De libellen van de Asseltse Plassen:
meer natuurliike inrichting Maasplassen

werpt vruchten af
P Callc, G. I(urstjens & B. Pctcís
Inleiding
De Asseise Passen

s een

natlurontwik

kelingsgebied van Siaaisbosbeheer angs de
Maas n N4dden LrÍburg. Nêt gebêd besiaat
ut een oude rvieram, diepe gdndpassen,
oude kades en landtongen Na êen p€rode
van cnca 40 jaaÍ zand en gr ndw nnlng ztn de

passen fecent deÍintieí herngeÍcht. Herbj
s €ken ng geholden nret dê Ínogelijkheden
voor naiuurontwikkelns. Uilsebre d onderzoek
n 2006 gai eêf goed beê d van de d versiieit
aan libellen Door de gegevens te vergellken
met historische gegevens wordt du de ijk wat
natuufontwikke ng lanss deze À,iaasplassen
heeft opgeleverd Enkelê blzonderc soorten
krijgên daarbl nadeÍe aandacht.

Herinrichting en beheer
De Asse tse P assen zln enkee van de circa
40 plassen die zln ontstaan door d epe gindwinning n hei Midden-L mburgse ft4aasda bij
Roermond. Ale plassen liggen in hetgêstlwde
dêelvan dê lvlaas en het watêrpe sdusfeatieí constant, behave tijdens hose afvoeren

van dê [4aas. Tijdens hoogwaier worden
aruen van aleÍei ongewerve d,ên, waaÍondeÍ
ibelen, met de river meegevoerd. Flierdoor

kan hêl gebed gekolonisêefd worden vanLrii
strcomopwaarts ge egen popu aties. Gedurende nundaties van de N4aas wordt zánd en
n de diepe plassen voora ftn sl b aigezei wai
bezinkl naa. de diepste deen van de plas. De
Asse:tse plassen zjn daardoor vrij heder en
n dê nreest oostelijke pas iÍeedt relatieÍ veel
kwelvanult de hogerê rviêftêÍassên uit. Vegê
tates van waterplanten (o.a. okaalGele

p omp
(Nuphar lutea) en n dê riveí Riv erioniê!n kÍ! id

(Patanosetan ,o./osus)) zjn beperkt tot de
ondiepe oeveÍzones Door recente hernÍch
ting waarbj vee ondiepe baaen ef inhammen zijn gecreéeÍd dooÍ het opsputên van

zafd, s de lengle aan ondiepe oevezonês
flinktoegenomen (VaN WNDEN & REKER,2005).

Hern zln uitgebrede vegetaties van Smalle
watepest (E/o./ea nulíaill) en AarvedeÍkruid
\Myriophytum spicatun)toi ontlvikkêl ng geko
nen. De landtongef en sch efeilanden woden
snds 2003 êxtenseí jaarrond begraasd door
Kofiks en runderen. Voordien wafen hêtvoora
ntens eí bemeste graslanden

Maas in Beeld
Het ondezoek naar de libellen in deAssetse
Plassen n 2006 s ondeÍdeêl van het ondeÈ

n Beeld n dit kadel
nat!LrÍontwkkelingsgeb;eden
angs de [4aas op het tÍatect Eísdên Hedel
ondezocht op íora en íauna In 2006 zln de
eeste h{intg gebieden n het N4aasda ondel
zoeksproject N4aas

worden

alle

de oêp

genomen Bij dêze invêntarisatiês

werden alle sebleden lussen me en sepiembêr víi maal op libêlên gelnvêntádseerd De
waamemingen zijn u lgewssed mei E!Íopêan
Inveirebrcte Survey Nederand (ElS) en het
Nai!ufiistorisch Gênootschap n Limburg

(NFIGL). Deze gegevens vormen de bass
vooÍ het hlsiorsche overzichl van libellên van
dê \4aaspassen {tabel 1)

f)c libellen

In 2006 zijn in totaal 26 be ensoorten mei
zekêrlrêd in dê Asselisê Pássen wêárgeno
men ltabel 1) Hel sebed s n deze periode
vijí maal ondezocht. Omdat er geen vroêgê

ls liigevoêrd, is de Glassní
det lBtachytran p€ie,se) moseík semist
Daamaast is er een Romboui (Gomprus
spéc) waárgenomen die niet op naam kon
worden gebrachi {zie ondeÍ De vlaas ). lvlei
vooÍjaarsÍonde

28 sooiren behoren de plassen lot de sooÈ
tenÍijkste libellengeb eden van lrêt [4aasdal.
Doordat de Assetse P assen in het vereden
nooit systematsch zjn ondeÍzocht, kunnen we
geen du de jke soortenlijsl van voor en na de
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Wêtên3chappelijke naam M.xlmum per rondê 1970-í989 1996.2006
ln 2006
>100

>100
>100
Coenagnon pulchèll@
>100
>100

Enallagna cyathiserun

10.49

50í00
>'100

Pynhosona rynphLla
Bláuw€

10-49
>100
10-49

brceds.henjuffeí

1049

1-2

z!idelijkê glazenmàkeÍ

+

10-49

'l-2
3-9
1-2
10-49
3-9

Gonprus vul9arsD6
O ny ch o9 on phu s fotcip a tu s
Smaragdllbêl

3-9

Sonêtochlata netalica
Lt bêI ul ê qu êdnna.ut at a

Anhetun cancêllatun
Ctocolhenís èrylh@a

synpêt un foiscolonbii
Syirpettun salguirem

3-9
1-2
>100
3-9

50,100
50-100
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inrchling p€sênteren. Wel kunnên we vergêljkên met NlaaspLassen waar deze ingrêpen niet
uitgêvoêrd zijn. Bij andere veÍgelijkbare Maas
plassen, zondeí naluurvÍiendeliike aÁrerkingen, komen slechts 15 algemene soorten voor
(KuRsr.rENs el a/., 2006) In de periode 19701989 werden er ln het totale Maasplassenqebed 22 sooden aangetrotien (tabe 1) maar
in de perode 1998 2006 maaf lêfsl 38. Deze
aantallen zijn vergê ijkbaar mel andêrê soor-
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38

tenrÍke gebieden in het rivêÍ€ngebied zoals
de Geld€rse Poon (KuRSrrENs et al., 2oo5,
CaLLE el a/.,2006) ên de Biesbosch (BoESVELD
& VaN oER NEU', 2003). Er heêft een toename

van zuideliike sooÍten plaatsgevonden, maár
ook krilische €n Rode-Lijstsoo(en zijn lerug
gekeeÍd n dê Asseltse Plasssn kunnen dÍie
veÍschilende biotopen met iedef hun êlgen
lib€ll€nfauna onderccherden woÍden, dle apart

l)t1i.hrtn, IO (2tXl7)

Moerasz-one
Aen ê€n dêelvan de oevervan de zuidoostelljke grindplas grênst êên moeraszone die steÍk
ai^/ijkt van de rest van de grindplás (Íiguur 1).
l.l sêrÊtê insiantie zou deze uitgestrekle mosrassige zone dicht gêstort woÍdên met grond,

deze moeraszone een populatiê KoreáUuffers
lcedaglon tènêllum) aarnÍoffên- Dê aanwezigheid is bÍzonder omdat er van deze soort ge€n
andêr€ locatiês in Nederland in het zomerb€d
van ds ÍivieÍên bekend zijn. De o€vetzone

máar vanw€gê de interessante natuurontwikkeling die hier op gang kwam wêrd hiervan
aígezien (VaN W|NDÊN & REKE& 2005). De
moêmszonê bèstaat uil kleine plasjes en
inhammen nasr dê Grindplas. De kwelinvloed
s in doze zone geíing (in tegenslelling lot de
G ndplas)i êr komen geen planlen voor di€
kwe indicêren Eên grooi gedêelte van dez€
zonê vat's zomerc droog. De vegetati€ wordi

waadn de iufieís zich bevonden slaat het
h6lê jáár in dirêcl contact mêt de Maas. De
Koráaljuffer komt in NedeÍland voomam€liik
voor bij min of mêêr zuíe (pH vaÍiërend van
3,5 tot 6,0), voêdselaÍme bos- en heidevennen en op hoogveen (NVL, 2002). De soort
breidl zich in Nedeíand momenteel uil sn
dook dê láatstê jaren btvooÍbeeld veel op in
kwelsituatie3 in beekdalen vooral na naluuronlwlkkêlng (R. KetelaaÍ schrmed.). In d€

gedom neerd door ruigten mêl soofien als
Grole iBdoddê lTypha latifolia), Ret lPhragrill€s áustrá/is), Watermu ni (Mentha aquaticaj
en jonge Schietwilgen (Sa/lx a/ba). Momenteel
komen in deze zone de meeslê libêllênsoorten
voor Grool was onze veóazing toen we in

rest van Europa zin beekjes en kweplêkken
hel bsangrljkstê habitatvooÍdêzê soorten hei
voolkom€n in vênnen in NedeÍland is eerder
uitzondering dan rcgel (D/JKSÍRA, 2006). De
groolst€ áantallên werden op 'l juli aangetroí
fen, minimsalS0 individuên- Omdat het lerrein

Binoop van de KorxlLjrÍi.r (.(-.Èí$tnr

/llrrnrr 4 ( iri rgrion r.n.rru

n

n1

tht

x*lluni in da oavcLzon{

,\!!th! t:],!yn lo ti

van de

ahmgt

Cindths in

de

ooshoet

{trtl th\nhhn|fudrhinrJ

Btud\,ttn lot2). Ió7.I 73

vrf
tfu

de

littl
tó9

sLecht begaanbaaÍ was, blêek hê1niet

mogellk

tot een nauwke!ige schatt ng te komen, maar
een populatie van enkele honderden exem-

plaren leek waaÍschlnllk EÍ zjn zowe luve
nieen, tandems als eia2ettende exempaÍen
waaígênoÍnen. Het groolste gedeelê van dê
luffeÍs bevond zch in de directe oeveEonevan
de Gr ndp as en íoêrageerde tussen de Grolê
isdodden (fisuur 2) Bl de aansfenzende veÈ
land ngsplasjes hlelden zch keinere aanialen
op. Ook blzonder was de onldekk ng van een
keife popuatje van de Vroege gLazenmakef
(Áeshrê /soce/es), een zeer zeldzame soort

in LmbuÍs

(HERMANS

ei a/., 2004). ln

plasjes in de moeraszone vosen op T9 augus
tus nr nimaalilree mannetles van de Zu de ijke
gtazennaket (Aeshna afrin /s). lvlogelijk is hier
een populatie aanwezigt gêsch kt leêigebied
lijkl volop aanwêzg. Ook de Vuuribel (Cro
cathenis erythrcea) onlbrck net. hoewe dê
aantallen klein waren (dÍe mannelj-.s en een
vrouwije). In de nabij gelesen WeeÍdbeerÍden
(nabl Kesselê k) weÍd een zeer groie popula-

te

ontdekt mel m nimaa 200 ínannetlês. H er
waren tevens aanwjzngen voof een kene
tweedê geneÍat e, eên f-ênomeen dat bekend
s

Lrit

med teffane qeb eden (NVL, 2002).

jun

weÍden acht êxempaÍen gezien waarondêr
éen tandem We veMachien dai deze soort in

Dc GÍindplas

de loekomsl op meer paatsên angs dê Lim
buÍgse Í\.4aas gaal proíteren van nat!urontwik-

Dê oevêlzone s divers en vaieeÍt van open
zand met p on eÍsvêgêiatie, grazge siukken,
zones met een goed ontwkkede nroerasvê'
getatie tol o!d wilgenbos. Grote gedeelten van
de passen hebben een deptê van 25 iol 30
meler, rÍaêf er zÍn ook ondiepe gedeelien van
êÍrkêle meierc oÍ minder Recent z jn ef ondiê

kellng. Van de Smaragdlibet lcotdulta aenea),
een voor hel riverengêbed rede ijk bijzondere
soort werden hvee exernplafen gezen. Ook
op anderc paatsen ln hel ft4aasdal l]kt deze
soort toê le nêÍÍên. Bovên de opdrogendê
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^nd

pe landtongen aangelêgd waer walêrplantên-

in het oostên van Dultsland en Polen, nameLijk

vêgelalies largzaam tol ontwkkêing komên.
Zeer bizondeÍ was de waaÍnêming van êên
vers lltgêsopen mannêtle vên de Zuidelike
kezatlha) (Anax pafthenope) op 6 septomb€r
2006 het beirêlt hiê. hei lweêde bewijs van
succesvolle vooÍtplaniing van Nêderland. Op
27 eugustus nam Simon van oik het eerste
luveniele exemplaar waaÍ in dê uiteÍwaedon

grotê mercn ên p assen, vaak mêt dÍijvênds
waterplanten en 6en dlchte vegelate langs de

van de Waêl bij B€uningen (VLNoERsTrcHTrNG,
2006). Het exemplaar van de Ass€ltsê Plassen is uilgebreid gefotografeêrd (fguur 3). D€
\yaêrn€Íning is nog niel beoordeeld door de
Commissie Waamemingen Nedêrlandsê Odonatê, maar de idenlificatie is al wel bev$tigd
door enkele leden van de commissiê. Dê llb€l
is op aan hel begin van de míddag ontdeK op
Grote lisdodde, bezig met het oppomp€n ván
de vl€ugels en uitharden- Een half uur latêr
vloog hst di€r het wilgenstruweel in. De biotoop is vergelikbaar mêt dat van vindplealsên

oever (NVL, 2002). De meeste waaÍneming€n
in Nêdêrlsnd in 2006 zin van eind j!ni tot rnidden augustus gêdáan (wwwwaaÍneming.nl)i
waaÍschijnlijk waren dit voomamelijk zwerverg
uil hêtzuldên. Datde soort in Nederland têgen
zijn noodgrens zit, zou ê€n mogelijke veíklaing kunnên zÍn vooÍ h€t late uitsluipen. Door
hst ÍelatieÍ koude water zouden dê larvên mê€r
tijd nodig kunnen hebben om tol uitsluipen te
kom€n, wat bij €sn soort met een eenjaÍige
ontwikkeling loidt tot een latêr lijdstip van uilsluipen, E€n and€íê soort die hier vooÍkomt is
de Plasrombout (Gonphus pulchenus). Hietvan w€Íden kleine aantallen in de ruige gras-

landen rond de gdndaEraving aangetÍoffênDeze soort is in het Maasdal indicatief voor
dl€p€r€ wálêr€n met €en redelijke waterkwaliteit (vaak kwel). maar is êvêneêns b€kênd uit
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langzaaÍn slÍomênde sestuwde MaasÍajeclen.
Uii recenle vercprcid ngskaarten van Limburg
(HERMANS et a/., 2004) en lret veldwêrk van
2006 kan gêconc udeerd worden dat de soorl
.iet vrj algemeen langs de Maas vooÍkomt,

lzerrrjkê kwê en watêrplanten). In dê ioêkomst
kuin-Àn ook soorten als Gewone pantseri!ffef

De Mars

(Lestes sporsa), zwervende pantseiuffef (1.
barbarus), VaÍiabêle \\aletjrÍÍeí lcaenaqrion
putchelunJ er SleenÍode heidelibel (Sympetrum vutqatun) vèMacht woÍdên en mogê ijk
ook rneer krtische soorten als Bruine wntet)uÍÍet t,synpecma fusca) en Glassnjder
lBrachttran pratense). In 2006 heeÍi eÍ zeker
op drie plaatsen in Nedêrancl vooÍplaning
van dê Zlidelijke kêizer bê paatsgevonden

Dê oeverc van de [,,laas zijn in hei tralect rond

(CaLLE

in tegensleiing tol wat nog n de libelienallas
woÍdt beweerd (NVl,2002). Plaatsellk vrj
a

gemeên volstáal momenteel beter

de Asseltse passen vasigeegd Ínet breuksteen nrel een aangrcnzefde sle ê oever.
Deze oevêrdam woÍdl gedomineed door nrig
tekruiden, grassen en lrier en daar een wilg

(Sa/rx spêc.). De Kanaaljuffef (Erlahranna
i/rderli) is tesenwoordig een nomralê ver
schijning langs de Zuid LrnbuÍgse N4aas met
d chthêden van c rca één juffer per 25 melêr
oever. l\,lanneijes weÍden vooíal rusl€nd op
R vierfonieinkruid gezen, oí vliegênd boven
de [,4aas. VÍolwt]es en juven ele exemp aren

el a/, 2006 VLNDERSTCHTNc, 2006).
De dÍie piekken bevonden zich in vÍij gÍo1ê lol
grote plassen in natuurcniw kke ingsgeb eden
langs de gÍole rivieren. Dit jaar hebben we
zelí ook nog een mannetjê en eên vÍouwije
bj grlndplássen lánss de Grensmaas sezien.
N4ogelilk komt de soort

a

angef langs de gÍote

s deze gemst dooÍdal
naêÍ ibe len gekeken wed l\,4e1

rvieren voor, maaf
daar we nig

name de groieÍe aigravingen vormên vooÍ
I

belenlefhebbers niet altijd nlefessante

víj

De meesie Maasplassên waÍên lot voor kort
arrn aan lbelen ondermeeÍ door dê

derzoeksp ekkên, omdal deze vaak arm aên
soofien zijn. Daarnaasi vLiegen iÍnago's van dê
Zlidêlijke keizen:bel vaak op aístand van de
oever oí hoog boven and (NVL, 2002). Hiefdoor is hêi nroê ijk dêze soort lê onldêkkên en
aidoende kenmerken waar le nemen Orn een
beter beeld ie k jgen van de hu dige veÍspÍeF
d ng van deze soort is het van belang om de
komende laren in dit soorl gebieden inlensief
naaÍ de Zudeijke keizeflibêl iê zoekên. De
oevêrs van de t\,4aas zln op meeste plaatsef,
ook tef hoogte van de Assele plassen nog
oirnatuurlrjk ê/'r bêslaan vooral uit breuksieên.
Op vee plaats€n zal de oevetuestoding in de
nabÍe ioekomsl vêrwijdêrd woÍden (PETERS,
2005), waardoo' weer vfije ercse kan plaatsvindên l-liêdoor zulen er zandstrandles en

slechte waterkwa iieit, hel gebrek aan ond epe
oevers en het intenseve andbouwkundige
gebÍuk van de onr ggênde gronden Langs

ondiep water onistaan, waar kênÍnerkende
riveísoorten als Gafiellbe en Rviercmboul
moselik van kunnen pÍoÍiiefen.

de diepe passen onlbÉken vaak walerpanten en Ínoerassige zones Dlt ondêrzoek aal
zien dat met relateí eenvoudige ngÍepen

Dankrvoord

helden zich vooÍa op n dê aángrenzende
ruiglê. Eenmaa wed een viegende rom
bout (Gomphus spec.) mel een knolsvormis
achierlijÍ angs dê N4aasoever waargeromen
(01 07 2006) Het beirof waa|schinlilk een
Beekrombout (Gomphrs y,/gaíss,rus), maar
de lbe let zch daarna niel mêeÍ zien. Andere
siroomrninnende soorten zoals de Wedebeek

jutret \Calapteryx sp/erders) ên de Bauwe

brêedschêenjufier lPlatycnenis pennipes)
komen ook vÍij talrtk voor.

Discussie en aanbevelingen

zafd- en grindplassen in lrêi rvieÍensebied
zodan g kunnen worden heringericht, dal
de situaiie vooÍ libêllen stêrk verbetert Ook
andêÍe (semi)aquatische sooÍtgroepên als
amfibieën en vissen zullen hier ongetwlfeld
van proileren. De gÍotê soortenrijkdom van
dê Asselse Plasser houdi verband met de
grote dverciieii aan waleirypen (stromend,
slilslaand, ondiep diep ên lrêt opleden van
I12

on

Samenwerkende orcansaiies in het pÍojeci
[,4aas ln Beeld worden bedankt, le weten:

RljkswaleÍstaal Lmburg, Rjkswaierclaai
N,4aáswêfken, N/llnstere van LNV NatuuÊ
monumenlen, Staatsbosbeheer, Ark Naiuurontwikke ing, Brabanls Landschap, Stchtng
hêl Linrb!rgs Landschap en VlaascordoÍ.
European Invertebratê Survêy ên hêi Natuuí
histoÍisch Genootschap in LimbuÍg vooÍ het

t3md4)ttu tA (2007)

!êsch kbaar sl€len van hun gegevensbestand
En de CWNO comÍnissê voor het conlÍoeren
,an de waarnem ngen
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lr 2006 the grave pils neaÍAsseh were moni
tored íór drágónJies as paÍt oí the Maas in
Beeld'prolêcl. Máin goál of ths prójèci s thê
evaLaiion oÍthê llorà and íáunà áílêr'10 tó l5
yeaF oÍ fature rêsioÍal on wilh n thê íóodpláin
oÍ the Meuse Íhêsê arl ica làkes próvêd to
be very speclès rch in cónparison wlh other
akes in lhe Meuse va ey. This richness can
pártly be explained by the relatively simpe,
nêlure restoration measures catrêd out Íor the
akes in lrr s area,lhe crealon oÍ nalura banks
ánd íóódplain vegetation I s a good example
iorolhersand á.d grave pils in lhetoodplains
oÍ largê rvefs n 2006 27 speces of dragoníês wêrè rècórdêd. êmong others Áesrra
atfinis A. isóceles Ahax panhenape Car.lulia
aeneê ánd Ceriagian leDe//rm A newly
emerged mae orÁrax padherope was fecoÊ
ded the second pÍooÍ oÍ successfu reprodLc
tion oflhis spêcies in The Nelherands. A large
popu ation óf Cêdàgrió, lênerum consisting ol
severa hundrêd i.dvduas wás íóund Th s is
the nrí knowf popuálon n lhe Dutch rivèinè
area and lhe habilal difiers markedy Írom thai
oíother popu atio.s n The Nethêriands

i']lrDERsrcÊrNc, 2006 voonplanting ván dê zui
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wwv ndersiichting.n
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