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NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR VELDBIOLOGIE 
O P G E R I C H T DOOR E. HEIMANS, | . JASPERS Jr EN [AC. P. THI)SSE 

De Maasheooen botanisch bekeken 
G. LONDO.1) 

(RIVON) 

Wie in april tijdens de bloei van de Slee
doorns of in mei - begin juni tijdens de bloei 
van de meidoorns vanaf Gennep de Maas 
oversteekt naar Oeffelt, ziet aan de Bra
bantse kant vanaf de hoge brug neer op een 
boeiend landschap dat dan door de witte 
bloemenpracht op zijn mooist is en aller
minst onderdoet voor de bloeiende boom
gaarden elders in het land. De meestal kleine 
en smalle graslandpercelen in de uiterwaar
den zijn hier door talloze heggen van elkaar 
gescheiden. Ook elders in ons land treffen 
we langs de grote rivieren wel heggen in de 
uiterwaarden aan, maar nergens staan ze zo 
dicht op elkaar en spelen ze zo'n domine
rende rol in het landschap als hier. Dit zo

genaamde Maasheggenlandschap is vooral 
mooi ontwikkeld aan de Brabantse zijde van 
de Maas en de fraaiste gedeelten vindt men 
wel in de uiterwaarden tussen de dorpen 
Oeffelt en Beugen (de Oeffeltse en Middel-
steegse Weiden) en in de uiterwaarden tus
sen Sambeek en Vierlingsbeek (de Zurepas-
en Zoetepasweiden). Ook elders in deze 
contreien komen nog fraaie stukken voor, 

') De in dit artikel vermelde resultaten zijn ver
kregen tijdens een werkbezoek van het RIVON 
aan het Maasheggenlandschap, waaraan be
halve de auteur deelnamen Prof. Dr. V. West-
hoff, Chr. G. van Leeuwen, Th. Reijnders en 
Mevr. A. C. Groneman-Van der Hoeven. 
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maar veel van dit heggenlandschap is reeds 
verdwenen of gedegradeerd tot grootschali
ger graslanden met hier en daar nog wat 
meidoorns. 
Wie, over de brug gekomen, voor Oeffelt 
links afslaat en de Oeffeltse Weiden in gaat, 
merkt spoedig dat de heggen, die vanaf de 
brug zo nietig leken, in de meeste gevallen 
een aanzienlijke hoogte hebben van zo'n 3 
a 6 meter, hoewel men plaatselijk ook laag-
geschoren of teruggekapte heggen ziet. Langs 
de heggen lopend merkt men ook al spoe
dig dat deze niet uitsluitend uit meidoorns 
en Sleedoorns bestaan, maar dat een geva
rieerd sortiment aan houtige gewassen aan
wezig is. Allereerst blijkt er naast de Een-
stijlige meidoorn (Crataegus monogyna), die 
meestal domineert, ook veel de Tweestijlige 
meidoorn (C. oxyacantha) te groeien, die 
een iets vroegere bloeitijd heeft. Ook komen 
tussen beide soorten veel bastaarden voor. 
Gewoonlijk kent men de wilde meidoorns 
alleen met witte bloemen en associeert men 
roze-bloemige exemplaren met tuinen en 
parken. 

Doch in dit gebied vertonen beide soorten 
een variatie aan bloemkleur van zuiver wit 
tot donkerroze, hoewel de witbloemige 
domineren. Andere leden van de rozenfa
milie die veel in de Maasheggen worden 
aangetroffen, zijn Hondsroos (Rosa canina) 
en Dauwbraam (Ruhus caesius). Verder 
zien wc regelmatig in de heggen Spaanse 
aak (Acer campestre). Vlier (Sambucus ni
gra), Gelderse roos (Viburnum opulus), 
Aalbes (Ribes sylvestre), Kruisbes (Ribes 
uva-crispi), Kardinaalsmuts (Euonymus eu-
ropaeus). Wegedoorn (Rhamnus catharticus), 
Veldicp (Ulmus carpinifolia X plotii) en 
Bosrank (Clematis vitalba), terwijl we min
der vaak nog wel eens Hazelaar (Corylus 
avellana) en Haagbeuk (Carpinus betulus) 
aantreffen en sporadisch Grauwe wilg (Sa-
lix cinereajr Amandelwilg (S. triandra) en 

Ruwe berk (Betuia verrucosa). De soorten 
Es (Fraxinus excelsior), Schietwilg (Salix al
ba) en Zomereik (Quercus robur) komen als 
verspreid staande bomen in de heggen voor. 
Zoals men ziet vertonen de heggen een rijk
dom aan houtige gewassen en komen er 
soorten in voor, zoals o.a. de Bosrank, die 
men er niet direct zou verwachten. Men 
kent deze soort in ons land immers het beste 
van de kalkhellingen in Zuid-Limburg, ter
wijl de Maasuiterwaarden als kalkarm te 
boek staan. Alleen een smalle strook van de 
oeverwal langs de Maas bevat plaatselijk 
wat kalk (5) en het is ook hier dat de Bos
rank het meest abundant groeit, hoewel hij 
ook elders in de uiterwaarden voorkomt. 
Al wandelend door het fraaie heggenland
schap zal men al spoedig tot de ontdekking 
komen dat er niet een heg is waarin alle 
bovengenoemde soorten samen voorkomen. 
Anders gezegd: een aantal soorten komen 
niet overal in de uiterwaarden voor, maar 
vertonen een meer of minder duidelijk ver
spreidingspatroon dat nauw blijkt samen te 
hangen met geomorfologische en bodemkun-
dige verschillen. Deze verschillen vallen het 
beste op wanneer men een doorsteek door 
de uiterwaarden loodrecht op de stroomrich
ting van de Maas maakt. Vlak langs de 
Maas ligt de relatief hoog gelegen oever-
wal, die uit zware zavel bestaat en plaatselijk 
kalkhoudend is. Verder van de rivier af 
komt men in de lager gelegen kom, waarin 
lichte en zware kleien zijn afgezet. Nog ver
der van de rivier verwijderd gaan deze klei-
gronden via een flauwe helling over in de 
hoger gelegen zandgronden waarop de dor
pen en bouwlanden zijn gelegen. Dit is al
thans de situatie zoals die zich o.a. in de 
Oeffeltse en Middelsteegse Weiden voor
doet. In de zuidelijker gelegen Zurepas- en 
Zoetepasweiden is de toestand wat gecom
pliceerder doordat daar in de uiterwaard 
enige lage zandheuvels liggen in de vorm 
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Fig. 1. Het voorko
men van een aantal 
houtige gewassen in 
transsecten door de 
Maasuiterwaarden. 
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van de Groeningse en Vortumse Bergjes. 
Zowel ten oosten als ten westen van de 
bergjes ligt dan een kom. Een en ander is 
schematisch weergegeven in figuur 1. 
Bij hoge waterstanden van de Maas (vooral 
in de winter) staan de kommen gewoonlijk 
dras of blank; de hoger gelegen gronden 
van de oeverwal alsmede een bepaalde zo
ne van de overgang klei-zand komen alleen 
bij extreem hoge waterstanden onder water 
te staan. Dit laatste was o.a. het geval in de 
winter 1966-1967; toen stond het water in 
de Zurepas- en Zoetepasweiden zo hoog 
dat de gehele uiterwaard overstroomd was 
en alleen de bergjes boven water uitstaken. 
Onder de schematische doorsnede in de fi
guur is voor een aantal soorten het traject 
aangegeven waarover ze in enige geïnven
tariseerde transsecten door de uiterwaard 
voorkomen. De Gelderse roos is vrijwel be
perkt tot de kommen, terwijl de Bosrank 
en Veldiep bij voorkeur de oeverwal en de 
helling van klei- naar zandgronden begroei
en. Een aantal soorten komen over het ge
hele transsect ongeveer even algemeen voor, 
zoals o.a. de beide meidoorns. Ook blijkt 

duidelijk uit de figuur dat de Zomereik en 
de struweelsoorten een tegengesteld gedrag 
vertonen; de laatsten ontbreken op de ho
gere zandgronden doch komen nog wel veel 
voor op de gradiënt van klei naar zand. 
Behalve de Bosrank komen in de struiklaag 
nog meer klimplanten voor: Haagwinde 
(Calystegia sepium), Heggerank (Bryonia 
dioica). Bitterzoet (Solanum dulcamara) en 
een enkele maal (op de overgang naar de 
zandgronden) Kamperfoelie (Lonicera peri-
clymenum). 

Betreffende de kruidlaag moet eerst opge
merkt worden dat deze een nogal „twee
slachtig" karakter heeft. Enerzijds groeien 
er vele lichtminnende soorten, overwegend 
weidegrassen die samen met de Grote 
brandnetel (Urtica dioica) meestal domine
ren. Daarnaast komen er, vaak lokaal, een 
aantal soorten in voor die vroeger voor een 
deel als bosplanten, maar tegenwoordig als 
nitrofiele zoomplanten (o.a. van het Aego-
podion podagrariae, zie Tilxen, 6) wor
den beschouwd: Bosandoorn (Stachys syl-
vatica), Dagkoekoeksbloem (Melandrium 
rubrum), Drienerf muur (Moehringia triner-

243 



via), Look zonder look (Alliaria petiolata), 
Dolle kervel (Chaerophyllum temulum), 
Kruisbladwalstro (Galium cruciata), Honds-
tarwegras (Roegneria canina) en Stekelzeg-
ge (Carex spicata). Ook Gevlekte aronskelk 
(Arum maculatum) komt onder een aantal 
heggen voor, vooral in die op de gradiënt 
van klei naar zand. Deze soort komt even
eens voor in vochtig struweelachtig loofbos 
van de Groeningse en Vortumse Bergjes. De 
soorten Kruisbladwalstro en Stekelzegge zijn 
ook voornamelijk tot voornoemde gradiënt 
beperkt. Daarentegen komen diverse moeras-
planten zoals Rietgras (Phalaris arundina-
cea). Valeriaan (Valeriana officinalis) en 
Grote bevernel (Pimpinella major) juist in 
de kommen voor. Hoewel er ook enkele 
soorten van het Berberisverbond of Berbe-
ridion in voorkomen (Bosrank, Heggerank), 
kunnen de heggen plantensociologisch gere
kend worden tot het Vlier-Sleedoornstru-
weel of Sambuco-Prunetum spinosae, een 
struweelgezelschap dat floristisch nauw aan
sluit bij de bossen van het Elzen-Vogelkers-
verbond of Alno-Padion. 
Niet alleen in de richting oost-west zijn er 
verschillen in de floristische samenstelling 
van de heggen maar ook in de richting 
noord-zuid. Zo is de Dagkoekoeksbloem in 
de heggen bij Oeffelt een algemene soort, 
doch werd zij in de Zurepas- en Zoetepas
weiden niet aangetroffen. De Bosrank daar
entegen bleek in de transsecten door het 
laatstgenoemde gebied algemener te zijn dan 
in die bij Oeffelt. 

L i t t e r a t u u r : 

Op grond van al deze floristische verschil
len kon een globale typologie van de Maas
heggen worden opgesteld (2) die o.a. als 
basis kan dienen voor het aankoopbeleid 
van natuurbeschermingsinstanties. Want be
scherming is hier zeker nodig om althans 
een deel van dit landschapstype te kunnen 
behouden. 
Niet alleen wanneer de heggen langs de 
Maas vergeleken worden met die in de uiter
waarden langs onze andere grote rivieren 
(3, 4, 1) blijken eerstgenoemde veel rijker 
aan struweelsoorten te zijn, maar ook wan
neer ze vergeleken worden met heggen in 
alle andere landschapstypen in Nederland! 
Hoe dit komt is nog niet bekend, maar 
ongetwijfeld is dit een gevolg van een bij
zonder milieu ter plaatse dat voor stru
weelvorming blijkbaar zeer geschikt is. Dit 
blijkt trouwens ook uit de soortenrijke stru
welen die langs de Groeningse en Vortumse 
Bergjes worden aangetroffen. Nader onder
zoek dient hier in de toekomst nog plaats 
te vinden, zowel naar het milieu van de 
struweelgezelschappen (synoecologie) als 
naar het milieu van de afzonderlijke soor
ten (autoecologie). Vooral van die soorten 
die hier een (schijnbaar?) afwijkend gedrag 
vertonen vergeleken met groeiplaatsen el
ders, zoals de Bosrank die hier blijkbaar 
kan groeien zonder de factor kalk. Zo ziet 
men dat het Maasheggengebied behalve een 
grote landschappelijke waarde ook een grote 
wetenschappelijke betekenis heeft en instel
ling van een reservaat ter plaatse nood
zakelijk en alleszins verantwoord is. 
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De zonering van enkele wadorganismen 
op Schiermonnikoog 

J, B. HULSCHER. 

(Zoölogisch Laboratorium, Haren Gr.) 

Het is een bekend verschijnsel, dat de flora 
en fauna in de getijdenzone, dat is het gebied 
gelegen tussen de hoog- en laagwaterlijn, 
gezoneerd zijn. Zones met gelijke hoogte
ligging hebben ongeveer dezelfde samen
stelling in soorten en hoeveelheden planten 
en dieren. Dit is in één oogopslag te zien 
langs dijken bij laagwater. Op het wad is 
zonering echter minder opvallend, ten eerste 
doordat de meeste organismen zich bij laag
water ingraven, dus aan het wadoppervlak 
niet zichtbaar zijn, ten tweede doordat het 
profiel van het wad vrij vlak is, d.w.z. dat 
een gering hoogteverschil zich over een gro
te breedte uitstrekt, zodat de kwalitatieve 
en kwantitatieve samenstelling van de soor
ten, gaande van de hoog- naar de laagwa
terlijn, slechts geleidelijk zal veranderen. 
Om deze verandering te kunnen aantonen 
moet men verspreid over het gehele traject 
grondmonsters uitzeven en de uitgespoelde 
dieren tellen. 

Om iets van de zonering van de waddieren 
te leren kennen, hebben een aantal biolo
giestudenten uit Groningen van 3-7 juli 1967 
op Schiermonnikoog twee raaien bemon
sterd. Hun resultaten zijn in dit artikel ver
meld. De beide raaien zijn de T- en R-raai, 
gelegen in het verlengde van de beide palen 

T en T , respectievelijk R' en R". Op deze 
manier ligt de richting van de raaien pre
cies vast (fig. 1). 
Om op de beide raaien punten met gelijke 
hoogteiigging te bepalen werd de volgende 
methode toegepast. Op 4 juli werd bij op
komend water, op beide raaien gelijktijdig 
elk half uur, te beginnen om 14.30 uur, een 
stok in de waterlijn geplaatst. De afstand 
van deze stokken tot paal T', respectievelijk 
R" werd gemeten in meters. Later werd op 
dezelfde tijdstippen de waterhoogte afge
lezen op de automatisch geregistreerde cur
ve van een peilschrijver, die zich aan de kop 
van de nieuwe veerdam in de vaargeul (fig. 
1) bevindt. Hierdoor is de hoogteligging van 
de punten op de raaien bekend. Het pro
fiel van de raaien werd geconstrueerd door 
opeenvolgende punten met bekende hoogte
ligging te verbinden (fig. 2). Deze manier 
van hoogtebepaling is alleen mogelijk bij 
rustig weer met een vlakke zee en op ge
ringe afstand van de peilschrijver. Op gro
tere afstand worden de gegevens minder 
nauwkeurig door bolling van het waterop
pervlak, die ontstaat door de remmende 
werking die het water ondervindt, als het 
bij vloed vanuit de geulen over de platen 
stroomt. Ook windrichting en windkracht 
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