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1. Kader impacttoetsing: ingreep in speciale beschermingszone.
1.1 Kader
De aan de Europese commissie voorgestelde speciale beschermingszone met naam “Uiterwaarden langs
de Limburgse Maas en Vijverbroek”, zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 4 mei 2001 (zie
Art. 1, 30° van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die
in uitvoering van artikel 4, lid 1 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van
21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna aan de
Europese Commissie zijn voorgesteld, B.S. 17 augustus 2002). Het betreffende gebied wordt beschouwd
als voorstel Gebied van Communautair Belang in afwachting van een goedkeuring door de Europese
Commissie als SBZ. Het habitatrichtlijngebied van de Uiterwaarden van de Limburgse Maas bestaat uit 13
deelgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 645 ha.
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Artikel 1, 30° stelt:
“30° het op de bijlage 30 van dit besluit met de code BE2200037 (1-13)
aangemerkte gebied, bekend onder de naam “Uiterwaarden langs de Limburgse
Maas en Vijverbroek”; en gelegen in de gemeenten Dilsen, Kinrooi, Lanaken,
Maaseik, Maasmechelen.
Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van
volgende gegevens:
a) omschrijving:
Complex
van
uiterwaarden
met
zeer
waardevolle
hooilandpercelen, en in het noorden een gaaf bewaarde maasmeander, het
Vijverbroek. Het is een middelgroot boscomplex, een elzenbroekbos met
centraal een laagveen. Het Kraaiebosje te Leut is een gemengd alluviaal
eiken-essen-iepenbos.
b) oppervlakte: 645 ha;
c) voorgesteld voor volgende habitats, zoogdieren, vissen en amfibieën,
telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken “*”
aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van
voormelde Richtlijn:

1) habitats:
6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
7140 Overgangs- en trilveen
91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
91F0 Gemengde eiken-iepenbossen langs de oevers van
grote rivieren
2) zoogdieren:
1355 Lutra lutra (Otter);
3) vissen:
1099 Lampetra fluviatilis (Rivierprik)
1134 Rhodeus sericeus amarus (Bittervoorn)
1149 Cobitis taenia (Kleine modderkruiper)
4) amfibieën:
1160 Triturus cristatus (Kamsalamander).”
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Figuur 1: begrenzing SBZ-H Uiterwaarden langs de Limburgse Maas
en Vijverbroek (in rood)
Nederlandse zijde
Vanuit de Habitatrichtlijn is alleen de Nederlandse kant van de
bedding van de Grensmaas aangemeld bij de Europese Commissie als
Habitatrichtlijngebied. De beschermingszone is weergegeven in
figuur (figuur 2). Vogelrichtlijngebieden komen in het
ingrepengebied van het Grensmaasproject niet voor.
Kenmerken:
NL9801075 Bedding van de Grensmaas
Provincie: Limburg.
Gemeente: Maasbracht, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen,
Stein, Echt-Susteren.
Oppervlakte: 301 ha.
In de onderstaande tabellen zijn de habitattypen en soorten
opgenomen op basis waarvan de Grensmaasbedding is aangewezen.
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Tevens is kort aangegeven het voorkomen ervan. Hierop wordt in de
volgende hoofdstukken uitgebreid ingegaan.
Nummer
3260

3270

91E0

Beschermd habitattype
Submontane en laagland rivieren met vegetaties
behorend tot de Verbonden van Vlottende
waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel
(Ranunculion fluitantis en CallitrichoBatrachion)
Rivieren met slikoevers met vegetaties
behorend tot de Rivierganzenvoet-associatie
en/of het Moerasandijvie-verbond
(Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.)
*Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus
glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (AlnoPadion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Nummer
1095
1099
1106
1134
1149
1163

Soort
Zeeprik
Rivierprik
Zalm
Bittervoorn
Kleine
modderkruiper
Rivierdonderpad

Prioritair
Nee

voorkomen in deelgebied
In zeer onder ontwikkelde en incidentele vorm

Nee

Op alle slikoevers

Ja

Hierbij gaat het om de ooibossen van Koningsteen en rond de Visplas en
de Brand

Prioritair
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

status in de Grensmaas
Anadrome soort; trekt incidenteel door de Grensmaas
Kleine aantallen in de Grensmaas, vermoedelijk niet als populatie in de bedding
Anadrome soort; trekt incidenteel door de Grensmaas
Geen populaties in de bedding (ongeschikt biotoop)
Geen populaties in de bedding (ongeschikt biotoop)

Nee

Over de volledige lengte van de Grensmaas
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Figuur 2 Begrenzing Speciale Beschermingszone
Grensmaas (gebied 29-NL)
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De impacttoetsing beschrijft de mogelijk optredende effecten van de genoemde ingreep (zoals
verder beschreven) op de aanwezige habitats en soorten in het habitatgebied met code
BE2200037 (dat verder uitvoerig beschreven wordt).
Vermits het gaat om een maatregel die de ontwikkeling van habitats zal mogelijk maken, vanuit
een sterk onderontwikkelde toestand van habitat, is de beoordeling ook beschreven naar de
positieve effecten van de ingrepen.
Vermits er geen significant negatieve effecten zullen zijn en negatieve effecten afwezig of zeer
beperkt blijven, zal enkel ingegaan worden op de ingrepen en het nabeheer met eventuele
optimalisaties naar de habitatbescherming toe.

1.2 Beschrijving geplande ingrepen:
• het herstellen beekmonding Zanderbeek (rkm 51,95) : de weggeslagen beekmonding
en de hoge bodemvallen van de beekbedding (totaal 1,5 à 2m) in de laatste 30m van
het beektraject zullen over een grotere mondingsbreedte en over langer profiel
geleidelijk naar de Maas overgaan;
• het herprofileren van een strook van het winterbed langsheen de zomeroever : ter
hoogte van Labaerdijk, de straat Bleumerhoven en de Klauwenhofweg tussen rkm
51,950 en 53,100; lokaal vlak maken van de winterbedstrook langs de zomeroever
door het herverdelen van gebiedseigen materiaal;
• het maken van een veilige passage onder de brug Maaseik-Roosteren (rkm 52,350 tot
rkm 52,450)
• het opnieuw opvullen van 4 uitgespoelde bestaande kribben opwaarts van de brug van
Maaseik (rkm 52,000 tot 52,350);
• het opnieuw aanvullen van de zomeroeverteen afwaarts van de bunker van Maaseik
(rkm 52,750 tot 53,100);
• het aanleggen van een nieuwe inrit afwaarts van de bunker en het verwijderen van 2
bestaande inritten stroomafwaarts.
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1.3 Motivatie geplande ingrepen:
• het herstellen beekmonding Zanderbeek: bij lage afvoer zal stroomopwaartse
vismigratie op de beek mogelijk worden en krijgt de beekmonding terug een
natuurlijk uitzicht bij elke afvoer op de Maas (natuuraspect). Door het onderwater
vullen van de weggeslagen monding met breuksteen (bovenop aanwezige breuksteen)
wordt ook een neer op de rivier weggewerkt (veiligheidsaspect). Deze neer vermindert
de natuurlijke afvoercapaciteit opwaarts van de brug van Maaseik;
• het herprofileren van een strook van het winterbed; hierdoor kan het winterbed
gemaaid worden conform het bermdecreet (beheers- en natuuraspect) en is de
waterrand (teen zomeroever) bereikbaar van op land voor onderhoudswerken aan de
teen van de oeverbescherming (veiligheidsaspect);
• het hervullen van 4 uitgespoelde bestaande kribben opwaarts van de brug van
Maaseik, zodat de rivier in de buitenbocht terug afgeduwd wordt van de oeverteen
(rkm 52,000 tot 52,350) (veiligheidsaspect). Deze aanvulling is van het type
breuksteen op breuksteen;
• het heraanvullen van de zomeroeverteen afwaarts van de bunker van Maaseik (rkm
52,750 tot 53,100) in het kader van reguliere onderhoudswerken ter bescherming van
de dijkmuur van Maaseik (veiligheidsaspect);
• het aanleggen van een nieuwe inrit afwaarts van de bunker en het verwijderen van 2
bestaande inritten stroomafwaarts: betere toegang tot oeverstrook (beheersaspect) en
betere stroomgeleiding van de rivier (veiligheidsaspect).
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2. Bespreking Habitatrichtlijngebied
2.1 Situering en omschrijving
Vlaamse zijde
Het Habitatrichtlijngebied BE2200037, Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met
Vijverbroek ligt in België, in het Vlaams gewest in de provincie Limburg op het grondgebied
van de gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken. Figuur 3
geeft een gedetailleerdere situering van dit Habitatrichtlijngebied en van de aangrenzende
habitatrichtlijngebieden. Het habitatrichtlijngebied van de Uiterwaarden van de Limburgse Maas
bestaat uit 13 deelgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 645 ha. De volgende Bijlage Ihabitatten en Bijlage II-soorten van de Habitatrichtlijn golden als criteria voor de aanduiding als
Speciale Beschermingszone:
Habitats
6510

Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

7140

Overgangs- en trilveen

91E0 (+)

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

91F0

Gemengde eiken-iepenbossen langs de oevers van grote rivieren

Zoogdieren
1355

Lutra lutra

Otter

1099

Lampetra fluviatilis

Rivierprik

1134

Rhodeus sericeus amarus

Bittervoorn

1149

Cobitis taenia

Kleine modderkruiper

Vissen

Amfibieën en reptielen
1166

Triturus cristatus

Kamsalamander
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Figuur 3: situering van Habitatrichtlijngebied Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met
Vijverbroek
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Nederlandse zijde
Habitatrichtlijngebied NL9801075 Bedding van de Grensmaas, omvat de Nederlandse zijde
van het zomerbed van de rivier.
Voor de bedding zijn een aantal vissoorten opgenomen, die mogelijks ook het aangrenzende
Vlaamse deel van de bedding gebruiken.
Hiertoe behoren enkele soorten die slechts incidenteel in de Grensmaas worden waargenomen of
passeren (Rivierprik, Zeeprik, Zalm), voorts enkele soorten die geen populaties in de bedding
hebben aangezien het niet het geschikte biotoop is voor deze soorten (Bittervoorn, Kleine
modderkruiper). De enige beschermde soort die wel een populatie in de Grensmaas heeft, is de
Rivierdonderdpad.

Rivierdonderpad (Cottus gobio)
Deze bijlage II-soort komt voor over heel het traject van de Grensmaas (Figuur 4). Ze kende een
sterke uitbreiding sinds de gegevens van de vissenatlas. In de periode 1993-1997 werd de soort
enkel aangetroffen in de Voer en de monding van de Noorbeek in de Voer. Sindsdien heeft de
soort zich over het ganse traject van de Grensmaas verspreid. De soort komt in de Grensmaas
voor in ondiepe oeverzones tussen de grindkeien, en ook in kunstmatige breuksteenoevers. (De
Vocht, A. , Coeck, J., Vissen in Limburg: oude bekenden en nieuwe gezichten, Likona Jaarboek
2000).
Figuur 4. Verspreiding Rivierdonderpad in Limburg, tot 2001, Bron A. De Vocht, LUC
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2.2 Bespreking aanwezige Natura2000-habitatten
De Zanderbeekmonding ligt in habitatgebied (BE2200037-3), de weggeslagen monding is nu
rivier (Maas), het winterbed tussen rkm 52,95 en de brug van Maaseik en van de brug van
Maaseik tot rkm 53,10 is op het gewestplan aangeduid met bestemmingen N (natuur) en H
(overstromingsgebied). Het Nederlands deel van het zomerbed is aangeduid als habitatgebied.
De Zanderbeek is een zeer zuivere beek met overwegend een mooie structuur en watervegetatie.
Ze is van belang voor een aantal vissoorten die vanuit de Maas de beek opzwemmen om er te
paaien (o.a. Sneep, Rivierdonderpad, Serpeling), en voorts als habitat voor Bittervoorn en
Beekprik als beschermde soorten. De beekmonding die van groot belang is voor visoptrek naar
de Zanderbeek (oa dus voor habitatsoorten Bittervoorn, Rivierdonderpad, Beekprik), vormt op dit
moment een belangrijk migratieknelpunt door het aanwezig zijn van bodemvallen op het
eindtraject, afwaarts van het brugje over de Zanderbeek. Hierdoor is geen vismigratie
beekopwaarts mogelijk zodra de Maasafvoer < is dan 300 m³/sec (c.a. 200d/y).
Het oevertraject bestaat op de projectlocatie uit een teen van breuksteen, enkele oude kribben
opwaarts van de brug van Maaseik, steile zomeroevers (betonplaten) en een zeer verontreinigd
winterbed (sluikstortingen afwaarts de bunker en losse breukstenen in het gebied verspreid).
Op de betonplaten en de breuksteenvoet en in het winterbed is er een dichte soortenarme
ruigtevegetatie ter hoogte van de werken. Op de teen uit breuksteen is een brandnetelruigte
aanwezig. Van goed ontwikkelde habitat of een natuurlijke oever is geenszins sprake.
3. Impactbeoordeling
3.A Direct ecotoopverlies en indirecte wijziging door abiotische verandering
Deze geplande ingreep is een verbetering van het oeverprofiel naar natuuroogpunt t.h.v. de
beekmonding van de Zanderbeek. In het project Levende Grensmaas waren ter hoogte van de
dijkmuur en de beekmonding geen oeververlaging of winterbedingrepen voorzien, de
natuurtechnische ingreep die nu voorgesteld wordt, biedt de beste kansen voor de ontwikkeling
van de Natura2000-habitatten van het Grensmaasgebied, met name stroomdalgrasland.
De habitatten voor de Grensmaas zijn gekarakteriseerd door Sterckx & Van Looy (2004) in
onderstaande tabel. Van de verschillende habitattypen komen enkel enkele kensoorten van het
Glanshaververbond en het Warkruidverbond (Gele morgenster,
Groot warkruid, Haagwinde, Dauwbraam, Kruisbladwalstro) van
oeverruigten voor binnen de projectlocatie.
Het overgrote aandeel in de vegetatie wordt ingenomen door een
weinig waardevolle brandnetelruigte op een verstevigde ondergrond
in het zeer smalle winterbed, op de breukstenen en op de betonplaten
van de oeverbescherming. De enige waardevolle elementen om in de
plannen te beschermen, zijn de aanwezige sterke populatie Gele
morgenster en de aanwezigheid van Knolbeemdgras rond het
bruggetje over de Zanderbeek. De populatie Gele morgenster bevindt
zich binnendijks van het dijkmuurtje van de Labaerdijk (opwaarts
van de brug tussen rkm 52,0 en 52,2, voornamelijk op het dolomiet van de dienstweg aan de
wegrand. Wanneer bij het aanvullen/nivelleren van de dolomietverharding op de Labaerdijk
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lokaal het huidige niveau behouden blijft of de afdekking slechts beperkt in dikte gebeurd en
wanneer een 50cm brede strook dolomiet langsheen de dijkmuur aangebracht wordt op de kruin
van de afdekking tegen de muur aan Maaszijde, zal de populatie het wel redden.
3.B Effecten op habitats voor beschermde soorten
De teen van de zomeroever bestaat uit breuksteen bestortingen over het hele traject langs de
rivier. Deze zijn nodig voor het beschermen van de dijk in de buitenbocht. Hier kunnen zeer grote
stroomsnelheden optreden. Ze moeten op regelmatige tijdstippen heraangevuld worden.
Aangezien de breuksteenoevers in het Grensmaasgebied mee functioneren als habitat voor de
aanwezige beschermde vissoorten (met name van belang voor Rivierdonderpad en Paling), treedt
er geen direct ecotoopverlies op.
Rivierdonderpad zit zowel in de afpleisterlaag van stroomversnellingen en in de bedding als in de
breuksteenoevers. Bij de ingrepen wordt breuksteen aangebracht op aanwezige breuksteen in de
bedding, ter hoogte van de Zanderbeekmonding zal de aangebrachte breuksteen nog afgewerkt
worden met een grindfractie, zodat hier een natuurlijk beddingsubstraat komt op een plaats met
grote potentie voor het ontwikkelen van paaiplaats voor typische Grensmaas-soorten Kopvoorn
en Barbeel De bekendste paaiplaats van Barbeel ligt aan de monding van de Geul. De Barbeel
kan als de typevissoort voor het watersysteem Grensmaas worden beschouwd.
3.C Potenties voor habitat-herstel
De locatie van het hoge, smalle winterbed tussen dijkmuur en de steile oeverbescherming heeft
grote potenties voor de ontwikkeling van waardevolle habitat van droge stroomdalgraslanden.
Momenteel komen deze potenties niet tot uiting omwille van de slechte inrichting en de
afwezigheid van beheer van het winterbed.
Aanbevelingen:
het winterbed zal met een gunstig maaibeheer snel ontwikkelen (2x per jaar en afvoer van
maaisel) tot waardevolle biotopen (zie het winterbed tussen opening 4 en de bunker). Bij
het maaien hoeft men ook enkel het winterbed te maaien, zodat er beneden (strook op
breuksteen en het sediment op de betonplaten) nog voldoende ruigte kan ontwikkelen
voor de Bosrietzangers van de Labaerdijk;
de werken ook bij voorkeur na half juli uitvoeren omwille van de broedende
Bosrietzangers;
bij het herprofileren en aanvullen kan rekening gehouden worden met aanwezige
potenties; door een grovere zandig-grindige fracties bovenaan te gebruiken (vb bovenste
deel van het uitgravingsmateriaal aan de binnenzijde van de dijkmuuur – dit bevat het
wortelmateriaal van de Gele morgenster) en een fijnere lemig-kleige fracties onderaan
naar het water toe.

Kris Van Looy
Wetenschappelijk medewerker
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Tabel 1. Verband tussen Grensmaasecotopenstelsel en overeenkomstige Natura2000-habitatten
Ecochore
Efemere
milieus

Accidentele
milieus

Fluctuerende
milieus

Standplaatskarakterisatie
Stroombed

ecotoop
E1. Diepe bedding
E2. Ondiepe bedding

Overeenkomstige
vegetatie-eenheid
Rivierfonteinkruidassociatie

Grindige oever

E3. Grindbank

Riviertandzaadverbond

Afslagoever
Overtopping

E4. Steilwand
A1 Hoge grindbank

Bilzekruid-consociatie
Wit vetkruid-associatie
(Alysso-sedion albi)

A2. Hoge zandrug

Zacht vetkruid-associatie
(Sedo-Thymetum
pulegioides en Medicaginiavenetum)

Zandbankeiland

Steile
rivieroever

Lage weerd

Dynamische
strang

A3. Hoog kleidek
A4. Hoofwatergeul
A5. rivierduin
F1 zandplaat

Pionierstadium naar
Festuco-brometalia
Rietzwenkgras-associatie
Naaldwaterbies-associatie
Buntgras-associatie
Engelse-Alant-consociatie

F2 lage zandrug
F3. Zachthoutstruweel
F4. lage oever

Kweekgras-consortium
Bittere wilg-consortium
Rietgras-consortium

F5. Hoge oever

Warkruid-verbond

F6 Stenen oever
F7. Overstromingsgrasland

Aardpeer-consortium
Zilverschoonverbond

F8. Zachthoutbos

Schietwilg-associatie met
Alno-padionfragmenten

F9. Dynamisch grasland
F10 strang

Fioringras-consociatie
Sterrekroos-verbond

F11 slibbige oever
F12 lemige oever

Watertorkruid-verbond
Riviertandzaadverbond

Kensoorten

Overeenkomstig habitat

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

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

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

Wit vetkruid (Sedum album), Muurpeper (S. acre), Plat beemdgras
(Poa compressa), Kandelaartje (Saxifraga tridactylites), Vroegeling
(Erophila verna ), Voorjaarsganzerik (Potentilla neumannia), Kleine
hoornbloem (Cerastium pumilum), Smalle raai (Galeopsis
angustifolia), Spiesleeuwebek(Kickxia elatine), Eironde leeuwebek (K.
spuria), Veldkruidkers (Lepidium campestre), Mottenkruid (Verbascum
blattaria), Akkerdoornzaad(Torilis arvensis), Dubbelkelk (Picris
echioides)
Tripmadam (Sedum reflexum), Sikkelklaver (Medicago falcata), Echte
kruisdistel (Eryngium campestris), Zachte haver (Avenula pubescens),
Voorjaarszegge (Carex caryophyllea), Veldsalie (Salvia pratensis),
Zacht vetkruid (Sedum sexangulare) en Grote tijm (Thymus
pulegioides)

6110 Kalkminnende
pioniervegetatie van stenige
bodems

Bittere wilg (Salix purpurea), Zwarte populier (Populus nigra)

91E0 Alluviale bossen

Bitterzoet (Solanum dulcamara), Haagwinde (Calystegia sepium),
Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus), Dauwbraam (Rubus
caesius), Grote brandnetel (Urtica dioica), Groot Warkruid (Cuscuta
europaea), Zeepkruid (Saponaria officinalis), Veenwortel (Polygonum
amphibium), Heermoes (Equisetum arvense)

m6430: mogelijk habitat 6430
Voedselrijke zoomvormende
ruigten:

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

m6510 : mogelijk habitat 6510

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

91E0 Alluviale bossen
Salicion albae

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

3270/91E0: Rivieren met
slikoevers, mogelijk in
complex met 91E0
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6120 Kalkminnend grasland
op dorre zandbodem

bossen - type Salicion albae

Contactmilieus

Beekmonding
Beekloop
geïsoleerde
plas

F13 zand-grindoever
C1 beekmonding
C2 beek
C3 geïsoleerde plas
C4. geïsoleerde plas-oever

Moeraskwelzone

Zoom

Laagdynamis
ch milieu

Sediment
Hoge weerd

Talud

Beheerde
milieus

Grasland

Schietwilg-associatie
Waterereprijs-verbond
Sterrekroos-verbond
Pijlkruid-associatie
Gl Glaskruid-associatie

C5. moerasruigte
C6. kwelmoeras

Vlotgrasegelskopsverbond
Riet-verbond
Waterscheerling-associatie

C7. broekbos

Elzenbroekbos

C8. zoom

Kleefkruid-verbond

C9. mantel
C10. sedimentovergang
L1 stroomdalgrasland

Stinkende-balloteassociatie
Bramen-verbond
Wegdistel-verbond
Glanshaververbond

L2. Hardhoutstruweel
L3. Hardhoutbos

Sleedoorn-orde
Essen-iepenverbond
(Querceto-Ulmetum)

L4. Droog
stroomdalgrasland

Zachte haver-associatie

L5. Stenige dijk

Wit-vetkruid-associatie

B1. Hooiland

Glanshaver-associatie

Schietwilg (Salix alba) =>habitat 91EO

Met opmaak: Frans
(standaard)
Met opmaak: Frans
(standaard)

Waterscheerling (Cicuta virosa), Hoge cyperzegge (Carex
pseudocyperus), Pinksterbloem (Cardamine amara), Grote
boterbloem (Ranunculus lingua), Moerasvaren (Thelypteris palustris)
Elzenzegge (Carex elongata), Zompzegge (C. canescens), Stijve
zegge (C. elata) en Ijle zegge (C. remota)
Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Heggedoornzaad (Torilis japonica),
Hondsdraf (Glechoma hederacea), Heggewikke (Vicia sepium),
Robertskruid (Geranium robertianum)
Viltig kruiskruid (Senecio erucifolius), Brandpastinaak (Pastinaca
sativa ssp L.), Poelruit (Thalictrum flavum), Heksenmelk (Euphorbia
esula esula)

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

Gewone es (Fraxinus excelsior), Zomereik (Quercus robur), Eénstijlige
meidoorn (Crataegus monogyna), Wegedoorn (Rhamnus cathartica),
Vingerhelmbloem (Corydalis solida), Springzaadveldkers (Cardamine
impatiens) en Bloedzuring (Rumex sanguineus)
Sikkelklaver (Medicago falcata), Veldsalie (Salvia pratensis), Echte
kruisdistel (Eryngium campestre), Gestreepte klaver (Trifolium
striatum), Ruwe klaver (Trifolium scabrum), Wondklaver (Anthyllis
vulneraria), Harige ratelaar (Rhinanthus alectorolophus), Kleine
ratelaar (Rhinanthus minor), Ruige leeuwetand (Leontodon hispidus),
Muskuskaasjeskruid (Malva mosschata)
Wit vetkruid (Sedum album), Muurpeper (S. acre), Tripmadam (S.
reflexum), Kleine ooievaarsbek (Geranium pusillum)
Groot Streepzaad (Crepis biennis), Gewoon knoopkruid (Centaurea
subgenus Jacea), Grote Bevernel (Pimpinella major), Goudhaver
(Trisetum flavescens), Wilde peen (Daucus carota), Glad walstro
(Galium mollugo), Knolsteenbreek (Saxifraga granulata), Gele
morgenster (Tragopogon pratensis), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis),
Bermooievaarsbek (Geranium pyrenaicum)

B2. Onbemeste weiland

Kamgras-associatie

B3. Bemest weiland
B4. akker

Raaigras-associatie
Spurrieverbond

Kattendoorn (Ononis spinosa), Echte kruisdistel (Eryngium
campestre), Knolsteenbreek (Saxifraga granulata)
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7140 overgangs- en trilveen

91E0 Alluviale bossen
Elzenbroekbos
m6430: mogelijk voedselrijke
zoomvormende ruigten

6510 laaggelegen schraal
hooiland

91F0 Gemengde eiken
essenbossen langs de oev
van grote rivieren
6210 Droge halfnatuurlijke
graslanden en
struikvormende fac
kalkhoudende substraten
(Festuco-Brometalia)
6110 Kalkminnende
pioniervegetatie van steni
bodems
6510: laaggelegen schraal
hooiland

m6510 : mogelijk laaggelegen
schraal hooiland

