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1. Ontstaan Maasdal Koeweide/Trierveld
Het ontstaan van een gebied is de achtergrond van welke inrichting in de loop van de tijd is ontstaan en wat
er na te streven is. In de komende paragrafen wordt daarom de geschiedenis van het gebied weergegeven
en vervolgens volgt de beschrijving van de inrichting van het gebied.

1.1.Meanderende Maas
De Maas heeft in het verleden in het Kwartair (2,6 miljoen BP) het terrassenlandschap gevormd. In koude
tijden, wanneer de bodem bevroren was en er weinig neerslag viel, moest ieder jaar in de korte
zomerperiode veel puin met weinig rivierwater worden meegevoerd. Er ontstonden veel zand- en
grindbanken in de rivier zodat de hoofdstroom in nevenstromen werd gesplitst. Zo behielden de
afzonderlijke stromen niet voldoende energie om een diepe geul in het gesteente uit te snijden. Er
ontwikkelde zich een vlechtende rivier met veel nevengeulen. Grote massa’s grind bleven in de rivierbedding
achter zodat een terras gevormd werd (zie navolgende figuur).

Wanneer tijdens een interglaciaal de temperatuur weer steeg, viel er meer regen, terwijl de rivier minder
puin hoefde te transporteren. De weelderige begroeiing die zich in zo’n warme periode ook stroomopwaarts
had ontwikkeld, hield de verweerde rotsen beter op zijn plek. Niet langer werden er grindbanken in de rivier
gevormd. Het overvloedige rivierwater dat niet over nevenstromen werd gesplitst, had nu voldoende kracht
om zich diep in te snijden (zie figuur). Zo ontstond een rivier die door de diepte van haar geul aan één
meanderende stroom genoeg had.

1.2.Rivierdallandschap
De Koeweide en het Trierveld liggen in de overgang van terrassenlandschap op de Centrale Slenk naar het
rivierlandschap in het dal van de Maas. In de warmere periode voor de laatste ijstijd concentreerde de
afvoer van het rivierwater zich in enkele geulen. Aan het begin van het Holoceen begon de Maas in de
benedenloop waar het zich dieper had ingesneden, langzamer te stromen. Het water liet meer sedimenten
achter waardoor de beddingen ondieper werden. Het grofste materiaal laat de rivier in haar eigen bedding
achter. Wanneer zij buiten haar oevers treedt, is dicht bij de bedding de stroming sneller dan iets verderop.
Dichtbij bezinkt vooral fijn zand en zavel (oeverwallen). Verder weg bezinken in het stilstaande water de

allerfijnste deeltjes en wordt de komklei afgezet. De zavel op de oeverwal is vaak rijk aan kalk terwijl de
komklei verder van de rivier kalkarm is (1Berendse, 2011).

De Koeweide en het Trierveld bestaan uit rivierkleigrond in een dalbodem met nauwelijks een helling
(Kerkstra et al., 2007). In de middeleeuwen bestond de dalbodem over het algemeen uit grasland.

1.3.Beteugelde Maas
Vanwege het onvoorspelbare karakter van de Maas is de mens vanaf het midden van de 19e eeuw begonnen
de rivier te beteugelen. Bij stijgend water bleef de Maas als een zeer snelstromende smalle geul tussen de
zomerdijken geperst en zodra het water over de zomerdijk heen ging, ging het onmiddellijk de breedte in,
met een enorme vertraging van de stroom achter de zomerdijk als gevolg. Daardoor is in de laatste twee
eeuwen op de grindlaag in het rivierdal een dik pakket klei afgezet, van wel een paar meter dikte, en is er op
doorsnee een abrupte overgang tussen klei en grind te zien. Van een dynamische grindrivier, die
voortdurend zijn bedding verplaatste, nevengeulen uitsleet en eilanden vormde, was door toedoen van de
mens feitelijk weinig meer over (synbiosys.alterra.nl, aug 2019). Dit is ook de situatie in het gebied
Koeweide/Trierveld.
Bij hoge afvoeren overstromen de weerden. Hoe vaak dit gebeurt, hangt af van de peildynamiek en de
hoogte van de weerden. De overstromingsfrequentie van de weerden langs de Grensmaas is sterk
afgenomen. Ten eerste is door grindwinning tussen 1900 en 1960 het rivierbed verdiept waardoor ook de
overstromingsfrequentie afnam. Daarnaast is in het Grensmaasproject het zomerbed van de Grensmaas
recent verbreed waardoor deze frequentie verder is afgenomen. Vanaf 2005 heeft langs de Grensmaas
oppervlakkige grindwinning in de weerden plaatsgevonden, waardoor het aantal riviergebonden soorten is
toegenomen. In het verbrede zomerbed is de morfodynamiek echter verminderd. Transport van grind vindt
nog maar op beperkte schaal plaats. Op de waardevolle grindrijke leefgebieden in de stroomgeul bezinkt nu
veel slib, omdat de stroming door de forse rivierverruiming is afgenomen (Asselman et al., 20182). Dit is in
Koeweide/Trierveld te zien in het luwe deel ten noorden van ‘de banaan’ waar in korte tijd een wilgenbos is
ontstaan.
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2. Ecologie Natura 2000-gebied
In het stroombed van de rivier wordt een beheer van niets doen aangehouden, dat inhoudt dat opslag van
bomen en struiken niet wordt verwijderd. Anders dan in de andere grote rivieren in ons land stelt de
scheepvaart, die immers is verplaatst naar het belendende Julianakanaal, hier geen eisen aan een vrije
zichtruimte. Veel van het regenwater is afkomstig uit de Ardennen. Toen deze nog niet in cultuur waren
gebracht, zorgden venen en moerassen voor een geleidelijke toevoer van het water; de gehele zomer werd
water nageleverd. De pieken van overmatige en zeer geringe toevoer van water zijn in de loop van de tijd
dus door de mens versterkt. Thans wordt mondjesmaat door gerichte projecten in de Ardennen getracht de
natuur daar weer te vernatten, wat van grote betekenis kan zijn voor de benedenstroomse gebieden
(synbiosys.alterra.nl, aug 2019).
In de toekomst zal de begrenzing van het Natura 2000-gebied vermoedelijk worden aangepast als in het
Grensmaasgebied op grote schaal natuurontwikkeling plaatsvindt in het kader van het gelijknamige
Grensmaasproject. Het doel van dit project is om door verlaging van de oevers (door het kleipakket weg te
halen en een deel van de grindlaag te winnen) de dynamische rivierprocessen te herstellen, zodat de rivier
weer met het grind kan spelen, nevengeulen kan vormen, eilandjes maken, en patroonsgewijs zand, grind en
klei afzetten.
Als gevolg van grootschalige natuurontwikkeling is de oppervlakte aan bloemrijke ruigten in het
rivierengebied sterk toegenomen. Hiervan weten ook allerlei algemene soorten te profiteren, zoals de
Akkerdisteldansvlieg (Empis livida). Dansvliegen bezoeken bloemen om nectar te verzamelen maar vangen
ook prooien. De mannetjes bieden dergelijke prooien als cadeautje aan een vrouwtje aan om vervolgens
veilig te kunnen paren.
Behalve in Zuid-Limburg komt Bosrank (Clematis vitalba) in ons land plaatselijk ook voor in het
rivierengebied, aan bosranden en in heggen, zoals hier samen met Eenstijlige meidoorn (Crataegus
monogyna).

Figuur 1 Eenstijlige meidoorn (foto: Ruud knol)

3. Inrichting landschap meanderende rivier
Het landschap in de deelgebieden 1 (A en B) en 3 van Koeweide/Trierveld bestaat uit de Kingbeek met
aangrenzend de kleinschalige agrarische percelen in de kom van de Maas.

Figuur 2 Deelgebieden in plangebied Koeweide/Trierveld (figuur: Grensmaas.nl)

3.1.Huidig aanwezige vegetatiewaarden en kansrijk herstel
Langs de beek komt in het deelgebied 1 tussen de aangeplante populieren, elzenbroekbos voor
(vegetatieopname gegevens provincie Limburg3). Daarnaast ligt er een houtwal (eik/iep/es/esdoorn), een
stukje met akkervegetatie, hoogstamboomgaard en droog grasland. De meeste delen zijn niet gekarteerd
omdat ze in agrarisch gebruik waren. In oudere karteringen komen ook lijnvormige doorstruwelen voor. Op
de dijken kwamen glanshavergraslanden voor. Dit zijn precies de natuurwaarden die je verwacht in een
intensief gebruikt agrarisch landschap bij de rivier. De kans bestaat nu om deze natuurwaarden te
versterken. Doordat het agrarische gebruik deels verdwijnt kan op die percelen extensief beheer worden
gevoerd en schralere graslanden en akkers ontstaan met de natuurwaarden die daar jarenlang aanwezig zijn
geweest en langzaam zijn verdwenen met soorten als korenbloem, grote klaproos, bleekgele droogbloem,
wegdistel, groot streepzaad. Omdat deze type vegetaties in Nederland ook hard achteruitgaan (veel
beschermde planten zijn akkerkruiden) is dit een goede kans om de vegetaties hier te herstellen. Ook een
hoogstamboomgaard kan aangeplant worden met oude appel- en perenrassen.
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Figuur 3 Huidige situatie plangebied met links groenwegsken bij de Kingbeek en rechts de kink

3.2.Kleinschalig semi-agrarisch landschap
In het plangebied bestaat nu de kans om het van oudsher aanwezige kleinschalige agrarisch landschap terug
te brengen. Als perceelscheiding kunnen houtwallen en houtsingels worden aangebracht met soorten die
hier oorspronkelijk ook voorkomen zoals wilde kardinaalsmuts en wilde liguster. De houtsingels kunnen
geleidelijk overgaan via ruigte naar een kruiden- of akkervegetatie. Doordat ook de Kingbeek in dit gebied
ligt, bestaat het inrichtingsplan uit een grote variatie aan biotopen wat tot een hoge biodiversiteit leidt.

Figuur 4 struweelheggen in kruidenvegetatie (foto: collectiefdeltaplan.nl)

Figuur 5 kruidenrijke akker met bomenrij en haag (foto: instagetter.net)

3.2.1.Grasland- en akkerkruiden
Akkerplanten zijn hoofdzakelijk kortlevende pioniersoorten die gediend zijn met een bodem die jaarlijks
omgewoeld wordt. Het zijn in die zin soorten die floreren bij gratie van de landbouw. Er zijn in ons land meer
dan 100 soorten akkerkruiden. De meeste verkiezen een weinig bemeste bodem zonder chemische
onkruidbestrijding. Tot voor honderd jaar geleden namelijk domineerden graanvelden het Nederlandse
landschap. Veel akkerkruiden waren tot halfweg de 20ste eeuw goed vertegenwoordigd. Landbouw was
kleinschalig, gebruikte weinig of geen kunstmest en geen pesticiden. Er was veel handenarbeid en een
beperkt machinepark. De kleurrijke akkers hebben bovendien niet alleen een grote natuurwaarde, maar ook
een belangrijke cultuurhistorische waarde. De openheid van de akkergewassen en de daarbinnen
voorkomende eenjarigen biedt ideale mogelijkheden voor insecten, muizen en akkervogels. Door na oogst
delen braak te laten liggen biedt het ook in het winterhalfjaar kans aan veel soorten. De diversiteit voor
insecten kan verder verhoogd worden door aanleg van kleine verhogingen (keverbanken4) en
bloemenblokken.
Typerende soorten van Kruiden- en faunarijke akker zijn: patrijs, kwartel, geelgors, ortolaan, grauwe gors,
korenbloem, akkerboterbloem, groot spiegelklokje, handjesereprijs, wilde ridderspoor en gele ganzenbloem.
Veel van akkers afhankelijke soorten staan op de Rode Lijst. Ook zijn akkers en onkruidranden van belang
voor de kwartelkoning.
Ook de percelen met de intensievere agrarische percelen die in deelgebied 1A aanwezig blijven, kunnen met
houtsingels van elkaar gescheiden worden. Zo ontstaat een eenduidig beeld met veel foerageer- en
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Een keverbank is een 40 cm verhoogde rug van ongeveer 3 meter breed. De keverbanken zijn aangelegd in
het midden van een perceel, maar niet aangesloten op de perceelranden. Dit in verband met
grondpredatoren, zoals wezel en vos. Aan één van de zijdes ligt een braakstrook van 3 meter breed. De
keverbank is ingezaaid met polvormende overblijvende grassen en een variatie aan meerjarige kruiden.

schuilmogelijkheden voor insecten en vogels die tevens in het extensieve agrarisch landschap en langs de
Maas foerageren.
Door het hooibeheer bij de gras- en akkerkuiden en het begrazingsbeheer in de weides van de intensievere
agrarische percelen ontstaat het veelzijdige, kleinschalige agrarisch cultuurlandschap dat door de variatie
van grote ecologische waarde is.
3.2.2.Kingbeek met beekbegeleidend bos
Een andere natuurhistorische perceelscheiding is de beek. Doordat de loop van de beek vast ligt, blijft deze
scheiding op deze locatie liggen. Ter hoogte van de Kingweide stroomt de beek door verlaten Maasgeulen in
het daar aanwezige kronkelwaardenlandschap. Op de hogere en lagere delen in en langs de beek kan
specifieke beekflora zich ontwikkelen met soorten als beekpunge, watermunt, moeraswalstro,
rapunzelklokje, groot moerasscherm, kleine watereppe, etcetera. Als de beek meer ruimte wordt gegund
met bijbehorende vegetatie kan het deels nog aanwezige elzenbroekbos zich verder ontwikkelen of een
ander beekbegeleidend bos ontstaan. Onderdeel van de beek is de Kink, een dieper gelegen en deels
verlande woelkom van de Maas. Hier loopt de beek breder uit voordat het in de Maas uitmondt.

Figuur 6 Beekbegeleidend (elzen)broekbos (foto: natuurkennis.nl)

3.2.3.Inrichting van grote waarde voor broedvogels
Een groot aantal soorten zal van deze inrichting profiteren en vogels die hier nu voorkomen of recent nog
voorkwamen, zoals gele kwikstaart, patrijs, veldleeuwerik, zomertortel, grauwe gors, graspieper kunnen
voor het gebied worden behouden. Daarnaast zal door aanleg en het over laten staan van bes- en
zaaddragende planten foerageer- en schuilmogelijkheden ontstaan voor vele soorten sijzen, gorzen (zoals
geelgors), vinken en lijsterachtigen zoals de kramsvogel en koperwiek. Wellicht komt bij voldoende ooibos in
de omgeving zelfs de wielewaal dan terug.
In plaats van het maaien van akkers kunnen ook typische vogelakkers worden aangelegd. Dit zijn akkers waar
luzerne of klaver op wordt geteeld met daartussen stroken met ingezaaide kruiden die niet worden geoogst.
In een vogelakker zal het roofvogelhabitat verbeteren door via een specifieke strokenteelt van een

groenvoedergewas en natuurbraak het voorkomen en de beschikbaarheid van (woel)muizen te vergroten.
Het leefgebied voor woelmuizen kan verder verbeterd worden door de aanleg van takkenrillen en
muizenruiters. Daarnaast zullen de vogelakkers een bijdrage leveren aan de ecologische opwaardering van
het akkerlandschap door omstandigheden te creëren waarin bodemleven, insecten en karakteristieke
akkervogels als de veldleeuwerik kunnen floreren. Door het aanbrengen van broedgelegenheid voor
bijvoorbeeld de steenuil in een haag of in de boomgaard kan het vestigingsklimaat voor een soort nog verder
worden versterkt. Naar vogelakkers komen ’s winters hoge aantallen vogels om te foerageren. De meest
voorkomende vogels in de winter zijn zaadeters, ganzen, insecteneters en roofvogels.
3.2.4.Inrichting voor plant, dier én mens
Bij de inrichting van en voor het natuurschoon kan tevens de beleving door de omwonenden worden
verbeterd. In het gebied ligt een bestaand pad. Deze kan doorgetrokken worden zodat een rondje kan
worden gelopen. Doordat in het gebied in dit plan een boomgaard aanwezig is, kan deze naast het vergroten
van de natuur- en cultuurwaarden dienst doen als plukgaard. Bij de aanplant van enkele besdragende
soorten die ook door mensen kunnen worden gegeten, zoals framboos en kruisbessen, kan de boomgaard
als pluktuin fungeren. Als een deel ervan wordt uitgemaaid (en de rest dus niet zodat daar hogere kruiden
komen te staan) kan een picknickplekje worden aangelegd en een zitje worden aangebracht.
Zitjes kunnen daarnaast langs de beek en met uitzicht op de Maas worden neergezet zodat het gebied met
de hoge natuurwaarden ook beleefd kan worden. Op deze manier ontstaat een mooi beleefbaar
uitloopgebied voor de omgeving.

