
Verslag IVN Plantenwerkgroep Rijkelse Bemden op zaterdag 21 mei 

Zomerbloeiers en waterplanten. 

Michiel kan niet mee, hij ligt in het ziekenhuis. Van Twan heb ik een briefje gekregen over 

zijn toestand. Hij zal ons op de hoogte houden heeft hij beloofd. We leven allemaal erg met 

hem mee en we missen hem vandaag node. Namens de plantenwerkgroep sturen wij hem 

een mooie kaart met klaprozen erop en al onze namen. We hebben wel twee nieuwe leden 

die graag eens met ons mee willen lopen. Eli en Bart. Ze wonen sinds een jaar in 

Herkenbosch en vinden het geweldig om al die mooie gebieden te leren kennen. 

Michiel heeft de hele geschiedenis van de Rijkelse Bemden beschreven en Willemiek heeft 

deze voor ons gekopieerd. Samengevat: de naam Rijkholt duidt op een bosrijke omgeving. Er 

zijn grindgaten ontstaan door grind en zand dat in dagbouw gedolven werd. Net op de rand 

van de winterbedding liggen de boerderijen Klerkenhof en Eynderhof. Klerkenhof wordt 

reeds genoemd in 1343. Tussen 1965 en 1985 is de huidige plas uitgebaggerd. Daarna zijn er 

plannen geweest om het gebied als recreatie-jachthaven in te richten. Dat is gelukkig niet 

gebeurd. Het gebied is nu eigendom van Staatsbosbeheer. In 1996 is gestart met 

Natuurontwikkeling, de aanleg van eilanden, schuine oevers, rasters en klaphekken rondom 

de plas. Er vindt het jaar rond begrazing plaats van Galloway-runderen.  

 



De zeldzame planten die hier volgens de lijst van Michiel voorkomen zijn: moeslook, 

zandwolfsmelk en zacht vetkruid. Die vinden we dus allemaal niet. Wel veel ander moois en 

een prachtig uitzicht. Tijdens het voorlopen had ik al geconstateerd dat alles rechtsom al 

weggevreten is door de koeien. We gaan vanaf het parkeerplaatsje dat richting het veer 

loopt dus linksom richting de Maas. Daar heeft de Maas de landtong overstroomd afgelopen 

winter; ik ben benieuwd wat hier aan vreemde planten is achtergebleven, muurpeper 

bijvoorbeeld. 

Al snel lopen we langs een morgenster. De klaprozen worden in de Heukels opgezocht. Bleke 

klaproos is de uitkomst. Eli  kijkt bewonderend naar ons hoe snel wij de weg vinden in de 

Heukels. We slaan het meteen bij de juiste soorten open. Tja ervaring. Paul vindt langs de 

waterkant kalmoes. Dat vind ik dan toch wel heel speciaal, dat heb ik nog niet vaak gezien. 

       

Er liggen ook helften van de Aziatische korfmossel. De relatie tussen de bittervoorn en de 

mossel is heel bijzonder. Ik leg het kort even uit. Wolfsmelk zien we genoeg maar niet de 

soort die we eigenlijk zoeken, het is ook ondoenlijk om ieder plantje nader te bekijken. Langs 

de Maas groeit blauwe waterereprijs. Herkenning, sommige soorten die je eerder ergens 

gezien hebt blijven je bij. Dit is er zo een, deze zag ik in de poel tegenover de Duivelsgrot, 

zo´n speciale plek kan ik dan onthouden. 

Diverse soorten walstro komen we tegen, en poelruit, nog niet bloeiend. Gele waterkers, 

gele lis en veel kruisdistels. We volgen het pad langs het grindgat en passeren een mooie 

open plek waar vissers staan.   

Onder het lopen noteert Math de vogels, Julian noteert de vlinders, maar omdat het zo nat is 

vliegen er maar weinig. Dagpauwoog, boomblauwtje en koolwitje. Aan de Maas mogen de 

oevers afkalven, tussen het grind vinden wij hier muurpeper, het is een beetje klauteren, 

maar zo bijzonder om dichtbij de rivier te kunnen komen met het kabbelende water. Een 

vrachtschip passeert en er ontstaat golfslag, zo blijven er ook zaden achter. In Meers waar 



we vorig jaar waren, is er zo een complete groentetuin ontstaan, met spruitjes en kool. 

Zover is het hier nog niet. Kamille groeit hier en heerlijk geurende watermunt.   

Het uitzicht naar de overkant is prachtig, dreigende luchten en de zon schijnt net op een van 

de boerderijen. Molen “De grauwe beer” zien we aan de overkant liggen.

    

Langs het pad ligt een dood Galloway kalfje, zo op het oog een gaaf beestje. Zijn vacht krult 

en glanst. De ogen zijn nog niet dof, wat zielig. De moeder koe loeit vlakbij ons, dat maakt 

indruk. We lopen maar snel door. De coördinaten worden genoteerd en er gaat een melding 

naar Staatsbosbeheer. We vragen ons af wat er mee gaat gebeuren. Weghalen en naar een 

speciale plek brengen, waar aaseters zoals de raaf kunnen foerageren, of men laat het 

liggen.  

Het hoofd raakt vol indrukken en we hebben een mooie lijst om uit te werken. Ik hoop dat 

Math dit weer wil doen. We gaan stoppen voor vandaag en rijden terug naar Rijkel waar de 

bakkerij open is en wij koffie kunnen drinken met een vers stuk vlaai. De stukken zijn zelfs 

nog warm. Een mooie afsluiting van deze morgen. 

 

Hermien Hendrikx en Willemiek van Deutekom 

Coördinatoren plantenwerkgroep 

 

 

 

 

 


