
Fig. 5. Bloeibegin in de jaren 1940-1954 
van SN. Sneeuwklokje, HA, Hazelaar, 
E. Zwarte els, KH. Klein hoefblad, SP. 
Speenkruid, B. Bosanemoon, M. Maarts 
viooltje, D. Dotterbloem, H. Hondsdraf, 
P. Pinksterbloem, W. Witte dovenetel, 
A. Akkerhoornbloem, S. Scherpe boter
bloem, F. Fluitekruid. K. Kruipende bo
terbloem, L, Look zonder look, BR. Brem, 
KO. Koekoeksbloem, MA. Margriet, G. 
Gele lis (getrokken lijnen), vergeleken 
met de temperatuursommen van 0°, 50°, 
150°, 300°, 500° en 750° (stippellijnen). 

gere bestuivingskansen, die de vroegere 
soorten hebben, want bij vele planten 

De Maas stroomde reeds vóór de tijd, dat 
het landijs onze streken binnendreef, als 
een wilde regenrivier door Brabant en 
Limburg naar het noorden. De stroming 
werd versneld of vertraagd al naarmate 
de zeespiegel onder invloed van klimaats
omwentelingen lager of hoger kwam te 
staan. De door de rivier gevormde ter
rassen 'werden, toen zij zich in een smaller 
dal terugtrok, grotendeels door het Maas
water verlaten. Maar op plaatsen, waar 
door de krachtige erosie diepe geulen wa
ren ontstaan, bleven waterplassen achter. 
Vele hiervan verdwenen in hun geheel en 
de andere konden de dans van de na
tuurlijke en tedhnische ordening (Van 
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wordt de bloeiduur van de bloem door 
bestuiving verkort. 

Leeuwen. 1960) niet ontspringen. Toch 
treffen we in die oeroude, sterk verlande 
rivierlopen nog waterplassen van geringe 
omvang aan, zij het dan, dat zij waar
schijnlijk geen druppel Maaswater meer 
bevatten. Zij konden bijvoorbeeld na de 
totale verlanding uitgegraven worden en 
zich opvullen met regen-, zak- of ontgin
ningswater (Wychense Ven bij Alverna 
in het Land van Maas en Waal . v. d. 
Voo, 1956). Zij konden droogvallen, door 
krachtige winden uitgestoven worden en 
daarna opnieuw een waterbekken vormen 
(Oisterwijkse Vennen, Faber, 1948). Er 
zijn nog meer van die oude Maaslopen te 
vinden, zoals de Malpievennen bij Val-

Het Broekhuizerbroek 
een verlandingsgebied van een oude Maasmeander in Limburg 

E. E. VAN DER VOO. 
(R.I.VO.N.) 
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kenswaard, het Zwartwater hij Arcen-
Velden en het Lange Ven bij Bergen in 
Limburg (Schelling, 1951), Zij /zijn in 
historisch, landsohappelijk en botanisdh 
opzicht van bijzondere ibetekenis. Uit een 
latere periode dateren de waterplassen in 
oude Maasmeanders, zoals die tussen 
Roermond en Boxmeer, ten westen van 
het tegenwoordige rivierdal, te vinden zijn. 
Deze meestal kilometers ver landinwaarts 
gelegen rivierbochten, die niet meer in 
verbinding staan met de Maas. zijn op 
grote afstand in het landschap te herken
nen. 
Hun broekbosvegetaties geven duidelijk 
de vroegere loop van de meander aan. 
Het Koelbroek ten westen van Venlo is 
hiervan een goed voorbeeld. Toch knaagt 
ook hier de cultuurtechniek met behulp 
van ontwateringsmethoden aan de oude 
stroombedding. De rivierleembodem is na
melijk uitermate geschikt voor tuinbouw 
en men ziet er dus allerwegen in cultuur 
gebrachte gronden. Van dichtbij wordt 
hier de illusie van veraf al weer grondig 
verstoord. 
Toen wij als medewerkers van de Stich
ting tot Onderzoek van Levensgemeen
schappen in 1954 een van de Maasmean
ders. het Lottumerschuitwater en Broek
huizerbroek (gemeente Broekhuizen), in
ventariseerden, beseften we nog niet, dat 
deze van alle meanders de meest afge
legen, de best bewaarde en de rijkste aan 
plantensoorten en -gezelschappen zou blij
ken te zijn. De waarde van deze schatka
mer der natuur drong pas goed tot ons door 
toen we alle meanders hadden bezocht en 
bestudeerd (Van Donselaar, 1956). 
Nergens in Limburg is een zo uitzonder
lijk water-, moeras- en broelkbosgebied te 
vinden, waar landschapssclhoon en plan
tengroei, gepaard aan absolute rust. een 
ideaal oord voor natuuronderzoek bieden. 

Om over de vogelB, zoals Wielewaal, 
Tuinfluiter, Nachtegaal en Koekoek ver
der maar te zwijgen. 
Inmiddels moest dit tot staatsrcservaat 
vedheven natuurgebied zijn tol aan de 
technisohe vooruitgang betalen. De boch
tige zandweg, de Horsterweg, die van 
Broekhuizen aan de Maas door beboste 
heuvelachtige terreinen en het oude dal 
van de meander naar Horst leidde, werd 
in 1959 verbreed en recht getrokken. De 
tien meter brede, met een zwarte asfalt-
laag beplakte weg passeert nu rakelings 
het reservaat. Verder moesten in het ka
der der ruilverkaveling Broekhuizen voor
zieningen worden getroffen om de be
staande waterlozing van zuid naar noord 
via het Broekhuizerbroek te perfectione
ren. Er is ernstig getracht om de tegen
stellingen tussen de natuurlijke behoud
zucht (wie zet er in zo'n geval niet zijn 
stekels op!) en het nuchter technisch den
ken (welvaart gaat vóór alles) naar een 
synthese te leiden teneinde het natuur
gebied „levend" te houden (Westhoff. 
1947). Een stuw in het noordelijke uit
einde van het reservaat voorkomt thans 
de verlaging van de grondwaterstand, 
zodat het karakter van het broekbos be
houden blijft. De cultuurtechnische wer
ken in het kader van de ruilverkaveling 
dringen evenwel in het noorden tot dicht 
aan het reservaat op. Het bosareaal, waar
binnen het reservaat gelegen is. wordt 
hierdoor verkleind. De door dragline en 
ploegen omgewoelde bodem is slechts door 
een smalle landweg van het 'broekbos ge
scheiden. Daar komt nog bij. dat het zui
delijk gedeelte van de meander, het Lot
tumerschuitwater, tekenen van vervuiling 
vertoont. Dit water staat in verbinding met 
het Broekhuizerbroek! De zorgen om het 
Broekhuizerbroek nemen hierdoor toe en 
het gevaar, dat het in de toekomst ,,een 
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Fig. 1. Het Broekhuizerbroek. Naar de topografische kaart, bladen 52 E en G. 

vlot wordt, dat een storm niet kan weer
staan" (Adriani, 1957) is niet denkbeel
dig. Een ander probleem is evenrwel meer 
urgent. Een journalist, die in een plaatse
lijk blad aan de ontsluiting van het na
tuurgebied een artikel wijdde, liet zioh tot 
lyrische ontboezemingen verleiden. Het 
gevolg is, dat het gebied, nu het via de 

asfaltweg gemakkelijk bereikbaar is, de 
belangstelling van de recreatiezoekenden 
heeft getrokken. Men kan er zich via een 
„rondweg" (wandel- en fietspad) gaan 
verpozen. Of de bezoekers zonder brom
mer, zonder draagbare radiotoestellen en 
zonder geschreeuw in staat zullen zijn de 
belklemming, die zij in de stilte gewaar 
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worden, te overmeesteren, is een vraag. 
Maar reeds in deze regenzomer moesten 
we vaststellen, dat het wegwerpen van 
vuil (vooral bij de banken zonder prulle-
bak), het vertrappen van oeverbegroeiin
gen en het veroorzaken van onrust, be
wijzen, dat het in ons land nog ontbreekt 
aan een effectieve voorlichting ten aanzien 
van de omgang met de natuur. De „voor
zichtige openlegging" van het natuurge
bied was een proef. Slaagt deze niet. dan 
wordt het gebied „onherroepelijk afgeslo
ten". 

Het broekland van de meander ligt in de 
westelijke helft van de oude rivierloop, 
dus in de buitenbooht, waar de bodem het 
sterkst door het Maaswater werd uitge-
slepen en de bedding het diepste ligt. Fi
guur 1 geeft de ligging van de onderdelen 
van het Broekhuizerbroek (de noordelijke 
helft van de meander) aan. Er zijn drie 

waterplassen, een zuidoost-, zuid- en 
noordpias, die onderling door een ondiepe 
watergang verbonden zijn. Oorspronkelijk 
is er meer open water geweest, nl. op de 
plaatsen waar zich thans het zuid- en 
zuidwestmoeras bevinden. Het open wa
ter, de verlandingsvegetaties langs de oe
ver en de moerassen worden ingesloten 
door hoog opgaand broekbos. De verdere 
omgeving bestaat in het westen uit naald-
houtbossen op een hoogterand van het 
laagterras, terwijl in het oosten iets hoger 
gelegen weiden een overgang vormen naar 
een bebost heuvelachtig terrein. Tussen 
het zuid- en zuidwest-moeras bevindt zich 
een weide (deels begraasd. deels hooi-
weide) op een in vroeger eeuwen door de 
rivier uitgespaard zandeiland. Behalve de 
aanvoer van water uit het zuiden, dat via 
de op de sdhets aangegeven duikers door 
het plassensysteem en een kronkelende 

H | Fig. 2. Pioniergezel
schappen van Slan-
ge wort el en Hol pijp. 
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Fig. 3. Pioniergezel
schappen van Slan-
gewortel en Grote 
lisdodde. 

waterloop over een stuw in de genormali
seerde Molenbeek wordt geleid, wordt 
bovendien zakwater uit de omgeving op
genomen. Dit is vooral het geval aan de 
westzijde van de langgerekte noordpias. 
De hoogterand van het laagterras grenst 
hier vrijwel onmiddelilijk aan ihet open wa
ter. De aanwezigheid van de veenmos-
soort Sphagnum recurvum var. amblyphyl-
lum aan de voet van de helling wijst er 
op, dat het milieu ter plaatse vrij voedsel-
arm moet zijn. En we kunnen aan die zijde 
van de noordpias dus zeker wel beïnvloe
ding door vrij voedselarm water verwach
ten. 

Er is in deze plassen tijdelijk sprake van 
stilstaand water, wanneer de verbindings
gangen door de plantengroei verstopt ra
ken. Dit is jaarlijks enige tijd het geval. 
Maar zodra de geulen geschoond zijn, 
treedt weer een zwakke doorstroming op. 

De waterdiepte in de plassen varieert van 
50-120 cm (200 cm) en is moeilijk nauw
keurig te bepalen, omdat zich onder de 
troebel geel-groenkleurige waterkolom een 
slappe en dikke laag veenmodderbrei be
vindt. 
De gematigde voedsélrijikdom van het 
zuurstofarme water, de zeer slappe veen-
modderbodem, de in het algemeen vrij ge
ringe waterdiepte, de geringe breedte (20 
m) van het wateroppervlak, de zeer be
schutte ligging tussen hoogopgaand broek
bos en de noord-zuid gerichte expositie 
waardoor de zon op haar hoogste punt 
gekomen het langgerekte wateroppervlak 
bestraalt, scheppen tezamen in de zomer
maanden een milieu waarin plantesoorten 
als Grote lisdodde (Typha latifolia) en 
Slangewortel (Calla palustris) blijkbaar 
uitstekend gedijen. Zij zijn hier beide a-
bundant. Het is hier in de zomermaanden 
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broeierig warm, waardoor men zich eerder 
in de tropen waant dan in een Nederlands 
landschapstype! 
Achtereenvolgens behandelen we nu de 
plantengroei van de drie waterplassen en 
hun oevers, die van de moerassen en die 
van de broekbossen. Wij begeven ons niet 
in details, vermelden niet alle gevonden 
plantesoorten en vermijden, in verband met 
het stadium waarin de bestudering van een 
vijftigtal vegetatiekundige opnamen zich 
bevindt, zo veel mogelijk het noemen van 
associaties. Wij zullen vrijwel uitsluitend 
over „gezelschappen" spreken. 
Het open water is overal begroeid met 
drijvende- en ondergedoken plantesoorten. 
Drijvend fonteinkruid (Potamogeton na-
tans) bepaalt in het algemeen het aspect, 
terwijl verder in volgorde van massa voor
komen: Gele plomp (Nuphar luteum). 
Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), 
Stompbladig- en Glanzig fonteinkruid 
Potamogeton obtusifolius en P . lucens) 
Gedoomd hoornblad (Ceratophyllum de-
mersum). Langs de oevers drijven plaat
selijk, meest in de noordelij'ke helft van 
de lange plas, groepen Waterlelies (Nym-
phaea alba). Het zuidelijke uiteinde van 
deze plas vertoont tengevolge van het 
naar het centrum opdringen van holpijp-
vegetaties een min of meer geïsoleerd 
komvormig gedeelte. Hierin domineerden 
sulbmerse waterplanten; behalve reeds ge
noemde soorten werden waargenomen 
Blaasjeskruid (Utricularia vulgaris),Kam-
fonteinkruid (Potamogeton pectinatus). 
Stijve waterranonkel (Ranunculus circina-
tus). Waterpest (Elodea canadensis), 
Puntkroos (Lemna trisulca) en het water-
levermos Watervorkjes (Ricciella fluitans). 
Als drijvende waterplanten zagen wij hier 
Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), 
die in 1954 veelvuldig in de zuidoostpias 
werd opgemerkt, doch daar thans spora

disch optrad, en in gering aantal Klein 
kroos (Lemna minor), waarschijnlijk met 
de stroom uit het Lottumerschuitwater 
aangevoerd. Bij het schonen en vissen 
(met roeispanen op de drijvende bladeren 
slaan) gaat wel een en ander verloren en 
raakt de samenstelling van de waterplan
tengezelschappen in wanorde. 
Langs de oevers vinden we de verlan-
dingsgezelschappen. Zij treden in de lan
ge noordpias het meest op de voorgrond 
in de beide uiteinden, waar de invloed van 
de stroming zwakker en het water daar
door ondieper is (ophoping van zwevend 
organisch materiaal). In het zuidelijk uit
einde van de plas komt het water uit een 
smalle doorgang en verspreidt zich dan 
over een bredere oppervlakte. Hierdoor 
treedt er enige stroomvertraging op. In 
het noordelijke uiteinde stagneert de stro
ming voor een smalle uitgang, zodat ook 
hier stroomvertraging optreedt, In beide 
uiteinden nu vertonen zich aan de oost
zijde van de lange plas vegetaties van 
Holpijp (Equisetum fluviatile), afwisse
lend met drijftilformaties van Slangewor-
tel (Calla palustris) (fig. 2) en in het 
zuidelijk uiteinde bovendien een drijvend 
dek van Waterdrieblad (Menyanthes tri-
foliata) en Wateraardbei (Comarum pa-
lustre). Slangewortel komt ook langs de 
westzijde in de noordhelft van de lange 
plas in een smalle strook voor. Verder 
vinden we de Slangewortel als vrij om
vangrijke drijftillen langs het open water 
van de zuid- en zuidoostpias. Op de mees
te plaatsen heeft zich de Grote lisdodde 
(Typha latifolia) in die drijftillen geves
tigd (fig. 3) , vaak begeleid door Water
munt (Mentha aquatica) (fig. 4) , terwijl 
plaatselijk Cyperzegge (Carex pseudocy-
perus) en Waterscheerling (Cicuta virosa) 
(fig. 5) in dit gezelschap aanwezig zijn. 
Laatstgenoemde soorten vinden we alleen 
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dan in de slangeworteldrijftillen, indien 
deze breed zijn, maar nimmer op de grens 
van drijftil en open water. Zij „volgen" 
de Slangewortel, die met haar slangvor-
mige wortelstokken in de richting van het 
open water groeit en daar nog geen be
geleiders heeft. Het is intussen wel duide
lijk, dat we plaatselijk van de gemeen
schap van Waterscheerling en Cyperzeg
ge, waartoe ook de Slangewortel behoort, 
mogen spreken (Cicuteto-Caricetum pseu-
docyperus Boer 1942). Deze associatie is 
bekend van voedselrijke laagveenmoeras-
sen in het Haf- en Fluviatiel district en 
komt optimaal voor in de moerassen van 
Westbroek en Maarsseveen (Westhoff 
c.s., 1946) en in de zg. Aohterweiden bij 
St. Jansklooster (Ov.) (Westhoff en Van 
Dijk, 1955). Het is niet alleen interessant 
om deze drijftilgemeenschap in al haar 
variaties te bestuderen. Zij is ook een lust 

voor het oog. De glimmend groene hart
vormige bladeren van de Slange'wortel met 
hier tussenin de van binnen helder witte 
bloeischeden, de sierlijike bloeiwijzen met 
de hangende aartjes van de Cyperzegge 
en de forse planten van de Waterscheer
ling met de fraai gedeelde bladeren, die in 
de nazomer tot vuurrood verkleuren, vor
men een symfonie van schoonheid. On
derzoeken we verder de waterkanten, dan 
treffen we aan; Snavelzegge (Carex ros-
trata). Grote egelskop (Sparganium erec-
tum ssp. neglectum), een vrij zeldzame 
soort, die vooral in het zuiden van ons 
land bekend is. Kleine egelskop (S. sim
plex) in enkele exemplaren, Grote boter
bloem (Ranunculus lingua), Pijlkruid fSa-
gittaria sagittifolia), sporadisdh. Slanke 
witte waterkers (Nasturtium microphyl-
lum) en nog enkele andere algemene oe
verplanten. 

Fig. 4. Pioniergezel
schappen van Slan
gewortel en Water
munt. 
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fc. Fig. 5. Waterscheer
ling, optimaal. 

Zoals in het vorenstaande reeds werd ver
meld. komen er in het zuidelijke uiteinde 
van de noordpias ook drijf zomen van 
Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en 
Wateraardbei (Comarum palustre) voor. 
Vooral Watermunt (Mentha aquatica) 
en soms ook Kleine watereppe (Sium e-
rectum) vallen hier door hun grote abun-
dantie op, terwijl de zeldzame Draadzeg-
ge (Carex lasiocarpa) en de vrij zeldzame 
Ronde zegge (C. diandra) van dit gezel
schap deel uit kunnen maken. Daarna 
volgt ter plaatse op de grens van slappe 
en stevige bodem en van nat naar droog 
een smalle strook, waarin de Bosrus (/un
cus acutiflorus) het aspect bepaalt, W e 
zullen straks zien, dat ook in de beide 
moerassen de soort een dergelijke stand
plaats ambieert. In het algemeen treffen 
we vervolgens een gordel van omvang

rijke horsten Pluimzegge (Carex panicu-
lata) aan. Is er geen drijftil of drijfzoom 
aanwezig, dan vinden we deze „reus" 
onder de zeggesoorten direct langs de 
waterkant (fig. 6) . De Pluimzegge over
schaduwt met haar overhangende lange 
bladeren de ruimten tussen de pollen. 
waardoor deze vochtige modderplekken 
weinig levenskansen bieden aan kiemplan-
ten (zie ook Van Leeuwen en Westhoff. 
1960). In de pollen zelf daarentegen ne
men we overal Melkeppe (Peucedanum 
palustre) en Wederik (Lysimachia vul
garis) waar. Dit eenvoudig samengestelde 
soortenarme gezelschap, typisch voor de 
oevers van het broekwater, duikt telkens 
tussen de elzenbroekbosrand op, zodat er 
een boeiende afwisseling ontstaat tussen 
lichte en donkere partijen. 
De moerassen, verlande plasgedcelten, 
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vertonen in het algemeen een herhaling 
in groot formaat van de inleidende ver
landingsvegetaties langs de oevers. Zij 
zijn onbegaanbaar en om toch de samen
stelling te leren kennen was het nood
zakelijk op een paar boomstammen te ba
lanceren onder het waakzaam oog van de 
voorwerker Jansen. 

W a a r het laatste stukje open water is 
verland zijn facies van Slangewortel aan
wezig. Naar de landzijde volgt dan een 
gezelschap waarin de Grote lisdodde do
minant is en volop bloeiaren vormt (fig. 
7). Hierin verschijnt in minder slap, 
doch nog onbegaanbaar trilveen Holpijp 
als dominante soort, vergezeld van veel 
Kleine watereppe, Waterzuring (Rumex 
hydrolapathum) en basterdwederiksoorten 
(Epilobium parviflorum, E. palustre en E. 
obscurum). Bij het naderen van de vaste 
oever treden gezelschappen van Water

aardbei of Waterdrieblad, plaatselijk met 
Draadzegge, op de voorgrond, terwijl de 
Holpijp minder abundant is. Over een 
grote breedte van het moeras komt in 
laatstgenoemde twee gezelschappen overal 
Melkeppe voor. Met haar witte bloem-
schermen en bladerensluiers steekt zij 
hoog boven de donkergroene holpijpvege-
taties uit. Dit effect wordt nog verhoogd 
doordat de bruine aren van de Lisdodde 
en soms de roodpaarse trossen van rijk-
bloeiende Kattestaarten (Lythrum salica-
ria) een fraaie kleurenharmonie weven. 
die zich over grote gedeelten boven het 
moeras uitstrekt. In een smalle zone op 
de grens van moeras en broekbos treffen 
we onder dezelfde omstandigheden als in 
de oeverbegroeiing van de noordpias een 
vegetatie van de Bosrus aan. Het gedrag 
van deze plant vertoont in oecologisoh op
zicht een overeenkomst met het gedrag 

Fig. 6. Pluimzegge 
en Melkeppe langs 
de oever. 
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Fig. 7. Grote lis
dodde. 

van haar verwanten, zoals bijvoorbeeld 
Pitrus, Zeerus, Waterrus en Zeegroene 
rus. Zij kiest een standplaats waar over 
een korte afstand twee zeer uiteenlopende 
milieus in elkaar overgaan. 
De broekbossen. Er zijn gedeelten in het 
Broekhuizerbroek, waar we kunnen waar
nemen, dat Elzen zich in de oevervege
tatie vestigen, vooral wanneer de pluim-
zeggehorsten niet dicht op elkaar staan 
en het kiembed dus voldoende belicht 
wordt. Landinwaarts vindt een toename 
van elzestruiken en een afname van de 
oeverplantenflora plaats. De Slangewor
tel kan zich met hier en daar verspreid 
groeiende exemplaren in modderplekken 
nog lang handhaven. Overijlde generali
satie van soortgelijke waarnemingen heeft 
vermoedelijk Tüxen (1937) er toe ge
bracht de Slangewortel op te vatten als 
een kensoort van het broekbos. 

Begeven we ons in de laagst gelegen ge
deelten van een relatief jong elzenbos. 
dan moeten we met wijde passen van de 
ene elzestronk of zeggepol op de andere 
zien te komen, omdat de tussen gelegen 
modderplekken onbegaanbaar zijn. Dit 
ongeveer 5 meter hoge elzenbostype. 
waarin ook Grauwe wilg (Salix cinerea) 
plaatselijk dominant kan zijn, is soorten
en individuenarm. De pollen Uitgerekte 
zegge (Carex elongata) vallen hier het 
meeste op al is de abundantie vrij gering. 
Deze zegge is een in het Gelders, Sub-
centreuroop en Kempens district vrij al
gemeen voorkomende soort, die typisch is 
voor het elzenbroek in die districten. Op 
oecologisch overeenkomstige standplaat
sen in het westen van ons land ontbreekt 
zij en wordt zij vervangen door Moeras
varen (Dryopteris thelypteris). Verder is 
Gewoon sterremos (Mnium hornum) er 
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veel te vinden, maar andere plantesoorten 
zoals Lidrus (Equisetum palustre), Glid-
kruid (Scutellaria galericulata), Smalle 
stekelvaren (Dryopteris spinulosa), Bit
terzoet (Solanum dulcamara), Cyperzeg
ge, plaatselijk Slangewortel in kleine 
groepjes, Holpijp, Melkeppe, Boompjes-
n.os (Climacium dendroides), een plat-
mossoort (Plagiothecium denticulatum 
var. denticulatum) en Puntmos (Callier-
gonella cuspidata) zijn in dit donkere, 
lage broekbos met water- en gasrijke 
zwarte modderplekken, slechts hier en 
daar, meest aan de voet der elzestruiken, 
te vinden. 

In een ander stadium is het aldaar 12 me
ter hoge elzenbroek veel rijker gestoffeerd. 
De bodem is drassig en redelijk begaan
baar en er dringt meer licht door het bla
derdak. Dit elzenbostype is vooral inte
ressant in het noorden van het natuurge
bied aan de oostzijde van de als een 
„beek" kronkelende watergang, die het 
water van de noordpias naar de stuw 
voert. Behalve de reeds genoemde Uit
gerekte zegge en mossoorten zijn er hier 
kruiden, slingerplanten, struiken en mos
sen te vinden, die we in het bovenbeschre
ven type niet of zelden ontmoetten, zoals: 
Smele (Deschampsia cespitosa). Engel-
wortel (Angelica sylvestris), Pluimstruis-
riet (Calamagrostis canescens). Smalle 
stekelvaren (Dryopteris spinulosa), Ro
bertskruid (Geranium robertianum), Krui
pende boterbloem (Ranunculus repens), 
Pinksterbloem (Cardamine pratensis), 
Moerasspirea (Filipendula ulmaria). Kam
perfoelie (Lonicera periclymenum). Hop 
(Humulus lupulus). Zwarte aalbes (Ribes 
nigrum). Framboos en Dauwbraam (Ru-
bus idaeus en R. caesius). Vuilboom 
(Frangula alnus). Lijsterbes (Sorbus au-
cuparia). Zachte berk (Betuia pubescens), 
Zomereik (Quercus robur), Eenstijlige 

meidoorn (Crataegus monogyna). Dik
kopmos (Brachythecium rutabulum). Fijn 
laddermos (Eurhynchium stokesii), e.a. 
Een gezelschap rijk aan soorten, dat ons 
op goede gronden verleidt tot het noemen 
van de naam waarmede het elzenbroek in 
de litteratuur wordt aangeduid: het Cari-
ceto elongatae-Alnetum W \ Koch '26. 
Het zou ons te ver voeren om over het 
broekbosterrein meer te vertellen. W e 
gaan ons ook niet bezig houden met de 
berken-wilgen-broekbossen, die zich op 
drogere en zandiger plaatsen bevinden en 
een overgangsstadium te zien geven tus
sen het elzenlbroek en de naaldhoutbossen 
in de nog hoger gelegen verdere omge
ving. Wel willen we nog even aandacht 
schenken aan het ontstaan en verdwijnen 
(successie) van de gezelschapsvormen, 
die wij uit de gecompliceerde samenstel
ling van de vegetatie in het open water, 
langs en op de oevers, in de moerassen 
en in de broekbossen hebben kunnen af
leiden. 

Zo eenvoudig mogelijk voorgesteld zien 
we de algemene ontwikkelingsgang als 
volgt: 
waterplanten (Drijvend fonteinkruid) — 
oeverplanten als verlanders (Holpijp) — 
slappe drijftillen (Slangewortel of W a 
terdrieblad) — minder slappe drijftillen, 
resp. trilveen (Slangewortel + Cyperzeg
ge + Waterscheerling + Grote lisdodde, 
resp. Waterdrieblad + Wateraardbei + 
Draadzegge) — overgangszone (Bosrus) 
—• vaste oever (Pluimzegge) — nat elzen
broek (Uitgerekte zegge, Smele). 

Tenslotte willen wij nog eens herhalen, 
dat het Broe'khuizerbroek, een verlan
dingsgebied van een oude Maasmeander, 
het enige gebied in Limburg is, dat aan 
onderzoekers de mogelijkheid biedt een 
volledige successie van gezelschapsvormen 
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te bestuderen in een milieu waar tengevol- rcinen, die voor de wetenschap van waar-
ge van de bijzondere ligging het samen- de zijn, mogen wij niet verwarren met het 
gaan van een aantal milieufactoren tot behoud van de schoonheid van het land-
een zeldzaam hoogtepunt leidde. Ook schap (Westhoff, 1951). Zulk een ver
voor een vergelijking met de ontwikke- warring is hier echter niet te vrezen hoe 
lingsgang van de plantengroei in andere zeer we de schoonheid ook geprezen heb-
oude rivierlopen van een ander milieu- ben. De wetenschappelijke waarde en de 
type is het gebied van eminent weten- schoonheid gaan hier op gelukkige wijze 
schappelijk belang. Het behoud van ter- samen. 
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