
  

 

Excursie  Hemelrijkse Waard, Moeraswerkgroep KNNV 

 

Deelnemers: 

Inga Tessel, Nick Ruiter, Betty van Leeuwen, Johannes 

Jonckers Nieboer, Noor van Heusden, Janny Resoort, John 

Bruinsma,  Koos Meesters, Jos Spier, Colinda van Meer en 

Kees Groen 

 

Organisator en tekst: Janny Resoort 

Foto’s Nick Ruiter, Inga Tessel, Janny Resoort 

Excursieleider Kees Groen, voormalig directeur van Floron en nu Ecoloog bij Rivieren in 

Beweging*.  

*Rivieren in Beweging is een meetnet wat de veranderingen van de flora toont in de 

uiterwaarden langs de Maas en de Rijntakken, waarbij 250 kilometerhokken vierjaarlijks 

systematisch onderzocht worden  op voorkomende wilde planten. Zo wordt zichtbaar wat de 

effecten op de vegetatie zijn van veiligheidsprojecten als Ruimte voor de Rivier, intensivering 

van de scheepvaart, natuurontwikkeling, veranderend agrarisch beheer, afgraving van zand, 

grind en klei, en van de herinrichting van uiterwaarden. 

https://moeraswg.knnv.nl/agenda/bezoek-hemelrijkse-waard/
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                    Hemelrijkse en Alphense Waard 

 

Ruimte voor de rivier 

Vanwege  extreem hoge waterstanden in 1993 en 1995, werd ‘Ruimte voor de rivier’ 

in 2000 het nieuwe uitgangspunt voor de hoogwaterbeschermingsaanpak in ons 

rivierengebied. Ook in huidige en toekomstige plannen is rivierverruiming, naast 

dijkverbetering, het uitgangspunt. Zo kan er meer rivierwater geborgen en afgevoerd 

worden en meebewogen worden met de gevolgen van klimaatverandering. 
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Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Niet alleen vanuit zee, maar ook vanuit 

onze rivieren. Die krijgen vaker veel water te verwerken. Daarom wordt er aan de 

rivieren meer ruimte gegeven om het water veilig af te kunnen voeren. Hiervoor 

werden en worden de uiterwaarden opnieuw ingericht waarbij tevens nieuwe natuur 

wordt gerealiseerd. 

Nieuw perspectief voor de Hemelrijkse Waard 

In de Hemelrijkse Waard in Oijen (gemeente Oss) komen natuur,- 

hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit samen. De Maas die ooit werd rechtgetrokken, 

krijgt hier weer de ruimte. Door de dynamiek van de rivier verandert het landschap 

bijna dagelijks. In de vorige eeuw is de rivier hier op veel plaatsen rechtgetrokken 

voor de scheepvaart en zijn oevers met stortsteen verstevigd. Door een gebrek aan 

ondiep en rustig water zijn veel planten, vissen en andere dieren verdwenen. De 

biodiversiteit verdween en ook de waterkwaliteit ging achteruit.   

De Hemelrijkse Waard is een fraai voorbeeld hoe beleidsmakers samengewerkt 

hebben om de herinrichting van de Hemelrijkse Waard  te realiseren waarbij tevens 

het leefgebied van planten en (water) dieren werd vergroot.. Een landbouwgebied 

van zo’n 225 ha is omgetoverd in een nieuw riviernatuurgebied. Door een kilometer 

lange geul langs de Maas te graven is het leefgebied voor planten en dieren in en 

langs de rivier flink vergroot.  

Hierbij is zo goed mogelijk de structuur van de oude kronkelwaard gevolgd, maar er 

zijn ook enkele nieuwe plasstructuren aangelegd, gekoppeld aan kleiwinning. Over 

grote delen is de oude bemeste bouwvoor verwijderd, waardoor voor natuur een 

betere uitgangssituatie is ontstaan. Hierdoor ontwikkelt zich momenteel een nieuw 

landschap met o.a. veel watervogels. Langs de oevers van (droogvallende) plassen 

zijn veel pionierssoorten verschenen, soorten die nog niet zo lang geleden (zo goed 

als) verdwenen waren langs de Bedijkte Maas. 

 

 

Kees Groen – met een enorme 

kennis van de flora van 

uiterwaarden - wist ons op de 

mooiste bloemrijke plekjes te 

wijzen die vooral voorkomen op 

de rand van de drooggevallen 

plassen. 
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De volgende planten en dieren  zijn waargenomen tijdens onze wandeling door het gebied.  

Aarvederkruid Myriophyllum spicatum  

Akkermunt Ranunculus sceleratus  

Basterdklaver Trifolium hybridum 

Beekpunge Veronica beccabunga  

Beklierde basterdwederik Epilobium cilatum 

Bittere wilg Salix purpurea 

Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus 

Blauwe waterereprijs Veronica anagallis-aquatica 

Bleekgele droogbloem Gnaphalium luteo-album 

Bruin cypergras Cyperus fuscus 

Citroengele honingklaver Melilotus officinalis 

Echt duizendguldenkruid Centaurium erythraea 

Fraai duizendguldenkruid Centaurium pulchellum  

Gele waterkers Rorippa amphibia 

Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus  

Gewone waterbies Eleocharis palustris 

Goudzuring Rumex maritimus 

Greppelrus Juncus bufonius 

Groot moerasscherm Helosciadium nodiflorum 

Groot nimfkruid Najas marina 

Grote egelskop Sparganium erectum 

Grote engelwortel Angelica archangelica 

Grote kaardenbol Dipsacus fullonum 

Grote waternavel Hydrocotyle ranunculoides 

Hazenpootje Trifolium arvense 

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica 

Hoge fijnstraal Erigeron  sumatrensis 

Klein kroos Lemna minor 

Klein kruiskruid Senecio vulgaris 

Klein streepzaad Crepis capillaris 

Klein vlooienkruid Pulicaria vulgaris 

Knikkend tandzaad Bidens cernua 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 

Korrelganzevoet Lipandra polysperma 

Late guldenroede Solidago gigantea 

Liggende ganzerik Potentilla supina) 

Melganzenvoet Chenopodium album) 

Moerasandoorn Stachys palustris 

Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum 

Moeraskers Rorippa palustris 

Moerasvergeet-me-nietje Myosotis scorpioides  

Moeraszuring Rumex palustris 

Naaldwaterbies Eleocharis acicularis 

Perzikkruid Persicaria maculosa 

Rechte alsem Artemisia biennis 

Reukeloze kamille Tripleurospermum maritimum 

https://waarneming.nl/species/7082/observations/
https://waarneming.nl/species/7301/observations/
https://waarneming.nl/species/7619/observations/
https://waarneming.nl/species/6572/observations/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Var.
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Rijstgras Leersia oryzoides 

Rode ganzenvoet Oxybasis rubra 

Rode ogentroost Odontites vernus subsp. serotinus 

Schedefonteinkruid Stuckenia pectinata 

Schijngenadekruid Lindernia dubia 

Slanke waterweegbree Alisma lanceolatum 

Slijkgroen Limosella aquatica 

Smalle waterpest Elodea nuttallii 

Tenger fonteinkruid Potamogeton pusillus 

Veelwortelig kroos Spirodela polyrhiza 

Veerdelig tandzaad Bidens tripartita 

Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum 

Watermunt Mentha aquatica 

Waterpeper Persicaria hydropiper 

Waterpostelein Lythrum portula 

Zanichellia spec.  Zanichellia spec.  

Zeegroene ganzenvoet Oxybasis glauca 

Zomerfijnstraal Erigeron annuus 

Zwart tandzaad Bidens frondosa 

Zwarte populier + Canadapopulier Populus nigra + Populus x canadensis 

  

Oranje luzernevlinder Colias crocea 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus 

Klein koolwitje Pieris rapae 

Prachtmot Oncocera semirubella 

Groene rietcicade Cicadella viridis 

  

Bruine kiekendief Circus aeruginosus 

Buizerd Buteo buteo 

Canadese gans Branta canadensis 

Grauwe gans Anser anser 

Grote zilverreiger Ardea alba 

Krakeend Mareca strepera 

Kwikstaart Motacilla alba 

Meerkoet Fulica atra 

Nijlgans Alopochen aegyptiaca 

Pijlstaart Anas acuta 

Visdiefje Sterna hirundo 

Watersnip Gallinago gallinago 

Wilde eend Anas platyrhynchos 

Witgatje Tringa ochropus 

Knobbelzwaan Cygnus olor 

  

Zomersponsvorkje Riccia cavernosa 
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Klein vlooienkruid Slijkgroen 

Grote waternavel Goudzuring 
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Waterpostelein 

Rode ganzenvoet 

Groot nimfkruid 
 

Beekpunge 
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Zeegroene ganzenvoet Korrelganzenvoet 

Rechte alsem Bruin cypergras 
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Heel veel (inmiddels deels gedateerde) informatie over de maasuiterwaarden in 
www.maasinbeeld.nl/gebieden 

www.maasinbeeld.nl/gebieden/hemelrijkse-waard/ 

Gebiedsrapportage MiB Hemelrijk 31 maart 2020 eindrapport (maasinbeeld.nl) 

    

  
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maasinbeeld.nl/gebieden
http://www.maasinbeeld.nl/gebieden/hemelrijkse-waard/
https://www.maasinbeeld.nl/wp-content/uploads/Gebiedsrapportage-MiB-Hemelrijk-31-maart-2020-eindrapport.pdf
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Recreatie: 

Er zijn in de Hemelrijkse Waard geen paden, dus je mag in het gehele gebied rondstruinen. 

Er zijn loopbruggen aangelegd zodat je een grote ronde kan maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos of Wolf? 

 

 

 

 


