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Waarnemingen en bevindingen. 

Nadat in najaar 2019 en voorjaar 2020, zowel nieuwe bomen als struiken zijn aangeplant bij de 

recreatie-vijver van Itteren, er voor het derde jaar achter elkaar langdurige droogte en warmte  is 

geweest  en een  insecten-vriendelijk maaibeleid is ingevoerd ( dit jaar met een kleinere maaier), kan 

ik het volgende melden: 

Aanplant: 

 Op een of twee berken na, hebben alle aangeplante bomen met paal, de zomerse droogte en 

warmte doorstaan. Wel met hulp van water die ze op natuurlijke wijze of met de hand hebben 

gekregen. Enkele bomen, zoals tamme kastanje  en berkenboom, zijn aan de onderkant opnieuw 

uitgelopen. Bovendien hadden alle bomen een dikke mulchlaag gekregen van boomschors en/of 

blad, dat uitdroging van de ondergrond tegen gaat. Dit komt de wortelvorming van de boom ten 

goede. Van de aangeplante struiken heeft een groot deel het niet overleefd, ondanks het feit dat ze 

in het droge voorjaar nog water hebben gehad .De rest- aanplant die bij mij nog op de oprit stond, is 

daarom naar iemand die in Walem woont gegaan, die aan de rand woont en er meer persoonlijke 

aandacht aan kan besteden. Dit dient dan meteen het belang van het doel van deze aanplant; het 

verrijken van het buitengebied . 

N.B: Boomspiegels. Het is mijns inziens belangrijk om zeker 1 meter om de boom een boomspiegel te 

laten staan. De begroeiing om de boom geeft schaduw, houdt water vast en maakt de bodem losser. 

Daardoor kan het hemelwater beter in de grond dringen. En dat is goed voor de wortelgroei van 

boom. Veel bomen gaan nl. ook een samenwerkingsvorm aan met schimmels. De fijne 

schimmeldraden zorgen voor vocht en krijgen in retour suikers van de boom. Maar daarvoor moet de 

bodem rond de boom niet uitdrogen of met zware machines dicht geplamuurd worden. 

 

In het najaar zullen nog diverse bomen , 1 groot en  (meerdere ) klein worden aangeplant. Voor het 

merendeel allemaal inheemse bomen. De focus ligt nu ook op de de bomen die er uit zich zelf 

groeien  zoals  Es, Esdoorn, Zomereik, Wilg ( meerdere soorten) . Deze bomen zijn sterk genoeg om 

een droge, hete zomer op eigen kracht door te komen. Het teveel aan essen kan gemakkelijk met de 

hand beperkt worden. Daar waar het nodig is , voor een vrije kijk op de vijver, worden ze 

weggehaald. Op andere plekken laten we ze juist staan, om meer afwisseling in hoge en lage 



begroeiing, open en gesloten gebied te krijgen. Voor alle dieren zijn deze bosjes belangrijke 

schuilplekken. 

Boomstronken. 

Tijdens het voorjaar en de zomer, zijn er nog diverse boomstronken, groot en klein, bijgekomen. Die 

dienen de bio-diversiteit van het gebied , met andere woorden; het aantrekken van insecten, 

schimmels, bacterien , paddestoelen en plantjes . En de kans is groot dat padden en salamanders er  

een schuilplek onder vinden. 

   

De boomstronken die in het water liggen gedurende de winterperiode, komen in de zomerperiode 

helemaal droog te liggen tengevolge van het  grote waterstandsverschil van 2 tot 3 meter. Deze 

bomen hebben hetzelfde doel als rivierhout: het aantrekken  en aanhechten van een groot aantal 

planten en dieren en het dienen als uitkijkpost voor vogels. Dit effect gaat helaas  geheel verloren in 

de zomertijd. 

   

Waarnemingen: 

Voor de Vlinderstichting heb ik de volgende vlinders waargenomen deze zomer: boomblauwtje, 

icarusblauwtje, groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje, atalanta, dagpauwoog, 

koninginnepage, bruin zandoogje, oranjezandoogje en kleine vos. Andere insecten die waargenomen 

zijn zijn o.a. meerdere soorten hommels en libellen en de blauwvleugelsprinkhaan .  

     



Van de vogels  zijn vooral, buiten reigers, ook meerkoeten, futen en het ijsvogeltje  gezien. Dan zijn 

er nog kleine, bruine salamanders te vinden en heel veel kikkers. Er zijn ook veel gaten in de grond 

gemaakt door veldmuisjes, die weer voer zijn voor o.a. het steenuiltje dat in deze omgeving woont 

en het torenvalkje. En we hebben kleine bijenraten tussen de beplanting gevonden. 

       

Bijenhotel. 

Het bijenhotel , dat drie jaar geleden de eerste aanzet heeft gegeven tot een ander maaibeheer,was 

helemaal bezet. We hebben er nog apart bloembollen omheen geplant. Deze zijn een belangrijke 

bron van voedsel als de bijen in het vroege voorjaar uitkomen en de rest van de planten nog in een 

soort “winterslaap” zijn. 

    

Bloemen. 

 Gedurende het voorjaar en de zomer zijn ongeveer 50 verschillende bloemen en grassen geteld. Hier 

volgt een lijst met planten zonder Latijnse benaming. Deze lijst is niet volledig omdat sommige 

planten lastig zijn te determineren omdat ze op elkaar lijken : hondsdraf, smalle weegbree, ereprijs, 

rode klaver, paardebloem, klein hoefblad, bijvoet, vijfvingerkruid, kamille, gewoon kruiskruid, 

biggekruid, sterretjes-mos, nagelkruid, boerenwormkruid, herik, brandnetel, schapenzuring, 

margriet, kruipende boterbloem, kleine liggende klaver, wilde akelei, smeerwortel, klein 

kruiskruid,ossetong, vergeet-mij-nietje, herderstasje, havikskruid, kropaar, wikke, scherpe 

boterbloem, witte dovenetel, speerdistel, muizenoor, streepzaad, guldenroede, koolzaad, 

dagkoekoeksbloem, hop, rolklaver, vogelpootklaver, klaproos, veeldoornige distel, kleine veldkers, 

madeliefje, akkerdistel, kropaar en andere grassen. 

 



           

Wilgengroei. 

De wilgengroei aan de zuidkant van de vijver heeft gestaag doorgezet. Aan de waterkant heeft zich 

een haag gevormd. Deze wilgenhaag vormt mettertijd een mooie natuurlijke barriere voor mensen, 

zodat  watervogels , vissen en hagedissen er straks, hopelijk, ongestoord kunnen paaien en broeden. 

Tussen de wilgenhagen en eilanden is open water. De natuur is  ermee gediend , dit gebied zoveel 

mogelijk met rust te laten. Het  machinaal willen weghalen van de wilgengroei is hier niet gewenst , 

daar dit het kwetsbare leven zou vernietigen en danig verstoren. Het is beter om hier niet tegen de 

natuur te vechten, maar om te kijken hoe het zich ontwikkelt en waar nodig, met de hand bij te 

sturen ( middels Natuurwerkdagen ). 

 

De wilgenbosjes meer naar het zuiden toe, vormen een mooie afwisseling met de rest van  het 

gebied.Deze wilgenbosjes zijn nu bloksgewijs vormgegeven. Ik denk dat het leuk zou zijn, om ook hier 

een meer natuurlijke lijn te volgen. Want we krijgen nu ook een stoppelveld van afgeschoren wilgen 

waar het lastig lopen is. De ontwikkeling van dit deel  moet nog beter bekeken worden. 

Maaibeheer. 

Sinus of gefaseerd maaibeheer in een notendop. Waar draait het ook alweer om? Niet meer dan 

twee maal per jaar maaien (en in principe ook het maaisel afvoeren ter verschraling van de bodem , 

dat de groei van grassen tegengaat), waarbij per maaibeurt zeker 30% van de vegetatie ongemaaid 

blijft. Dit om afgezette eitjes, rupsen,poppen, vlinders en heel veel andere insecten te laten 

overleven in de begroeiing. Een vlinder wordt volgend jaar pas weer een vlinder, als hij de hele jaar- 

cyclus kan doorlopen. Het komt ook het bodemleven ten goede omdat deze minder snel uitdroogt: 

wortels houden ook water vast en begroeiing geeft schaduw. Bovendien bieden de ongemaaide 



delen ook beschutting aan kleine dieren en vogels. Minder vaak maaien laat ook bloemen zaad 

schieten, geeft de natuur een kans te herstellen. Waardoor natuurlijke kruiden/vegetatie en andere 

begroeiing weer kunnen uitgroeien. Hoe meer verschillende bloemen en planten er verschijnen, hoe 

meer verschillende soorten insecten erdoor aangetrokken worden, wat weer diverse vogels en 

andere dieren lokt. Zo komt er steeds meer grond  letterlijk  tot leven! Deze biodiversiteit geeft 

tevens meer weerbaarheid tegen ziektes en plagen. 

De maaier. 

Dit jaar is er voor het eerst met een kleinere maaier gemaaid worden. Het maaien met een kleinere 

maaier, heeft als voordeel dat hij lichter in gewicht is, beter wendbaar, smallere stroken kan maaien. 

Onze vaste “maaier”  heb ik gevraagd naar zijn eigen bevindingen betreffende de nieuwe maaier. 

 

 Ik citeer als volgt:  Hierbij een kort verslag betreffende onze Sherpa 
Taludmaaier.De Sherpa Taludmaaier is uitermate geschikt voor ecologisch 

maaibeheer, reden is dat de maaier een messenbalk heeft met extra 

mulchmessen en dus geen klepelbalk.Aangezien je kort bij de grond zit is 

het overzichtelijk wat je doet, tevens is het maaidek verstelbaar in 

diverse standen, ook onder het maaien. Je kunt dus constant " spelen" met 

de hoogte waardoor je grond bedekkers, maar ook andere vegetatie kunt 

ontzien.Indien de taluds te stijl worden, kun je afstappen en overgaan op 

remote control (afstandsbediening). 

Wensen voor bij de vijver ter bevordering van de bio-diversiteit en gemeenschapszin: 
 
Het op diverse plekken plaatsen van verschillende oude boomstammen-of stronken. 
Aanleggen van meerdere takkenrillen. Dit is een wal van opgestapelde takken, bijeengehouden door 
verticale palen. Dit kan aan de randen van diverse bosjes. Zo’n takkenwal wordt langzaam door 
insecten als pissebedden, duizendpoten, oorwormen, mijten en kevers, schimmels en zwammen 
omgezet. Behalve voedsel (insecten) vinden allerhande kleine vogels als winterkoning en roodborst 
er ook een ideale nest-en schuilgelegenheid. Daarnaast kunnen er ook amfibieen en egels 
overwinteren. Met het regelmatig ophogen met nieuw snoeihout van zo’n ril, blijft deze intact. 
 

                                      



Met een jaarlijks terugkerende Natuurwerkdag in november, kunnen we als werkgroep, ook de locale 

bevolking betrekken bij de vijverwerkzaamheden. Met  Limburgse koffie en vlaai  komt dit de dorps-

gemeenschapszin  ten goede. 

Namens de werkgroep recreatie-vijver, 

Angela Moberts 


