
Opschoonactie Maas 
 

Door Leo Koster 

In het jaarprogramma van het IVN-afdeling Roermond staat voor vrijdag 25 maart 2022 een 

“opschoonactie Maas” gepland. Startpunt om 09.00 uur bij de picknickplaats hoek 

Dorpsstraat/Groeneweg te Buggenum. De zon is al volop aanwezig. Zestien personen willen wel 

de rommel van een ander opruimen. De hier in de buurt aangelegde kunstmatige dassenburcht is 

nog steeds bewoond. René Horsten heet iedereen welkom, de bedoeling wordt even kort uitgelegd 

en leuke vondsten kunnen beloond worden met een kleine verrassing. Ieder krijgt een handige 

afvalknijper, eventueel handschoenen en enkele blauwkleurige plastic zakken. Rond 12.00 uur 

kan er van koffie, thee, Limburgse vlaai genoten worden.  

Twee jaar geleden stond hier nog een bordje “Samen voor de patrijs”. Het gebied probeerde men 

in te richten voor een duurzame akkervogelstand door het inzaaien van bloemen en zaden voor 

rijke akkerranden. De bloemrijke akkerranden zijn nog wel aanwezig. Ik weet niet of de patrijs 

hiervan geprofiteerd heeft.  

Namens SBB proberen we de plastic zakken te vullen met afval dat langs de Maas ligt. Het eerste 

stuk langs de stroomafwaartse Maas valt best nog wel mee. Grote vrachtschepen zorgen voor veel 

golfslag, op sommige plaatsen zijn daardoor afgekalfde oevers ontstaan. Een ideale plek straks 

voor onder meer oeverzwaluwen. We komen in de buurt van Bouxweerd, de huidige plas is in de 

jaren 40 van de vorige eeuw ontstaan door grindwinning. Langs de rand prachtige Canadese 

populieren, sommigen zijn aangetast door grote tonderzwammen.  

We besluiten om ook rond Bouxweerd de aanwezige rommel op te ruimen. Er staat ook nog een 

vogelkijkwand uit 2009 maar functioneel is deze niet meer. Op de akkers zijn zware voertuigen 

bezig om vloeibare mest te injecteren.  

Richting Wijnaardenhof is Kuypers Kessel, zand en grindbedrijf nog volop bezig met 

afgravingen. Langs de rand van de Bouxweerd volop sterretjes van het speenkruid, lege 

eierschalen van de Grauwe gans, maar ik vind ook nog een heel ei en het look zonder look toont 

haar blaadjes en we zien bloeiende pinksterbloemen. Op de Bouxweerd; meerkoeten, krakeenden, 

knobbelzwanen, futen, Wilde eenden en sporen van de bever, zowel oude als recente 

knaagsporen. Op een pol zit een Grauwe gans te broeden. Iemand vind een stuk huid van de das, 

de haren van de das zijn wit met zwart. We steken de Zwaarveldlossing over,.Fraaie knotwilgen 

staan hier te pronken. Een groot stuk landbouwplastic ligt langs de rand, uiteraard wordt dit 

meegenomen. Wat hoger in de struiken van de Bouxweerd “zwaait” dun witkleurig plastic naar 

ons, het is een beetje lastig om dit te verwijderen.  

Bloeiende wilgen hebben bezoek van vlinders en bijen. De tjiftjaf zingt zijn eentonige liedje en de 

Grote bonte specht “kèkt”. Fraaie beverwissels lopen van de Maas naar de Bouxweerd. 

Sommigen vinden een jerrycan waarin nog olie zit, een andere blauwkleurige jerrycan is leeg. 

Langs de rand van de Bouxweerd drijft een levende vangkooi, dit duidt erop dat hier nog 

beverratten c.q. muskusratten zitten.  

Iemand heeft een schedel gevonden van de das. De duidelijke 1 cm hoge kam bovenop de schedel 

ontstaat door de aanhechtingen van de kaakspieren. Gelet op de hoogte van de kam is het een 

volwassen das geweest. De volle, blauwkleurige zakken worden aan de grindweg gezet en zullen 

door SBB opgehaald worden. Ik hoopte dat ik het oranjetipje zou zien gelet op de bloeiende 

pinksterbloemen, maar helaas. Tegen 12.00 uur zijn we weer terug bij de goed gedekte 

picknickplaats met een welgemeend compliment voor Nettie Sleutels. De mevrouw die de 

dassenschedel gevonden heeft valt in de prijzen. Zaterdag 9 april 2022 is er weer een 

opschoonactie, nu bij de Hansummerweerd te Asselt.   


