden

85 Hasselt

86 Hasselt

97 Waremme

98 Waremme

02 Groesbeek

03 MookenMiddelaar

36 Tegelen

66 Vlodrop

78 Beringen

8o Beringen

8r Beringen

8z St.Truiden

Tilia cordaa

winterlinde

Tilia plaryphyllos

zomerlinde

Ulmus glabra

ruwe iep

Ulmus laevis

steeliep

Ulmus minor

gladde iep

b

a

b

c

b

c

b

c

c

b

b

c?

a

c

c

c

b

c 93 Borgloon

c

c

b

b

b

b

03 Mook en Middelaar

go Borgloon

gZ Borgloon

96 Borgloon

97 Waremme

98 Waremme

gZ Borgloon

97 Waremme

98 Waremme

zo Vierlingsbeek

24 Vierlingsbeek

83 Alken

87 Borgloon

89 Borgloon

go Borgloon

93 Borgloon

94 Borgloon

95 Borgloon

96 Borgloon

97 Waremme

98 Waremme

b

b

b

b

c

c

b

c

b

b

b

b

b

b

b
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INVENTARISATIE VAN OORSPRONKELIJK INHEEMS GENENMATERIAAL IN NOORD. EN MIDOEN-LIHBURG

Viburnum opulus

Gelderse roos

MookenMiddelaar

Gennip

Boxmeer

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Bergen

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Grubbenvorst

Venlo

Maasbree

Heythuisen

Roggel

Neer

Swalmen

Swalmen

StOdiliënberg

St Odiliënberg

St Odiliënberg

Echt

Echt

Echt

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

Beringen

St.Truiden

Hasselt

Borgloon

Borgloon

Waremme

Waremme

c /ansberg

b ZelderscheDriessen

b MaasheggenZurepasweiden

b Vorarmsche Bergen

c Maasheggen bij Vortumse Bergen

b MaasheggenZoetepasweiden

b Maasheggen/Zoetepasweiden

b Groeningse Bergen Maasstraat

b Heuloërbroek

b Groot Schuitwater

b Everlose beek/Knibbershof

b Everlose beeldverakking naar Maas

b Everlose beek/Koelbroek

b Langhout

b Zelsterbeek bij Weierse brug

b Leudal/Zelster beek

b Leudal/Kinkhoven

a hounval langs Swalm

b Broekbos langs Swalm

a Boschberg

b Boschberg/padrand

b Hoosten, elzenbroek

b De Doort, t.w.v. van Akkersweg

b De Doortlangs Middelsgraaf

b De Doort

b Zwarte Beek

b ZwarteBeek/Hogebosheide

b ZwarteBeek/Hogenbosheide

b Spiekelspade/Zwarte Beek

b Hemelbrug/ZwarteBeek

b PaalstraatlzwarteBeek

b Muggenbosje

b Iongenbos/Spitsbos

b hellingbos Molenbeek

b hounral Heersveld

b Bois de Hor

a bron Bois de Hor

o3

o5

I5

r6

r8

20

2Í

22

z6

29

3r

32

34

35

42

45

46

5r

54

57

58

59

67

68

69

72

74

75

76

77
8r

8z

86

87

94

97

98

r
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