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De Limburger

Ruimte voor de rivier, maar ook ruimte voor flora en fauna.
© Johan Roerink

GEBIEDSONTWIKKELING

De grillige natuur in Ooijen-Wanssum
De tureluur en de oeverloper maken er een tussenstop. Kleine plevieren en
zangvogels blijven broeden. Welkom in de nieuwe natuur van
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
DOOR ANGELA JANSSENS

Bloemen, kruiden, insecten, vogels en de grillen van Mooder Maas. Het
natuurlandschap dat door al deze ingrediënten tussen Wanssum en Broekhuizenvorst
ontstaat, zorgt er zelfs voor dat visarenden en de zeldzame zwarte ooievaar er een
tussenstop maken, zegt natuurliefhebber Jan-Erik Kikkert, die werkt als ecoloog bij de
gemeente Venray.
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Kikkert vindt het jammer dat het enkel over grote graafmachines en de bouw van
bruggen en wegen gaat als de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum ter sprake komt.
Er is immers ook een groot natuurgebied in het Maasdal aan het ontstaan. Zo verwacht
Kikkert dat de net genoemde visarend en zwarte ooievaar op termijn blijven broeden in
het gebied.

Nevengeulen
Hoewel er nog overal in het gebied wordt gegraven, neemt de natuur de boel al op veel
plekken over, stelt Kikkert. Grote lappen landbouwgrond zijn al afgegraven.
Nevengeulen waar het Maaswater doorheen kan stromen, zijn ervoor in de plaats
gekomen. Nu de Maasgeulen al deels in hun oude glorie zijn hersteld, ontstaat er een
natuurgebied van honderden hectare met onder meer zeldzame planten, wilde bijen en
misschien in de toekomst zelfs kraanvogels, spotvogels en dagvlinders als het
oranjetipje.
Dat er begin dit jaar hoge waterstanden in de Maas zijn geweest, is alleen maar goed
voor het gebied, stelt de ecoloog. Hierdoor heeft de rivier kleine bodemdeeltjes uit
Noord-Frankrijk en België in het Maasdal afgezet. Daar zitten veel zaden bij van
planten die karakteristiek zijn voor het Maasdal, maar die tegenwoordig erg zeldzaam
zijn. In het gebied Ooijen-Wanssum krijgen ze de ruimte.
Op de plekken waar niet meer gegraven wordt, ziet Kikkert nu al een uitgestrekt
grasland vol kruiden ontstaan. De rest van het gebied zal vanzelf volgen als de zware
(graaf)machines eenmaal klaar zijn met hun werk.

Grillen
In dit Maasdal zal echter niets vastliggen, zegt Kikkert. De natuur die hier ontstaat, zal
altijd afhankelijk zijn van de grillen van de Maas. Daardoor zal het gebied er elk jaar
anders uitzien. Natuurgebieden die telkens veranderen, zijn zeldzaam geworden in
Nederland, want de moderne mens wil alles vastleggen. In het gebied Ooijen-Wanssum
wordt de natuur bewust niet aan banden gelegd. De das lijkt vooralsnog een beetje het
kind van de rekening te worden, voorspelt Kikkert. Nu de landbouwgronden
verdwijnen zal die steeds meer moeite moeten doen om genoeg eten te vinden. Maar
wees gerust, meldt de ecoloog, de das zal nooit helemaal verdwijnen uit OoijenWanssum.
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