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SAMENVATTING 

 

Ondanks de relatief kleine oppervlakte is de Spoorzone Molenhoek een waardevol natuurterrein met een 

opvallend hoog aantal zeldzamere en bedreigde soorten, zowel wat betreft de flora als de fauna. Door de 

ligging tussen de spoorbaan Nijmegen-Venlo en de Heumensche Schans vormt dit terrein een fraaie verbinding 

en een geleidelijke overgang tussen het droge, en heischrale milieu langs de spoorbaan en de met bos en heide 

begroeide helling van de Heumensche Schans. 

Voor een terrein met een dergelijk klein oppervlak is de diversiteit aan gradiënten groot. Hierdoor is het terrein 

leefgebied voor een voor Nederlandse begrippen hoog aantal planten- en diersoorten. De vegetatie van Spoor-

zone Molenhoek bestaat in feite uit een aantal stadia van de successie van kaal zand naar gesloten Berken-

Eikenbos of Beuken-Eikenbos. Wanneer beheer achterwege blijft zal het terrein langzaam vollopen met opslag 

van bomen en struiken en zal zich op termijn een min of meer gesloten Berken-Eikenbos of Beuken-Eikenbos 

ontwikkelen met een zeker aandeel van Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia. Om de 

successiestadia in stand te houden is het noodzakelijk dat met enige regelmaat beheer plaatsvindt. In dit 

rapport worden aanbevelingen gedaan over hoe dit beheer er uit kan zien.  

In grote lijnen komt het erop neer dat de huidige, overtollige opslag van bomen en struiken wordt verwijderd 

en vervolgens ook de nieuwe opslag in de toekomst wordt verwijderd. In delen van het terrein waar 

vergrassing optreedt waardoor de soortenrijkdom achteruit gaat of de heide(soorten) dreigen te verdwijnen 

dient te worden gemaaid (altijd met afvoer van het maaisel) of begraasd met schapen.  

 

Gezien de grote ecologische variatie van het terrein en de vele planten- en diersoorten die zich hebben 

gevestigd in de slechts relatief weinige jaren nadat de bebouwing is verwijderd wordt aanbevolen de 

bestemming van dit terrein zodanig te wijzigen dat de bescherming en het voortbestaan van het terrein in de 

huidige vorm voor langere tijd gegarandeerd is.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 

 
 

 

2 
 



Beheerplan Spoorzone Molenhoek     2014 
 

 

3 

 

1 INLEIDING 

 

Dit rapport geeft een beeld van de ontwikkeling en de huidige situatie van het terrein genaamd 

Spoorzone Molenhoek. Dit langgerekte terrein ligt tussen de spoorlijn Nijmegen-Venlo, de Heumensche 

Schans en de Bovensteweg in Molenhoek. Tot in de 90’er jaren van de vorige eeuw waren op dit terrein 

twee bedrijven gevestigd die met hun gebouwen, geasfalteerde terreinen en opslagplaatsen een groot 

deel van het terrein in beslag namen waarbij het meest noordelijke deel van het terrein nooit bebouwd is 

geweest. Nadat de bedrijven hun bedrijfsvoering ter plekke hebben beëindigd, de gebouwen zijn 

geamoveerd en het asfalt is verwijderd bleef er aanvankelijk een grotendeels kaal terrein over waarop de 

natuur zich vervolgens in een verrassend hoog tempo bleek te herstellen. Al gauw waren er meldingen 

van bijzondere vondsten, zowel wat betreft de flora als de fauna. Er kwam steeds meer aandacht voor het 

terrein en in 1999 werd besloten een vlakdekkend onderzoek te laten uitvoeren om de daadwerkelijke 

natuurwaarde te kunnen vaststellen. 

De vlakdekkende kartering, uitgevoerd door het Nijmeegse ecologische adviesbureau Natuurbalans, liet 

zien dat er zich in een verbazingwekkend hoog tempo allerlei plantensoorten hadden gevestigd, waar-

onder verschillende bedreigde en beschermde soorten, die op hun beurt weer allerlei soorten insecten 

aantrokken. Nadien zijn er door verschillende onderzoekers inventarisaties uitgevoerd naar zowel de flora 

als de fauna van het terrein. 

Het totaalbeeld dat in dit rapport wordt geschetst laat zien dat Spoorzone Molenhoek, ondanks dat het 

slechts een gering oppervlak betreft, een dusdanig hoge natuurwaarde heeft dat het een groot verlies zou 

zijn wanneer de huidige bestemming, industrieterrein, weer op tafel zou komen en er zich weer bedrijven 

mogen vestigen. Dit rapport pleit er dan ook voor om na te gaan of het mogelijk is dit fraaie terrein voor 

de toekomst te beschermen door middel van een bestemmingswijziging.  

 

 

 



2014 

 
 

 

4 
 



Beheerplan Spoorzone Molenhoek     2014 
 

 

5 

 

2 TERREINBESCHRIJVING 

 

 

2.1 Geschiedenis en ontwikkeling van het terrein 

 

Zoals het terrein er nu bij ligt is het niet altijd geweest. Het terrein is grotendeels ontstaan door 

vergraving en egalisatie ten behoeve van een spooremplacement. Dit spooremplacement Molenhoek 

omvatte vier parallelle sporen. Sinds de aanleg van de sporen tot jaren na de oorlog is het emplacement 

intensief gebruikt. Zo werden hier vroeger de kolentreinen uit Limburg gerangeerd voor verder transport 

het land in. Waarschijnlijk vond ook overslag van goederen en bulk plaats (graansilo van Koopmans). Dat 

betekent dat veel gruis en allerlei stof en wellicht ook plantenzaden (onder meer akkerkruiden?) door de 

jaren heen over het terrein zijn gewaaid. Sinds 1987 heeft er alleen nog overslag van strobalen naar 

vrachtwagens plaatsgevonden toen de Maas door hoogwater niet bevaarbaar was (informatie Bert 

Kapteijn). De rangeerrails zijn voor de komst van het station geruimd. 

Voor de beschrijving van de verdere geschiedenis en ontwikkeling van het terrein zijn luchtfoto’s en 

topografische kaarten uit verschillende jaren beschikbaar. Hierop is met name de voormalige bebouwing 

herkenbaar. De tekening uit het Structuurplan van 1988 geeft eveneens de oorspronkelijke bebouwing 

weer, inclusief de delen van het terrein die destijds waren geasfalteerd: het Smit-terrein was geheel en 

Verdonk merendeels geasfalteerd. De bebouwing van Verdonk was omheind met een hoog hek. De 

omheining stond enkele meters van de bebouwing af. Aan de kant van de Heumensche Schans is de 

locatie van het hek nog zichtbaar door de wal die daar herkenbaar is. Verder blijkt uit dit structuurplan 

dat een flink deel van het terrein, met name aan de noordkant, werd gebruikt als opslagplaats. In 1987 

bestond de meest noordelijke punt van het terrein uit bijna ondoordringbaar dicht loofbos met veel 

Amerikaanse vogelkers en braamstruiken (informatie Bert Kapteijn). Gaandeweg is dit bos dunner 

geworden en de laatste jaren heeft Animo hier veel gekapt waardoor de huidige toestand is ontstaan. Het 

gedeelte van het terrein noordelijk van het voetpad naar de Heumense Schans is pas de laatste twee jaren 

onder handen genomen en vrij gemaakt van de daar nog woekerende Amerikaanse vogelkers. 

Het voormalige Smit-terrein is in de jaren ‘90 (omstreeks 1995; Bert Kapteijn) twee keer geëgaliseerd 

(schoon geschoven) om parkeerterrein voor de tennistoernooien van Van Lent te creëren. Daarvan is de 

zandbult voor het dennenbos overgebleven in de hoek aan de spoorzijde. Het zou ook een verklaring 

kunnen zijn voor het feit dat het eerste deel van dit terrein niet bebost is. Het dennenzaad is immers mee 

geschoven.  

 

 

2.2 Indeling in deelgebieden 

 

Tijdens het onderzoek van Natuurbalans in 1999 is de volgende indeling van het terrein gebruikt: 

A  Open gebied vanaf Bovensteweg tussen ontsluitingsweggetje en hek van Natuurmonumenten (tot 

1991 vestiging Smits Buizenhandel), inclusief de zandbult en het mul zandterreintje. 

B  Het met Grove den verboste deel (ook voorheen Smits Buizenhandel). 

C  De heidestrook langs het hek van Natuurmonumenten achter het voormalige Verdonk-terrein en het 

oude heidegebied met de noordelijke punt. 

D  De strook tussen ontsluitingsweggetje en de spoorbaan tot en met de keerlus. 

 

Binnen gebied A kan de zandbult en het mul zandterreintje als een aparte eenheid worden beschouwd. 

Deelgebied C kan worden opgedeeld in een noordelijke deel met veel oude heide en een zuidelijk deel 

met een lager aandeel aan (oude) heide maar met een hoger aandeel van grassen en kruiden en relatief 

veel Brem. Verder kan het heischraal grasland, direct grenzend aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo als 

aparte zone worden onderscheiden. 
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Op deze wijze kan het terrein grofweg worden ingedeeld in zeven deelgebieden: 

 

1 Open gebied vanaf Bovensteweg tot aan de zandbult en het mul zandterreintje, tussen ontsluitings-

weg en hek van Natuurmonumenten (tot 1991 vestiging Smits Buizenhandel). 

2 Strook vanaf Bovensteweg tot aan parkeerterrein, tussen ontsluitingsweg en de spoorbaan. 

3 Zandbult en het mul zandterreintje. 

4 Dennenbosje (ook voorheen Smits Buizenhandel). 

5 Heidestrook langs het hek van Natuurmonumenten, ten noorden van het dennenbosje. 

6 Oude heideterrein in de meest noordelijke punt van het terrein. 

7 Heischraal grasland, direct grenzend aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo. 

 

 

2.3 Beschrijving van de deelgebieden 

 

1  Open gebied vanaf Bovensteweg tot aan voormalige crossbaan, tussen ontsluitingsweg en hek van 

Natuurmonumenten 

Dit grasland is vrijwel vlak. Hier bevond zich voorheen de bebouwing van de firma Smits Buizen-

handel. Het overige terrein van de firma Smits was destijds geheel geasfalteerd. Na verwijdering van 

bebouwing en asfalt is er een schraal en vlak terrein overgebleven dat spontaan begroeid is geraakt 

door heischraal, relatief bloemrijk grasland met een lage biomassaproduktie. 

  

2 Strook vanaf Bovensteweg tot aan parkeerterrein, tussen ontsluitingsweg en de spoorbaan 

Ook dit grasland is vrijwel vlak en toont veel gelijkenis met het terrein beschreven onder 1.  

 

3 Zandbult en het mul zandterreintje 

Het mul zandterreintje is enige tijd gebruikt als crossbaan en bestaat ook nu nog grotendeels uit kaal 

zand met enige pionierbegroeiing. Aan de west- en zuidzijde van het mul zandterreintje ligt een circa 

2 m hoge zandwal. Deze wal is grotendeels begroeid met stikstofminners, voornamelijk Grote brand-

netel. Dit duidt erop dat (de toplaag van) de wal waarschijnlijk bestaat uit een relatief voedselrijke 

grondsoort of uit bemeste grond. Aan de zuidzijde van de zandbult en het mul zandterreintje staan 

enkele oudere exemplaren van Grove den. 

 

4 Dennenbosje 

Dit deelgebied betreft een dichte begroeiing van Grove den waarbij vrijwel alle exemplaren van 

dezelfde leeftijd zijn. Het bosje is ontstaan als spontane opslag vanuit zaad na opschoning van het 

terrein. De dichte begroeiing laat weinig ruimte voor de vestiging van ander boomsoorten, struiken, 

grassen en kruiden. In het dennenbosje zijn slechts enkele exemplaren van Vlier en Boswilg 

aangetroffen en er groeien slechts enkele varens. 

In deze vorm is de ecologische waarde van het dennenbosje laag. 

 

5 Heidestrook langs het hek van Natuurmonumenten, ten noorden van het dennenbosje 

In dit deel van het terrein is het bloemrijk grasland dominant naast veldjes met een bremvegetatie 

en kleinere heideveldjes. De bodem lijkt lokaal rijker aan voedingsstoffen dan in de overige delen van 

het terrein. Verhogingen in het terrein lijken aan te tonen dat hier in het verleden grondverzet heeft 

plaatsgevonden. 

 

6 Oude heideterrein in de meest noordelijke punt van het terrein. 

In dit terrein worden nog restanten van oude heide aangetroffen waarin Struikheide domineert. Van 

het noorden uit treedt opslag op van voornamelijk Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik maar 
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ook van Robinia, Ruwe berk en Zomereik. Op de helling grenzend aan de noordoost kant van het 

meest noordelijke deel van het terrein staan veel zaadbomen die voor een voortdurende aanvoer 

van zaden van met name Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik zorgen. Bovendien trekt vanuit 

het noorden braam het terrein in. 

 

7     Heischraal grasland, direct grenzend aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo  

In de strook direct langs de spoorlijn Nijmegen-Venlo hebben waarschijnlijk in het verleden relatief 

weinig ingrepen plaatsgevonden. Dit deelgebied bevat waarschijnlijk de grootste, originele soorten-

rijkdom. 

 

 

2.4 Plantengemeenschappen 

 

Gradiënten 

Het terrein wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke gradiënten: 

- Zon - schaduw 

- Droog - vochtig/nat 

- Voedselarm - (relatief) voedselrijk 

- Kale grond - begroeid met bomen, struiken, grassen, kruiden, mossen en korstmossen 

 

Doordat het terrein zo rijk is aan gradiënten bestaan er veel verschillende plantengemeenschappen langs 

elkaar. Ondanks dat het terrein slechts een relatief gering oppervlak heeft is de verscheidenheid aan 

vegetatietypen dus groot (volgens Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, Schaminée et al, 

2010). 

 

Successie 

Nadat het terrein is verlaten door de twee bedrijven die hier waren gevestigd is het vrijwel onbegroeid 

opgeleverd. Vanuit de onbegroeide toestand is al spoedig de successie op gang gekomen die in Nederland 

vrijwel overal eindigt in een climaxvegetatie die bestaat uit bos. De verschillende vegetatietypen en 

plantengemeenschappen die voorkomen in het terrein zijn karakteristiek voor de verschillende stadia van 

successie van kale grond naar Berken-Eikenbos of, op iets leemhoudende locaties, Beuken-Eikenbos. Bij 

het achterwege blijven van enige vorm van beheer zal de begroeiing van het terrein door de natuurlijke 

successie geleidelijk overgaan in min of meer gesloten bos. Om de verschillende successiestadia voor 

langere tijd te behouden zal enige vorm van beheer dienen worden toegepast.  

 

Beschrijving van de vegetatie van de zeven deelgebieden 

 

1  Open gebied vanaf Bovensteweg tot aan zandbult en mul zandterreintje, tussen ontsluitingsweg 

en hek van Natuurmonumenten 

Mozaïek van: 

- Vogelpootjes-associatie (14Ba1 Ornithopodo-Corynephoretum) 

- Associatie van Schapengras en tijm met Zandblauwtje (14Bb1 Festuco-Thymetum serpylli 

jasionetosum) 

-  Slangenkruid-associatie (31Ba1 Echio-Verbascetum) 

 

De Vogelpootjes-associatie is een pionierbegroeiing van kalkloze, zure, droge, humusarme, vrij 

voedselarme zandgronden op zonnige tot licht beschaduwde, open standplaatsen, zoals langs spoor-

lijnen en in wegbermen. De associatie ontstaat meestal door beschadiging van de grasmat uit meer 

gesloten gemeenschappen, door betreden of berijden, maar bijvoorbeeld ook door graafwerkzaam-
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heden. Om de pioniervegetatie in stand te houden is (op termijn) actief beheer noodzakelijk. De 

Vogelpootjes-associatie is nog vrij algemeen in Nederland, alhoewel ze op veel plaatsen verdwijnen 

door civieltechnische maatregelen of verrijking. 

De associatie van Schapengras en Tijm is een min of meer gesloten, laag blijvende, kruidenrijke 

begroeiing die plaatselijk rijk is aan mossen. De hier voorkomende vorm met Zandblauwtje is 

relatief open en onderscheidt zich door de aanwezigheid van Struikhei en kortlevende soorten die 

ook kenmerkend zijn voor de Vogelpootjes-associatie. Bij toenemende bemesting gaat de 

successie meestal verder naar een soortenarme grasvegetatie. Bij (voldoende) beweiding of 

betreding blijft de associatie bestaan. Om de vegetatie in stand te houden is dus ook hier (op 

termijn) actief beheer noodzakelijk. 

Karakteristiek voor het terrein is de aanwezigheid van de Slangenkruid-associatie. De Slangenkruid-

associatie bestaat uit een tamelijk soortenrijke, open tot min of meer gesloten, zeer bloem- en 

kleurrijke, tamelijk ruige, tot anderhalve meter hoge, vaak uit twee lagen bestaande pionier-

gemeenschap. Veel soorten hebben een bladrozet, zijn twee- tot meerjarig en sterven na de bloei af. 

Konijnen spelen een belangrijke rol bij de voor deze associatie noodzakelijke bodemverstoring. De 

gemeenschap is van groot belang als nectarbron voor insecten. Vooral Slangenkruid wordt druk 

bezocht door bijen, vlinders en zweefvliegen. 

 

2 Strook vanaf Bovensteweg tot aan parkeerterrein, tussen ontsluitingsweg en de spoorbaan 

Mozaïek van: 

- Vogelpootjes-associatie (14Ba1 Ornithopodo-Corynephoretum) 

- Associatie van Schapengras en tijm met Zandblauwtje (14Bb1 Festuco-Thymetum serpylli 

jasionetosum) 

-  Slangenkruid-associatie (31Ba1 Echio-Verbascetum) 

 

3 Zandbult en mul zandterreintje 

Vanuit kaal zand beginstadium van mozaïek van: 

- Vogelpootjes-associatie (14Ba1 Ornithopodo-Corynephoretum) 

- Associatie van Schapengras en tijm met Zandblauwtje (14Bb1 Festuco-Thymetum serpylli 

jasionetosum) 

 

De zandwal is voornamelijk begroeid met Grote brandnetel. Deze brandnetelgemeenschap wordt 

gerekend tot de klasse der nitrofiele zomen (33 Galio-Urticetea). De klasse der nitrofiele zomen 

omvat zoomgemeenschappen op voedselrijke, stikstofrijke standplaatsen die in meerdere of 

mindere mate worden beschaduwd. De voedselrijkdom kan een natuurlijke bodemeigenschap zijn 

maar ook een resultaat van bemesting. De begroeiingen zijn gewoonlijk weelderig ontwikkeld en 

kunnen soms bloemrijk zijn. Algemene soorten als Grote brandnetel, Kleefkruid en Hondsdraf nemen 

een belangrijke plaats in. 

 

4 Dennenbosje 

 Beginstadium van associatie van Korstmossen-Dennenbos (41Aa2 Cladonio-Pinetum sylvestris) en/of 

associatie van Kussentjesmos-Dennenbos (41Aa3 Leucobryo-Pinetum). 

Na verwijderen van bos: begroeiing idem gebied 1 tot en met 3. 
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5 Heidestrook langs het hek van Natuurmonumenten, ten noorden van het dennenbosje 

 Mozaïek van: 

- Associatie van Struikhei en Stekelbrem (20Aa1 Genisto anglicae-Callunetum) 

- Associatie van Schapengras en Tijm (14Bb1 Festuco-Thymetum serpylli) 

- Slangenkruid-associatie (31Ba1 Echio-Verbascetum) 

- Bremstruweel (35 Lonicero-Rubetea plicati) 

- Braamstruweel (35 Lonicero-Rubetea plicati) 

  

De associatie van Struikhei en Stekelbrem is een betrekkelijk soortenarme, door dwergstruiken 

gedomineerde gemeenschap waarin Struikhei het aspect bepaalt. Grassen zijn in wisselende 

hoeveelheden aanwezig. In de moslaag komen, afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de heide, 

korstmossen, bladmossen en levermossen veel voor. De vegetatiestructuur hangt direct samen met 

het gevoerde beheer en de daarna verstreken tijd. Zonder beheer treedt na ongeveer twintig jaar 

een degeneratiefase in waarin de oude heidepollen vanuit het midden beginnen af te sterven. 

Vervolgens treedt vergrassing op met Bochtige smele of Pijpenstrootje. Zonder heidebeheer neemt 

op den duur de opslag van houtige soorten snel toe waarbij het aandeel van de dwergstruiken door 

beschaduwing en ophoping van strooisel terugloopt. Uiteindelijk leidt de successie tot het ontstaan 

van een soortenarm Berken-Eikenbos. Op iets leemhoudende plaatsen kan zich na verloop van tijd 

ook een Beuken-Eikenbos ontwikkelen.   

Opvallend is verder de grote mate van aanwezigheid van Brem in dit deelgebied. Dergelijke 

vegetaties met veel Brem worden gerekend tot de Brummel-klasse (35 Lonicero-Rubetea plicati), de 

klasse van Wilde kamperfoelie met een groot aantal braamsoorten (die (nog) geen Nederlandse 

naam hebben). De Brummel-klasse omvat halfstruwelen op voedselarme tot matig voedselarme, 

zure, kalkarme, droge tot vochtige, al dan niet lemige zandgronden. De struwelen komen voor-

namelijk voor op kapvlakten en als mantelvegetatie in bosranden maar ook als struweel in weg-

bermen en op heideterreinen. De klasse is floristisch enigszins heterogeen. Naast typische struweel-

planten zoals Wilde lijsterbes, Wilde kamperfoelie en diverse soorten bramen spelen zoomplanten 

en bosplanten een belangrijke rol. Vooral in de zomer en in de nazomer, wanneer de bramen 

bloeien, zijn deze gemeenschappen bloemrijk en vervullen zij een belangrijke ecologische functie als 

bron van nectar en stuifmeel voor tal van insectensoorten. Later in het jaar vormen de bramen een 

belangrijke voedselbron voor vogels en zoogdieren. 

In het terrein komen verder meerdere, fraai ontwikkelde braamstruwelen voor die evenals de brem-

vegetatie worden gerekend tot de Brummel-klasse (35). 

 

6 Oude heideterrein in de meest noordelijke punt van het terrein. 

 Mozaïek van: 

- Associatie van Struikhei en Stekelbrem (20Aa1 Genisto anglicae-Callunetum) 

- Associatie van Schapengras en Tijm (14Bb1 Festuco-Thymetum serpylli) 

Het oude heiderestant in de noordpunt van het terrein vertoont een grotere variatie dan het 

belendende oude heideterrein op de Heumensche Schans en verdient daardoor extra aandacht. 

 

7     Heischraal grasland, direct grenzend aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo (spoorberm)  

 Mozaïek van: 

- Vogelpootjes-associatie (14Ba1 Ornithopodo-Corynephoretum) 

- Associatie van Schapengras en tijm met Zandblauwtje (14Bb1 Festuco-Thymetum serpylli 

jasionetosum) 

-  Slangenkruid-associatie (31Ba1 Echio-Verbascetum) 
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2.5 Flora-inventarisatie 

 

Sinds de twee bedrijven die op het terrein gevestigd waren zijn vertrokken is de aandacht voor de 

ecologische waarde van het terrein toegenomen en zijn er door verscheidene onderzoeken verricht aan 

de flora en fauna van het terrein.  

In 1999 is vlakdekkend vegetatieonderzoek verricht door het Nijmeegse adviesbureau Natuurbalans. In de 

jaren daarna zijn er door verscheidene personen diverse (deel)onderzoeken verricht. Zie hiervoor de 

referentielijst op pagina …  

In 2014 zijn door Bert Kapteijn de onderzoeksresultaten van de verschillende vegetatieonderzoeken 

verwerkt in één tabel die is opgenomen in bijlage ..     

 

Totaal aantal plantensoorten 

Sinds 1999 zijn in Spoorzone Molenhoek in totaal 188 hogere plantensoorten aangetroffen (zie bijlage 1). 

Daarnaast zijn 9 mossoorten en 8 korstmossoorten aangetroffen. 

 

Bijzondere plantensoorten 

In het terrein komen verschillende bijzondere, bedreigde en beschermde plantensoorten voor. Sinds 1999 

zijn 3 wettelijk beschermde plantensoorten aangetroffen en 10 soorten die zijn vermeld in de landelijke 

Rode Lijst 2000 (zie bijlage 2). Daarnaast staan 28 plantensoorten in de Rode Lijst van Limburg. Er zijn 4 

soorten korstmos aangetroffen die zijn vermeld in de landelijke Rode Lijst 2000.  

 

Wettelijk beschermde plantensoorten 

- Wilde marjolein – Origanum vulgare.  

 Beschermd: Ffwet tabel 2. Op min of meer droge, matig voedselrijke grond, vooral op hellingen aan 

dijken en op kalk. 

- Rapunzelklokje – Campanula rapunculus.  

 Beschermd: Ffwet tabel 2. Op vochtige, kalkhoudende, grazige grond op dijken, in bermen, aan 

bosranden, langs spoorwegen. 

- Grasklokje – Campanula rotundifolia.  

 Beschermd: Ffwet tabel 1. Op droge, min of meer voedselrijke, grazige grond op rivierdijken, langs 

spoorwegen, ook op beschaduwde plaatsen en op muren. 

 

Bedreigde plantensoorten 

- Grote bremraap – Orobanche rapum-genistae.  

 Rode Lijst: ernstig bedreigd. Op zandige hellingen. Parasiteert op Brem. 

- Torenkruid – Arabis glabra.  

 Rode Lijst: bedreigd. Op droge, voedselrijke grond tussen laag struikgewas en aan bosranden. 

- Kleine tijm – Thymus vulgaris.  

 Rode Lijst: bedreigd. Op open, droge, kalkarme grond in ijle graslanden. 

- Valse kamille – Anthemis arvensis.  

 Rode Lijst: kwetsbaar. Op open, droge, voedselrijke grond in akkers en bermen. 

- Rapunzelklokje – Campanula rapunculus.  

 Rode Lijst: kwetsbaar. Op vochtige, kalkhoudende, grazige grond op dijken, in bermen, aan 

bosranden, langs spoorwegen. 

- Kruipbrem – Genista pilosa.  

 Rode Lijst: kwetsbaar. Op min of meer droge, voedselarme zandgrond in heidevelden en bermen, 

zelden in lichte loofbossen. 

- Grote tijm – Thymus pulegioides.  

 Rode Lijst: kwetsbaar. Op open, matig voedselarme grond in lage graslanden. 
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- Dwergviltkruid – Filago minima.  

 Rode Lijst: gevoelig. Op open, droge, voedselrijke grond in akkers en bermen. 

- Stekelbrem – Genista anglica.  

 Rode Lijst: gevoelig. Op droge tot vrij vochtige, voedselarme zandgrond in heidevelden, lage 

graslanden en bermen. 

- Borstelgras – Nardus stricta.  

 Rode Lijst: gevoelig. Op droge, zure grond aan heidepaden en in lage graslanden. 

 

Tellingen Grote bremraap 

Een van de meest bijzondere plantensoorten in het terrein is Grote bremraap - Orobanche rapum-

genistae. Deze soort is in Nederland ernstig bedreigd in haar voortbestaan en verdient daarom extra 

aandacht. 

Natuurbalans heeft Grote bremraap in 1999 in drie van de vier deelgebieden aangetroffen: gebied A 

zuidelijk deel van Bovensteweg tot aan dennenbos: s (zeer zeldzaam), gebied B dennenbos: r (zeldzaam) 

en gebied C noordelijk van dennenbos (oude heide en berkenopslag): r (zeldzaam). 

Grote bremraap is ook aangetroffen in de provinciale monitoring in 2005 (2 locaties met coördinaten) en 

door Eddy Weeda in 2006 (zonder coördinaten). Telling door Toos Pijnappel en Bert Kapteijn leverde in 

2006 een totaal aantal van 52 stelen op verdeeld over 18 bundels (zie tabel  1). Telling door dezelfde 

personen leverde in 2008 een totaal aantal van 123 stelen op verdeeld over 42 bundels en in 2010 51 

stelen verdeeld over 21 bundels (zie ook bijlage 3 en 4). In 2011 zijn door Pijnappel en Kapteijn slechts 4 

stelen aangetroffen in 4 bundels. In 2013 zijn door  Pijnappel en Kapteijn 18 stelen aangetroffen verdeeld 

over 6 bundels. In 2014 is Grote bremraap tot nu toe met 30 stelen aangetroffen verdeeld over 10 

bundels. 

Karel van Gorp heeft van 2001 tot en met 2008 vrijwel elk jaar het aantal Grote bremrapen geteld (zie 

tabel 1). 

Wanneer de lijst met x- en y-coördinaten nauwkeurig wordt bekeken waarbij rekening wordt gehouden 

met de marges van de metingen van in de beginjaren 6 meter en in de laatste jaren 3 meter lijken er 13 

locaties te kunnen worden onderscheiden (zie bijlage 4). In tabel 1 is van alle onderzoeksjaren weer-

gegeven op hoeveel van deze 13 locaties er Grote bremraap is aangetrofen en hoeveel bundels en 

hoeveel stelen. 

Tabel 1. Aantal locaties, aantal bundels en aantal stelen van Grote bremraap in 1999 tot en met 2014. 

Onderzoeksjaar Aantal 

locaties 

Aantal 

bundels 

Aantal 

stelen 

Onderzoekers 

1999 3 ? ? Natuurbalans 

2001 ? ? 50 Karel van Gorp 

2002 ? ? 40 Karel van Gorp 

2004 ? ? 40 Karel van Gorp 

2005 ? ? 73 Karel van Gorp 

2005 2 ? ? Provinciale monitoring 

2006 ? ? 41 Karel van Gorp 

2006 ? 18 52 Pijnappel & Kapteijn 

2008 ? ? 60 Karel van Gorp 

2008 7 42 123 Pijnappel & Kapteijn 

2010 5 21 51 Pijnappel & Kapteijn 

2011 2 4 4 Pijnappel & Kapteijn 

2013 2 6 18 Pijnappel & Kapteijn 

2013 6 10 30 Pijnappel & Kapteijn, Natuurbalans, EURECO 
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Grote bremraap parasiteert op Brem (Cytisus scoparius). Kieming van zaden van bremrapen vindt alleen 

plaats in de onmiddelijke nabijheid van de wortels van een geschikte gastheer. Daarbij wordt een kiem-

worteltje gevormd dat een wortel van de gastheer binnendringt. Vervolgens ontstaat een ondergrondse 

knol, een orgaan waarin parasiet en gastheer innig met elkaar verbonden zijn. Aan de gastheer worden 

water en zowel minerale als organische voedingsstoffen onttrokken waartoe de parasiet zowel met hout- 

als met bastvaten van de waardplant contact legt. Na enkele maanden tot enige jaren ontwikkelen zich 

vanuit de knol één of meer bloeistengels die naar buitenbreken, snel uitgroeien en zich tenslotte twee 

decimeter tot meer dan een halve meter boven de grond verheffen. Door welke prikkel een Bremraap tot 

het vormen van bloeistengels overgaat moet nog worden opgehelderd. Sommige Bremrapen zijn nogal 

constant met hun tijdstip van bovengronds verschijnen. Bij andere soorten wisselt dit tijdstip juist heel erg. 

Dit laatste lijkt het geval te zijn bij Grote bremraap. Aan het einde van de bloei is het contact tussen de 

stengelvoet en de gastheerwortel vaak verbroken en teert de Bremraap op eigen reserves. Na de bloei 

verdort Bremraap vaak zeer spoedig: de dode, bruine stengels blijven nog een tijdje staan maar zijn 

gewoonlijk te bros om het najaar door te komen. Als in de gastheerwortel weefsel van de parasiet achter 

blijft kan daaruit een nieuwe knol en daarna een nieuwe bloeistengel groeien. De parasiet is dan 

overblijvend. Over de levensduur van veel bremraapsoorten is echter nog onvoldoende bekend (info uit 

Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties, deel 3). 

 

 
Figuur 1. Verspreiding van Grote bremraap tussen 2005 en 2014: 2005 = rood, 2010 = blauw, 2013 = geel, 2014 

= groen. 
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Figuur 1 laat op de eerste plaats zien dat Grote bremraap geconcentreerd voorkomt op een relatief klein 

oppervlak ten noorden van het dennenbosje. Uitbijters zijn de vondsten in het zuidelijk deel van het 

terrein in 2005 en in de berm ten westen van het dennenbosje in 2014. Figuur 1 laat verder zien dat in 

2010 uitzonderlijk veel exemplaren van Grote bremraap zijn aangetroffen. 

 

 

2.6 Fauna-inventarisatie 

 

Tijdens het vlakdekkend vegetatieonderzoek van Natuurbalans in 1999 zijn ook de reptielen, amfibieën, 

vlinder en libellen geïnventariseerd. In de jaren ervoor en erna zijn er door verscheidene personen diverse 

(deel)onderzoeken verricht op faunagebied. Zie hiervoor de referentielijst op pagina …  

Zowel het tijdstip als de korte duur van het onderzoek van Natuurbalans (17-25 juni 1999) heeft 

waarschijnlijk niet een volledig representatief beeld opgeleverd voor de onderzochte faunagroepen. Zo 

zijn reptielen beter te tellen in het voorjaar (april, mei) omdat ze zich in de zomer meer verschuilen. Voor 

de vlinders en libellen geldt dat een korte inventarisatieperiode duidelijk een zeer eenzijdig beeld 

oplevert. Het is waarschijnlijk dat het soortenspectrum zich in de loop van de zomer verder zal verbreden. 

 

Reptielen 

Van Spoorzone Molenhoek zijn twee reptielentellingen beschikbaar. Onder optimale omstandigheden 

werden in 1994 in twaalf minuten 9 zandhagedissen waargenomen (Veenvliet & Schoen, 1994). Dit leidde 

tot een dichtheidsschatting van 45 hagedissen per manuur.  

In het onderzoek van Natuurbalans in 1999 waren de geconstateerde dichtheden tijdens de bezoeken 

aanzienlijk lager. De resultaten van het onderzoek van Natuurbalans zijn samengevat in tabel 1. Bij elk 

bezoek zijn een of meer zandhagedissen waargenomen. Per bezoek werden niet meer dan 5 

hagedissen tegelijkertijd waargenomen. In totaal werden er 15 hagedissen waargenomen waarvan er 

enkele wellicht dubbel zijn geteld. In totaal werden er minimaal 11 verschillende hagedissen in het terrein 

waargenomen. Aangenomen mag worden dat de totale populatie groter is. In de maand juni zijn vooral 

de vrouwtjes actief in verband met de naderende ei-afzet. Mannetjes en subadulten zijn minder actief in 

de zomermaanden en worden relatief vaak niet opgemerkt. Waarschijnlijk is het werkelijke aantal 

hagedissen dan ook groter dan de 11 onderscheiden individuen.  

Er werden ook subadulten waargenomen. Deze gegevens wijzen op een kleine, zich voortplantende 

populatie. Het terrein vormt voor de zandhagedis zowel een zelfstandig leefgebied als een verbindende 

schakel tussen de reptielenpopulaties van de Heumense Schans en de spoorwegpopulaties. 

Er werden geen andere reptielen aangetroffen. Dit neemt niet weg dat het terrein mogelijk ook geschikt is 

voor Hazelworm en Gladde slang. 

 

Amfibieën 

Tijdens het onderzoek van Natuurbalans in 1999 zijn geen amfibieën waargenomen. Er is geen water in de 

directe omgeving, de waarde als landbiotoop voor amfibieën is dan ook gering. In een tuinvijver aan de 

westzijde van het spoor (buiten het onderzoeksgebied) werden drie kwakende groene kikkers gehoord. 

 

Vlinders 

Tijdens het onderzoek van Natuurbalans in 1999 zijn zeven soorten vlinders waargenomen. Waar-

schijnlijk zal dit soortenaantal later in het seizoen toenemen. De meest algemene soorten waren het 

Bruin zandoogje (61 waarnemingen) en het Geelsprietdikkopje (39 waarnemingen). Duidelijk minder 

algemeen waren het Icarusblauwtje (3 waarnemingen), Kleine vos (2 waarnemingen), Bont zandoogje (1 

waarneming), Klein geaderd witje (1 waarneming) en Atalanta (1 waarneming). De resultaten zijn 

samengevat in tabel 1. 
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Libellen 

Tijdens het onderzoek van Natuurbalans in 1999 werden er, ondanks de afwezigheid van water, toch nog 

enkele soorten libellen worden waargenomen. In totaal betrof het vijf verschillende soorten (zie tabel 1). 

Alle libellen werden waargenomen op het terreindeel C. Geen van deze soorten komt voor op de Rode 

Lijst. Het betreft vrij algemene tot zeer algemene soorten die over het terrein zwerven. 

Tabel 2. Waarnemingen van reptielen, vlinders en libellen door Natuurbalans in 1999. Natuurbalans heeft geen 

onderscheid gemaakt in deelgebied 5 en 6; deelgebied 5 en 6 zijn daarom samengevoegd in de tabel.  

Soort 

Nederlandse naam 

 

Soort 

Wetenschappelijke 

naam 

Deel-

gebied 

1 

Deel-

gebied 

2 

Deel-

gebied 

3 

Deel-

gebied 

4 

Deel-

gebied 

5 + 6 

Deel-

gebied 

7 

Reptielen        

Zandhagedis Lacerta agilis 1   3 11  

        

Vlinders        

Bruin zandoogje Maniola jutina 10 16  9 26  

Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 7 8  1 23  

Icarusblauwtje Polyommatus icarus 2 1     

Kleine vos Aglais urticae     2  

Bont zandoogje Pararge aegeria 1      

Klein geaderd witje Pieris napi 1      

Atalanta Vanessa atalanta     1  

        

Libellen        

Grote keizerlibel Anax imperator     1  

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens     1  

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella     3  

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum     2  

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum     1  

 

 

Bijen en wespen 

In 2011 heeft Stijn Schreven onderzoek verricht naar vooral bijen en wespen in Spoorzone Molenhoek. De 

eerste aanleiding voor dit onderzoek waren de meldingen van hoge aantallen slangenkruid in het gebied 

op www.waarneming.nl. Omdat plekken met veel slangenkruid schaars zijn en deze plant verschillende 

specialistische bijen aantrekt, besloot Stijn Schreven het terrein een aantal keer te bezoeken in 2011 om 

in kaart te brengen welke specialisten er in het voormalig NS-terrein voorkomen en hoe talrijk deze 

soorten zijn in het gebied. Verder kunnen op spoorwegterreinen vaak bijzondere bijen en wespen 

gevonden worden, vanwege hun droge, warme karakter. Bovendien vestigen zich op braakliggende 

terreinen als het NS-terrein plantengemeenschappen van ruderale en pioniermilieus. Ook hierin komen 

bijzondere bijen en wespen voor. 

Hieronder volgt de samenvatting uit het rapport van Stijn Schreven (2011): 

 

In 2011 is het voormalig NS-terrein bij station Molenhoek onderzocht op bijen en wespen, met als 

voornaamste doel het in kaart brengen van de specialisten op slangenkruid, een plant die hier in hoge 

aantallen voorkomt. Het gebied is in totaal 5 keer grondig onderzocht, waarbij de nadruk lag op het 

afzoeken van voedselplanten (bv. Slangenkruid, Wilde reseda, Zandblauwtje) en mogelijke nestplaatsen. 

Het terrein werd opgedeeld in deelgebieden Noord, Zuid en Zuidwest, gezien de verschillende ligging, 

vegetatie en aantallen slangenkruid. 
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In totaal werden 66 soorten angeldragers gevonden, waarvan 40 bijen en 26 wespen (excl. niet of onzeker 

gedetermineerde vangsten). Van de bijen staan 9 soorten op de Rode Lijst, waaronder de Slangenkruidbij 

(Osmia adunca). Dit is de enige slangenkruidspecialist die is aangetroffen in het terrein. Daarnaast werd 

slangenkruid veel bezocht door hommels, en enkele bijen als Osmia leucomelana. Wilde reseda en Wouw 

trokken veel maskerbijen. Onder de maskerbijen was de resedaspecialist Hylaeus signatus in redelijk 

aantal aanwezig. Daarnaast werd de bedreigde Gestippelde maskerbij gevonden (Hylaeus clypearis). 

Onder de bijzondere wespen waren de Kleine wantsendoder (Astata minor), diens broedparasiet 

Hedychridium roseum var. caputaureum, en de Gewone rouwrandspinnendoder (Cryptocheilus notatus). In 

het verleden zijn ook de Kleine wolbij (Anthidium punctatum) en zeven andere bijensoorten gemeld uit het 

NS-terrein. 

De populatie van Slangenkruidbij in het terrein is waarschijnlijk klein en kwetsbaar. Nader onderzoek naar 

de nestplaatsen kan uitwijzen of de afstand tussen nest en voedsel limiterend is voor de populatiegrootte. 

In elk geval moet men zorgdragen om het Slangenkruid te behouden en te stimuleren, en tijdens de 

bloeiperiode van mei tot augustus de planten ongemoeid laten.  

Van belang voor de rijkdom van het terrein zijn de grote aantallen van planten als Wilde reseda, 

Slangenkruid en Zandblauwtje, die zeer geliefd zijn bij bijen. Ook is het belangrijk om open zand, 

bramenstruwelen, dood hout en dode takken te behouden in het terrein. Bovendien moet het milieu droog 

en warm zijn. Bomen die veel schaduw werpen zoals enkele berken in Noord, kan men overwegen te 

kappen. 

 

Springstaarten 

Tijdens het veldbezoek op 24 juni bleek Jan van Duinen, onder meer specialist in springstaarten, in het 

terrein op zoek te zijn naar een springstaartsoort die in Nederland voor het eerst in 2013 is aangetroffen 

en wel alleen in Spoorzone Molenhoek: Fasciosminthurus quinquefasciatus. Deze zwart-wit gestreepte 

springstaartsoort is op 29 juli 2013 bij toeval aangetroffen door André den Ouden. De springstaartsoort 

stond bij toeval op een foto van een Blauwvleugelsprinkhaan. Op 8 augustus 2013 is door Matty Berg en 

André den Ouden nog één exemplaar van deze soort aangetroffen in Spoorzone Molenhoek, naast een 

25-tal exemplaren van andere springstaartsoorten. Op 24 juni 2014 zijn door Jan van Duinen 5 

exemplaren van Fasciosminthurus quinquefasciatus aangetroffen in Spoorzone Molenhoek. 

 

Sprinkhanen 

Hoewel er nog geen vlakdekkende inventarisatie van de sprinkhanen in het terrein heeft plaatsgevonden 

is wel bekend dat de Blauwvleugelsprinkhaan hier voorkomt. De Blauwvleugelsprinkhaan is immers op 29 

juli 2013 in het terrein gefotografeerd door André den Ouden toen hij op zoek was naar de 

Kiezelsprinkhaan. Op de foto werd later de zeldzame springstaart Fasciosminthurus quinquefasciatus 

ontdekt (zie hierboven). 
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3 BEHEERPLAN 
 

Huidige beheer 

Het huidige beheer door stichting Animo bestaat vooral uit het regelmatig verwijderen van opslag van 

bomen en struiken in de open terreinen (instandhoudingsbeheer) en uit het lokaal kappen van stukken 

van het dennenbosje en het afschrapen van de bovenlaag van de bodem wanneer de bomen gekapt zijn 

(ontwikkelingsbeheer). Het beheer wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de stichting en vindt normaliter 

plaats op de eerste zaterdag van de maand. 

Het huidige beheer is erop gericht de aanwezige natuurwaarden zo goed mogelijk te handhaven middels 

relatief kleinschalige beheermaatregelen en waar mogelijk te vergroten. In de toekomst kan het echter 

nooodzakelijk zijn grotere beheermaatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld voor de instandhouding van de 

heideterreintjes en de relatief bloemrijke graslanden. Daarom heeft de stichting EurECO benaderd voor 

het opzetten van een beheerplan voor de langere termijn.  

      

Beheerplan 

Het terrein bestaat uit zeven deelgebieden die ieder een eigen beheer nodig hebben. Daarom wordt 

hieronder voor elk van de zeven deelgebieden het beheer afzonderlijk beschreven. 

 

1  Open gebied vanaf Bovensteweg tot aan zandbult en mul zandterreintje, tussen ontsluitingsweg 

en hek van Natuurmonumenten 

De biomassaproduktie van deze heischrale graslanden is relatief laag. Dit duidt op een lage beschik-

baarheid van voedingsstoffen in de bodem in combinatie met snelle uitdroging. Door enerzijds de 

biomassaproduktie en anderzijds de verhouding grassen:kruiden in de gaten te houden kan jaarlijks 

worden vastgesteld of er dient te worden gemaaid of begraasd of juist niet.  

Bij een toename van de biomassaproduktie en/of vergrassing van de terreinen ten koste van de 

kruidenrijkdom kan worden besloten de terreinen te maaien of te begrazen met schapen.  

Indien wordt besloten te maaien dient dit maaibeheer te worden uitgevoerd na de bloei en 

zaadzetting van de aanwezige plantensoorten. Bij het maaibeheer dient het maaisel altijd te worden 

afgevoerd. Het maaisel bevat voedingsstoffen die aan de bodem worden onttrokken. Hierdoor 

neemt de biomassaproduktie (tijdelijk) weer af. Een lagere biomassaproduktie vermindert de 

vergrassing en bevordert hierdoor de kruidenrijkdom.  

Het maaien dient bij voorkeur gefaseerd te gebeuren waarbij telkens delen niet worden gemaaid 

(refugia voor insecten). Deze ongemaaide delen kunnen zowel langgerekte stroken zijn als ronde, 

vierkante of rechthoekige ‘eilanden’. Na het maaien dient het maaisel circa 5 dagen te blijven liggen 

waardoor de nog aanwezige zaden de kans krijgen af te rijpen en uit te vallen. Eventueel kunnen 

enkele hopen maaisel in het terrein achterblijven en fungeren als broedhoop voor reptielen en 

insecten. 

Door de niet gemaaide delen in te tekenen op een kaart kunnen deze delen bij een volgende 

maaibeurt juist wel worden gemaaid terwijl andere delen worden gespaard. 

Begrazing met schapen dient bij voorkeur kort en intensief te gebeuren (drukbegrazing: nabootsen 

van maaibeheer). Begrazing dient uitgevoerd te worden met heideschapen of een kruising van 

heideschaap met een ander ras. Voor Texelaars bevat het gewas te weinig eiwit en bovendien 

vertonen Texelaars een sterk selectief graasgedrag waarbij minder smakelijke en enigszins hardere 

plantensoorten, bloeiwijzen en houtige gewassen niet worden gegeten. 

Begrazing met schapen kan worden uitgevoerd met een kudde met herder (en honden om de 

schapen weg te houden bij de spoorbaan) of binnen een tijdelijk flexraster met stroomvoorziening.  

Wellicht geeft Prorail geen toestemming voor begrazing met schapen in verband met het trein-

verkeer in de nabijheid. 
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2 Strook vanaf Bovensteweg tot aan parkeerterrein, tussen ontsluitingsweg en de spoorbaan 

Idem gebied 1 

 

3 Zandbult en mul zandterreintje 

Het mul zandterreintje bestaat uit een zeer schraal substraat (puur zand) waarop zich langzaam een 

aantal pioniersoorten aan het vestigen is. De verwachting is dat zich ook hier een heischraal grasland 

zal ontwikkelen. Voor het toekomstig beheer hiervan geldt hetzelfde als voor de heischrale gras-

landen tussen de Bovensteweg en het dennenbosje. De zandbult is begroeid met een ruigtevegetatie 

die grotendeels bestaat uit Grote brandnetel. Omdat dit vegetatietype verder niet voorkomt in het 

terrein wordt aanbevolen dit type hier te handhaven. Om te voorkomen dat er opslag van bomen en 

struiken plaatsvindt dient er af en toe gemaaid of geklepeld te worden. Door het maaisel te laten 

liggen blijft de ruigtevegetatie in stand. Hiervan profiteren weer specifieke insectensoorten waarvoor 

de rest van het terrein te schraal is. Aan de (zuid)rand van de zandbult en het mul zandterreintje 

staan enkele tamelijk goed gevormde grove dennen. Overwogen kan worden een of meerdere ervan 

te sparen en uit te laten groeien als solitaire boom.  

 

4 Dennenbosje 

Het dennenbosje is in feite een akker met een vrij dichte begroeiing van Grove den die door 

omvorming geleidelijk kan worden omgezet in een ander bostype, in een struweel, in heischraal 

grasland of in droge heide. De toplaag onder het bosje bevat relatief veel humus en is waarschijnlijk 

tamelijk zuur. Het afschrapen van deze toplaag kan tot een versnelling van de gewenste ontwikkeling 

zorgen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat zaden van de gewenste gras- en kruidensoorten 

aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan kunnen deze worden ingebracht door het uitleggen van 

maaisel van de graslanden tussen de Bovensteweg en het dennenbosje of door gerichte inzaai met 

zaden afkomstig uit de directe omgeving of wellicht aangekochte inzaaimengsels. 

Ook kan worden besloten toe te werken naar een open of zeer open bosstructuur waarbij een 

aantal, mooigevormde exemplaren van Grove den worden vrijgesteld en/of enkele clusters van 

dennenbomen worden gespaard bij de kap.  

 

5 Heidestrook langs het hek van Natuurmonumenten, ten noorden van het dennenbosje 

In dit deelgebied is de grootste variatie in vegetatietypen aanwezig. Dit brengt met zich mee dat ook 

het beheer in dit deelgebied gevarieerd dient te zijn.  

Een van de kwaliteiten van dit deelgebied is de ruime mate van aanwezigheid van Brem en de 

daarop parasiterende bremraapsoort Grote bremraap – Orobanche rapum-genistae –, een ernstig 

bedreigde plantensoort. Het beheer dient erop gericht te zijn dat de bremvegetatie intact blijft of 

zich verder kan uitbreiden. 

Daarnaast bevinden zich in dit deelgebied op wat kleinere schaal kleine heideveldjes. Ook deze 

dienen behouden te blijven dan wel verder vergroot te worden. Gestreefd dient te worden naar 

lokale verjonging van de heide waardoor de heideveldjes minder kwetsbaar worden. 

Verder bevinden zich in dit deelgebied zowel heischraal graslandtype als een iets voedselrijker 

bloemrijk graslandtype. 

Voor het behoud van al deze vegetatietypen dient het beheer in eerste instantie te bestaan uit het 

verwijderen van opslag van struiken en bomen en eventueel het ringen of kappen van enkele 

bomen. Van belang is dat in dit terrein oud dood hout aanwezig blijft in de vorm van een aantal 

flinke boomstammen. 

Om de huidige situatie in stand te houden kan het nodig zijn om in de toekomst plaatselijk te maaien 

of te begrazen met schapen (zie voor een nadere toelichting de aanbevelingen onder deelgebied 1 

heischraal grasland tussen de Bovensteweg en de voormalige crossbaan, aan oostzijde van de 

ontsluitingsweg). 
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6 Oude heideterrein in de meest noordelijke punt van het terrein. 

Het ontwikkelingsbeheer van het heideterrein met voornamelijk oude heide bestaat uit het 

verwijderen van opslag van Amerikaanse vogelkers, Amerikaans eik, Grove den, Ruwe berk (en 

eventueel Zomereik) en braam en het verwijderen van een aantal hoog opgaande bomen. 

Op de helling die aan de noordoostzijde grenst aan het noordelijke deel van het terrein staan veel 

zaadbomen van met name Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Deze zorgen voor een voort-

durende aanvoer van nieuwe zaden van waaruit deze soorten telkens weer massaal opslaan in het 

terrein. Om dit te voorkomen wordt aangeraden de zaadbomen op de helling te verwijderen. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat wordt nagegaan hoe de eigendomssituatie is. Indien de helling 

behoort tot de Heumense Schans kan Natuurmonumenten worden gevraagd de betreffende bomen 

(aan de rand van het terrein) te verwijderen.   

Het instandhoudingsbeheer bestaat uit het in stand houden van de heide middels maaien of 

begrazen. Zolang geen vergrassing van de heide optreedt hoeft niet te worden gemaaid of begraasd.  

Het is belangrijk dat er verjonging van de heide optreedt waardoor er steeds naast de oude 

heidestruiken ook jonge exemplaren aanwezig zijn. Dit maakt het heideterrein minder kwetsbaar 

voor een plotseling verval, al dan niet in werking gezet door een aantasting van bijvoorbeeld het 

Heidehaantje. Ook bij een eventuele brand zorgen de aanwezige jonge planten voor een spoedig 

herstel van de heide.  

 

7     Heischraal grasland, direct grenzend aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo  

Evenals de heischrale graslanden tussen de Bovensteweg en het dennenbosje, aan weerszijde van de 

ontsluitingsweg, heeft ook dit heischraal grasland een lage biomassaproduktie. Ook hier duidt dit op 

een lage beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem in combinatie met snelle uitdroging. 

Wanneer de biomassaproduktie gaat toenemen of de vergrassing toeneemt ten koste van de 

soortenrijkdom kan de biomassa worden verlaagd door te maaien en het maaisel af te voeren of te 

begrazen met schapen. Beide beheermaatregelen leiden tot een onttrekking van voedingsstoffen 

aan de bodem, het meest bij het maaibeheer, waardoor de biomassaproduktie wordt verlaagd. Door 

verlaging van de biomassaproduktie neemt in het algemeen de soortenrijkdom weer toe. 

Voor maaibeheer of begrazing met schapen gelden dezelfde aanbevelingen als hierboven vermeld 

voor de graslanden tussen de Bovensteweg en de voormalige crossbaan. 

 

Prioriteitenlijst 

1. Verwijderen van zaadbomen in het terrein en om het terrein heen (vooral op helling ten noord-

oosten van de noordpunt van het terrein): voornamelijk Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, 

maar ook Acacia, berk en wellicht enkele Zomereiken en Grove dennen. 

2. Verwijderen van opslag in het terrein van voornamelijk Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, 

maar ook Acacia, berk, Zomereik en Grove den. 

3. Verwijderen van braamstruiken op locaties waar deze niet gewenst zijn. Het huidige, fraai 

ontwikkelde braamstruweel direct ten zuiden van het dennenbosje hierbij ontzien. Wellicht ook op 

enkele andere locaties braamstruweel sparen (en eventueel inperken). 

4. Lokaal vrijzetten van bremstruweel ten behoeve van het voortbestaan van Grote bremraap. 

5. Lokaal maaien of begrazen van heideterreintjes ter handhaving en verjonging van de heide. 

6. Lokaal maaien of begrazen van schrale, bloemrijke graslandjes om deze schraal en bloemrijk te 

houden. 
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Maaien en beweiden 

Om opslag van bomen en struiken en het dichtgroeien van het terrein tegen te gaan dienen de schrale, 

bloemrijke graslanden te worden beheerd. Het beheer kan bestaan uit maaien, beweiden met schapen en een 

combinatie van maaien en beweiden. 

Samen met Jef Gielen is bekeken welk beheer het beste zou zijn voor de verschillende onderdelen van het 

terrein. Jef Gielen is expert is het beweiden van natuurgebieden en heeft in het verleden onder meer met 

kuddes schapen van De Wassum uit Venlo rondgetrokken in Heiderijk en omliggende regio’s (twee schansen, 

Mookerheide tot aan Ven-Zelderheide). 

De relatief kleine graslanden tussen het brede zandpad en de spoorlijn Nijmegen-Venlo kunnen het beste 

worden gemaaid, de grotere graslanden ten oosten van het brede zandpad lenen zich beter voor beweiding met 

schapen. 

De beweidingvakken I, II en III dienen minimaal eenmaal maar bij voorkeur tweemaal kortdurend en relatief 

intensief te worden beweid (zie figuur 2). Voor elk van de gebieden volstaat per beweidingsronden één 

weekend. Gedurende een groot gedeelte van het kalenderjaar is een grote schaapskudde van De Wassum 

aanwezig in de directe omgeving van Spoorzone Molenhoek. Dit maakt het mogelijk om tegen redelijke kosten 

de kudde drie weekenden in Spoorzone Molenhoek te laten grazen. De kudde bestaat uit 250 schapen. Dit 

aantal is voldoende om per beweidingsronden te kunnen volstaan met één weekend per beweidingvak. 

 

 

Figuur 2. Maai- en beweidingvakken in Spoorzone Molenhoek. Groene vakken zijn maaivakken, blauwe vakken 

beweidingvakken. 

 

De maaivakken I, II, III en IV dienen minimaal eenmaal maar bij voorkeur tweemaal per jaar te worden gemaaid. 

De smalle graslanden II, III en IV kunnen worden gemaaid met kleinschalige maaiapparatuur, bijvoorbeeld 

vingerbalk of bosmaaier. Het grotere grasland I leent zich meer voor grotere maaiapparatuur, bijvoorbeeld lichte 

tractor met cyclomaaier. Kleinere hoeveelheden maaisel kunnen worden verzameld in broedhopen en in het 

terrein achterblijven. In alle andere gevallen dient het maaisel te worden afgevoerd, bij voorkeur als droog hooi 

of als gewikkelde rollen voor veevoer. 
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4 CONCLUSIES 

 

Ondanks de relatief kleine oppervlakte is de Spoorzone Molenhoek een waardevol natuurterrein. Door de 

ligging tussen de spoorbaan Nijmegen-Venlo en de Heumensche Schans vormt dit terrein een verbinding 

en een geleidelijke overgang tussen het droge, en heischrale milieu langs de spoorbaan en de met bos en 

heide begroeide helling van de Heumensche Schans. 

Voor een terrein met een dergelijk klein oppervlak is de diversiteit aan gradiënten groot. Hierdoor is het 

terrein leefgebied voor een voor Nederlandse begrippen hoog aantal planten- en diersoorten. De 

vegetatie van Spoorzone Molenhoek bestaat in feite uit een aantal stadia van de successie van kaal zand 

naar gesloten Berken-Eikenbos of Beuken-Eikenbos. Wanneer beheer achterwege blijft zal het terrein 

langzaam vollopen met opslag van bomen en struiken en zal zich op termijn een min of meer gesloten 

Berken-Eikenbos of Beuken-Eikenbos ontwikkelen met een zeker aandeel van Amerikaanse vogelkers, 

Amerikaanse eik en Robinia. 

Om de successiestadia in stand te houden is het noodzakelijk dat met enige regelmaat beheer plaatsvindt. 

In dit rapport worden aanbevelingen gedaan over hoe dit beheer er uit kan zien. In grote lijnen komt het 

erop neer dat de huidige, overtollige opslag van bomen en struiken wordt verwijderd en vervolgens ook 

de nieuwe opslag in de toekomst wordt verwijderd. In delen van het terrein waar vergrassing optreedt 

waardoor de soortenrijkdom achteruit gaat of de heide(soorten) dreigen te verdwijnen dient te worden 

gemaaid (altijd met afvoer van het maaisel) of begraasd met schapen. Laatstgenoemde beheeringrepen 

dienen bij voorkeur plaats te vinden ná de bloei en zaadzetting van de meeste plantensoorten of anders 

in het voorjaar ruim vóór de bloei van de meeste plantensoorten. 

Door het maaisel af te voeren worden de bodemnutriënten die door de planten zijn opgenomen 

afgevoerd waardoor de toplaag schraler wordt. Bij maaien na de bloei dient het maaisel enige dagen te 

blijven liggen alvorens te worden afgevoerd. Hierdoor kunnen zaden afrijpen en uitvallen.  

Grassen beginnen over het algemeen vroeger in het seizoen te groeien dan kruiden. Een vroege maai- of 

begrazingsronde remt dan ook met name de grasgroei waardoor de kruiden minder concurrentie 

ondervinden wanneer ze beginnen te groeien waardoor de kruidenrijkdom zal toenemen. 
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5 AANBEVELINGEN 

 

Ondanks de relatief kleine oppervlakte is de Spoorzone Molenhoek een waardevol natuurterrein. Door de 

ligging tussen de spoorbaan Nijmegen-Venlo en de Heumensche Schans vormt dit terrein een verbinding 

en een geleidelijke overgang tussen het droge, en heischrale milieu langs de spoorbaan en de met bos en 

heide begroeide helling van de Heumensche Schans. 

Voor een terrein met een dergelijk klein oppervlak is de diversiteit aan gradiënten groot. Hierdoor is het 

terrein leefgebied voor een voor Nederlandse begrippen hoog aantal planten- en diersoorten. 

 

De vegetatie van Spoorzone Molenhoek bestaat in feite uit een aantal stadia van de successie van kaal 

zand naar gesloten Berken-Eikenbos of Beuken-Eikenbos. Het beheer van Spoorzone Molenhoek dient 

vooral gericht te zijn op instandhouding van de verschillende ontwikkelingsstadia omdat deze alle hun 

eigen (ecologische) kwaliteiten hebben.  

Heidevelden worden traditioneel regelmatig geplagd. Behalve door plaggen kan de successie echter ook 

door branden, maaien of klepelen worden teruggezet. Wezenlijk bij het maaien en klepelen is dat dit (bij 

voorkeur) plaatsvindt ná de bloei en zaadzetting van de meeste plantensoorten of ruim vóór de bloei van 

de meeste soorten èn dat het maaisel steeds wordt afgevoerd. Het maaien van heide bevordert vooral de 

verjonging van Struikhei. Daarnaast kan heide in stand gehouden worden door extensieve begrazing door 

schapen of runderen of door kortstondige beweiding met schapen. Voor de Spoorzone Molenhoek is 

alleen beweiding met schapen relevant, middels een kleine geherderde kudde of binnen een tijdelijk flex-

raster met stroomvoorziening. De beweiding dient kortdurend (weekend) en relatief intensief (250 

schapen per beweidingvak) te zijn. 

 

Gezien de grote ecologische variatie van het terrein en de vele planten- en diersoorten die zich hebben 

gevestigd in de slechts relatief weinige jaren nadat de bebouwing is verwijderd wordt aanbevolen de 

bestemming van dit terrein zodanig te wijzigen dat de bescherming en het voortbestaan van het terrein in 

de huidige vorm voor langere tijd gegarandeerd is.  
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7 BIJLAGEN 

 

 

Bijlage 1. Combinatie van inventarisaties en opnamen Flora NS-terrein (spooremplacement) Molenhoek 

1999-2006 (door Bert Kapteijn). 

 

Bijlage 2.  Combinatie van inventarisaties en opnamen Flora NS-terrein (spooremplacement) Molenhoek 

1999-2006: alleen de beschermde en bedreigde soorten. 

 

Bijlage 3.  Tellingen van Grote bremraap tussen 2010 en 2014. 

 

Bijlage 4.  Tellingen van Grote bremraap tussen 2005 en 2014. In deze bijlage zijn 13 locaties onder-

scheiden. 
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Bijlage 1.  Combinatie van inventarisaties en opnamen Flora NS-terrein (spooremplacement) Molenhoek 

1999-2006 (door Bert Kapteijn). Voor legenda; zie onder tabel. 

 

Gegevens zijn opgenomen van: 

• Rapport van Natuurbalans Limes Divergens 1999 (volledig terrein). 

• Inventarisatie kilometerhok 188-419, 4 mei 2005 door Sophie Hochstenbach (Herbarium 

Natuurmuseum Nijmegen) en Gerard Dirksen (Alterra). 

• Opnamen van de flora op 6 locaties op het terrein op 12 juli 2006 door E.J. Weeda (Alterra, 

redacteur Ecologische Flora van Nederland). 

• Informatie van André Aptroot (Korstmossen specialist) over rode-lijst-soorten korstmossen, 

gevonden op het terrein bij een bezoek in 2004. Rapport Aptroot & Sparrius, 2004: 

Buxbaumiella 66: 40-43, informatie per e-mail ontvangen door bemiddeling van E.J. Weeda). 

 

Alleen de inventarisatie van Natuurbalans bestreek het gehele terrein, met uitzondering van het 

toen niet toegankelijke Verdonk-terrein. In dit onderzoek zijn mossen en korstmossen niet 

meegenomen en de onderzoeksperiode betrof slechts één week (17 t/m 25 juni). Daardoor is 

bijvoorbeeld Donderkruid niet waargenomen.  

De overige inventarisaties zijn partieel en betreffen momentopnamen. Hierdoor worden niet alle 

planten in alle inventarisaties vermeld.  

 

De gegevens uit het rapport van Natuurbalans uit 1999 zijn door Bert Kapteijn opnieuw getoetst 

aan de Rode Lijst 2000 met de bijbehorende codes. De Rode Lijst van Noord- en Midden-Limburg is 

volgens Bert Kapteijn niet veranderd. De codes zijn weergegeven onderaan de tabel. 

 

De door Natuurbalans gebruikte indeling van het terrein is als volgt: 

A  Open gebied vanaf Bovensteweg tussen ontsluitingsweggetje en hek van Natuurmonumenten 

(tot 1991 vestiging Smits Buizenhandel). 

B  Het inmiddels met Grove den verboste deel (ook voorheen Smits Buizenhandel). 

C  De heidestrook langs het hek van Natuurmonumenten achter het voormalige Verdonk-terrein 

en het oude heidegebied met de noordelijke punt. 

D  De strook tussen ontsluitingsweggetje en de spoorbaan tot en met de keerlus. 

 

De gebouwen van Verdonk stonden er in 1999 nog (geamoveerd 2002) en dat deel was tijdens het 

onderzoek van Natuurbalans in 1999 dus niet toegankelijk. Inmiddels zijn de gebouwen gesloopt en 

is de ruderale grond toegankelijk. Dat was al het geval tijdens de inventarisatie door Hochstenbach 

en Dirksen in 2005 en het bezoek van Aptroot in 2004.  

 

In de tabel zijn de gegevens van Natuurbalans links uitgelijnd, die van de andere inventarisaties 

gecursiveerd rechts. De Rode Lijst soorten in vette letter. 

De Rode Lijst Limburg is die voor Noord- en Midden-Limburg (niet het Heuvelland). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



2014 
 

 

 

30 
 

 

Combinatie van inventarisaties flora  1999-2006 NS-terrein Molenhoek  

Inventarisatie flora NS-terrein Molenhoek, 17-25 juni 1999 Natuurbalans H&D Weeda Aptroot Prov. 

Gebied A B C D  Ufk 90 Be- 
scher
md 

Rode 
lijst 

2000 

Rode 
lijst 

Limb. 

4-5-2005 
Km.188-419 

12-7-2006 
km 188/189-

419 

2004 Monitor 
2005 

(Select) 

VAATPLANTEN              

Achillea millefolium r r r o Gewoon duizendblad 9    X    

Agrostis capillaris f lf a a Gewoon struisgraso 9     X   

Agrostis gigantea   s  Hoog struisgras 8        

Agrostis stolonifera   r  Fioringras 8        

Agrostis vinealis     Zandstruisgras     X X   

Aira praecox   o  Vroege haver / Paashaver 8   NB X X  X 

Alliaria petiolata s   s Look-zonder-look 8    X    

Allium vineale s    Kraailook 8    X    

Anisantha sterilis  s r  IJle dravik 8    X    

Anisantha tectorum   r r Zwenkdravik 5   2     

Anthemis arvesis     Valse kamille   KW 2    X 

Arabidopsis thaliana o   r Zandraket 8    X    

Arabis glabra    r Torenkruid 3  BE 1 X X  X 

Arenaria serpyllifolia r  r  Zandmuur 8    X    

Arrhenatherum elatius r    Glanshaver 9        

Artemisia vulgaris r   r Bijvoet 9    X X   

Arum italicum     Italiaanse aronskelk     X    

Barbarea vulgaris    s Gewoon barbarakruid 6    X    

Betula pendula s r la r Ruwe berk 8    X X   

Bromus hordeaceussubsp hordeaceus o o r f Zachte dravik     X    

Cardamine hirsuta     Kleine veldkers     X    

Calamagrostis epigejos r  If  Duinriet 8     X   

Calluna vulgaris  s a s Struikhei 8   NB  X   

Campanula rapunculus    If Rapunzelklokje 4 1 KW      

Campanula rotundifolia   r  Grasklokje 8 1      X 

Capsella bursa-pastoris s    Gewoon herderstasje 9        

Carduus crispus s    Kruldistel 8        

Carex arenaria   o  Zandzegge 8   NB X   X 

Carex hirta  r   Ruige zegge 9        

Carex pilulifera  s s  Pilzegge 7       X 

Carex species     Zegge         

Carex spicata  s   Gewone bermzegge 7        

Centaurea cyanus r    Korenbloem 7   3     

Centaurea jacea    r Knoopkruid 8       X 

Cerastium arvense r s   Akkerhoornbloem 8    X   X 

Cerastium fontanum subsp. vulgare  s r  Gewone hoornbloem 9     X   
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Combinatie van inventarisaties flora  1999-2006 NS-terrein Molenhoek  

Inventarisatie flora NS-terrein Molenhoek, 17-25 juni 1999 Natuurbalans H&D Weeda Aptroot Prov. 

Gebied A B C D  Ufk 90 Be- 
scher
md 

Rode 
lijst 

2000 

Rode 
lijst 

Limb. 

4-5-2005 
Km.188-419 

12-7-2006 
km 188/189-

419 

2004 Monitor 
2005 

(Select) 

Cerastium glomeratum   r  Kluwenhoornbloem 8    X    

Cerastium semidecandrum f r r r Zandhoornbloem 8    X    

Chamerion angustifolium r r r  Wilgenroosje 9        

Chelidonium majus     Stinkende gouwe     X    

Chenopodium album    s Melganzevoet 9        

Cirsium arvense r s   Akkerdistel 9        

Cirsium vulgare s s s  Speerdistel 9     X   

Claytonia perfoliata     Witte winterpostelein    NB X    

Clematis vitalba s    Bosrank 5   3     

Convolvulus arvensis   s  Akkerwinde 8        

Conyza canadensis o r   Canadese fijnstraal 9    X    

Corynephorus canescens f If o o Buntgras 7   NB X X  X 

Crepis capillaris r r  r Klein streepzaad 9        

Cynodon dactylon   r  Handjesgras 5   2     

Cytisus scoparius o f f r Brem 8    X X   

Dactylis glomerata   r  Kropaar 9    X    

Daucus carota  s s  Peen 8        

Deschampsia flexuosa r lf o  Bochtige smele 8     X   

Digitalis purpurea r r r  Gewoon vingerhoedskruid 7    X   X 

Dryopteris filix-mas   s s Mannetjesvaren 8        

Echium vulgare r r r o Slangekruid 6    X X  X 

Elytrigia repens r   If Kweek 9    X X   

Epipactis helleborine  r   Brede wespenorchis 8       X 

Equisetum arvense     Heermoes     X    

Erodium cicutarium subspp cicutarium r  r s Gewone reigersbek 7    X   X 

Erophila verna     Vroegeling     X    

Euphorbia esula r    Heksenmelk 7        

Fagus sylvatica  s   Beuk 8        

Fallopia convolvulus s r  r Zwaluwtong 9        

Festuca cinerea r   r Zwenkgras         

Festuca filiformis   lf r Schapegras         

Festuca rubra   r  Rood zwenkgras 9    X X   

Filago minima o r r lf Dwergvíltkruid 6  GE 3 X X  X 

Galium aparine  s   Kleefkruid 9     X   

Genista anglica ;   s  Stekelbrem 7  GE 3    X 

Genista pilosa   s  Kruipbrem 6  KW 2 X   X 

Geranium molle r  r r Zachte ooievaarsbek 9    X    

Geranium pusillum s    Kleine ooievaarsbek 8        
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Combinatie van inventarisaties flora  1999-2006 NS-terrein Molenhoek  

Inventarisatie flora NS-terrein Molenhoek, 17-25 juni 1999 Natuurbalans H&D Weeda Aptroot Prov. 

Gebied A B C D  Ufk 90 Be- 
scher
md 

Rode 
lijst 

2000 

Rode 
lijst 

Limb. 

4-5-2005 
Km.188-419 

12-7-2006 
km 188/189-

419 

2004 Monitor 
2005 

(Select) 

Geranium robertianum s    Robertskruid 8        

Glechoma hederacea     Hondsdraf     X    

Hieracium aurantiacum      Oranje havikskruid    2    X 

Hieracium cf sabaudum   o  cf Boshavikskruid    3     

Hieracium laevigatum   r  Stijf havikskruid 8     X  X 

Hieracium pilosella r  o  Muizeoor 8    X X  X 

Holcus lanatus r r   Gestreepte witbol 9    X    

Holcus mollis  r o o Gladde witbol 8        

Hypericum perforatum o r o r Sint-janskruid 9    X X  X 

Hypochaeris radicata r r o f Gewoon biggekruid 9    X X  X 

Inula conyzae     Donderkruid    1  X  X 

Jasione montana f o o r Zandblauwtje 8   NB X X  X 

Juncus effusus   r  Pitrus 9        

Juncus tenius     Tengere rus     X    

Korstmossen   o  Kortsmossen         

Lactuca serriola    r Kompassla 7        

Lamium purpureum     Paarse dovenetel     X    

Leontodon autumnalis   s  Vertakte leeuwetand 9    X    

Linaria vulgaris s s   Vlasbekje 9    X    

Lolium perenne o   r Engels raaigras 9    X    

Lonicera periclymenum   s  Wilde kamperfoelie 8        

Lotus corniculatus     Rolklaver     X    

Luzula campestris   r  Gewone veldbies 9    X   X 

Luzula multiflora   o  Veelbloemige veldbies 8    X X  X 

Malva moschata    s Muskuskaasjeskruid 6   2     

Matricaria recutita r    Echte kamille 9        

Medicago lupulina s  s  Hopklaver 9    X    

Mercurialis annua    s Tuinbingelkruid 7        

Molinia caerulea   r  Pijpestrootje 8        

Myosotis arvensis     Akker vergeet-mij-nietje     X    

Myosotis ramosissima r  r r Ruw vergeet-mij-nietje 5   2 X   X 

Myosotis sylvatica     Bos vergeet-mij-nietje    2 X    

Nardus stricta   r  Borstelgras 7  GE 3     

Oenothera biennis      Middelste teunisbloem      X   

Oenothera parviflora o r r r Kleine teunisbloem 5        

Origanum vulgare     Wilde marjolein  1  3 X    

Ornithopus perpusillus   s  Klein vogelpootje 8   NB    X 

Orobanche Rapurn-genistae s r r  Grote bremraap 2  EB 1  X  X 
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Combinatie van inventarisaties flora  1999-2006 NS-terrein Molenhoek  

Inventarisatie flora NS-terrein Molenhoek, 17-25 juni 1999 Natuurbalans H&D Weeda Aptroot Prov. 

Gebied A B C D  Ufk 90 Be- 
scher
md 

Rode 
lijst 

2000 

Rode 
lijst 

Limb. 

4-5-2005 
Km.188-419 

12-7-2006 
km 188/189-

419 

2004 Monitor 
2005 

(Select) 

Oxalis fontana s   s Stijve klaverzuring 8        

Papaver dubium r    Bleke klaproos 8    X    

Papaver rhoeas r   r Grote klaproos 8        

Phleum pratense subsp. pratense o    Timoteegras 8        

Pinus sylvestris s d If  Grove den 8    X X   

Plantago lanceolata f r  o Smalle weegbree 9    X X   

Plantago major r    Grote weegbree 9        

Plantago major subsp. Intermedia     Getande weegbree     X    

Poa annua r   r Straatgras 9    X    

Poa compressa     Plat beemdgras    1 X   X 

Poa pratensis   r r Veldbeemdgras 9    X    

Polygonum aviculare     Varkensgras     X    

Populus nigra cv. 'Italica' r r   Italiaanse populier         

Populus species r r   Populier         

Potentilla argentea o r r f Viltganzerik 6   3 X X  X 

Potentilla intermedia s   s Middelste ganzerik 4   NB X   X 

Potentilla reptans  s r  Vijfvingerkruid 8        

Prunus padus  r   Vogelkers 8        

Prunus serotina r r o r Amerikaanse vogelkers 8    X X   

Quercus robur r r la  Zomereik 9     X   

Quercus rubra   la  Amerikaanse eik 8        

Reseda lutea r  s  Wilde reseda 7    X   X 

Reseda luteola r    Wouw 6        

Rhamnus frangula   r  Sporkehout 8        

Robinia pseudoacacia   r  Robinia 8        

Rorippa sylvestris r    Akkerkers 8        

Rosa canina r r  r Hondsroos 8    X X   

Rosa rubiginosa s r s  Egelantier 6   2  X  X 

Rubus species r r la r Braam     X X   

Rubus idaeus r    Framboos 8        

Rumex acetosella f o r o Schapezuring 9    X X  X 

Rumex obtusifolius s  s  Ridderzuring 9    X    

Sagina procumbens r    Liggende vetmuur 9    X    

Salix caprea s r   Boswilg 8    X X   

Salix x multinervis   r  Geoorde wilg x Grauwe wilg         

Saponaria officinalis   r  Zeepkruid 7       X 

Saxifraga tridactylites     Kandelaartje    1 X   X 

Scleranthus annuus s    Eenjarige hardbloem 8   NB     
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Combinatie van inventarisaties flora  1999-2006 NS-terrein Molenhoek  

Inventarisatie flora NS-terrein Molenhoek, 17-25 juni 1999 Natuurbalans H&D Weeda Aptroot Prov. 

Gebied A B C D  Ufk 90 Be- 
scher
md 

Rode 
lijst 

2000 

Rode 
lijst 

Limb. 

4-5-2005 
Km.188-419 

12-7-2006 
km 188/189-

419 

2004 Monitor 
2005 

(Select) 

Sedum acre o r r  Muurpeper 8    X   X 

Senecio inaequidens r r   Bezemkruiskruid 5    X    

Senecio jacobaea subspp jacobaea r s   Jakobskruiskruid 8    X    

Senecio viscosus  r   Kleverig kruiskruid 8    X    

Senecio vulgaris s    Klein kruiskruid 9    X    

Sinapis arvensis    s Herik 8        

Solanum dulcamara  s   Bitterzoet 9        

Solanum nigrum    s Zwarte nachtschade 9        

Sonchus aspar s    Gekroesde melkdistel 9        

Sonchus oleraceus s    Gewone melkdistel 9        

Spergula arvensis   r  Gewone spurrie 8        

Spergula Morisonii     Heidespurrie        X 

Stellaria media     Vogelmuur     X    

Stellaria holostea     Grote muur         

Tanacetum parthenium     Moederkruid     X    

Tanacetum vingerre r r   Boerenwormkruid 9     X   

Taraxacum laevigatum s    Zandpaardebloem 6    X    

Taraxacum species s    Paardebloem         

Teesdalia nudicaulis   r  Klein tasjeskruid 7   3    X 

Teucrium scorodonia   r  Valse salie 7       X 

Thymus pulegioides     Grote tijm   KW 2    X 

Thymus serpyllum   r  Wilde tijm 5  BE 1     

Trifolium arvense f r r r Hazepootje 8   NB X X  X 

Trifolium campestre s    Liggende klaver 8   3     

Trifolium pratense s    Rode klaver 9        

Tripleurospermum maritima r    Reukeloze kamille 9        

Urtica dioica   r  Grote brandnetel 9        

Verbascum densiflorum o r s r Stalkaars 5       X 

Veronica arvensis     Veldereprijs     X    

Veronica hederifolia     Klimopereprijs     X    

Veronica officinalis   r  Mannetjesereprijs 7   3     

Vicia cracca s    Vogelwikke 9        

Vicia hirsuta s    Ringelwikke 8        

Vicia lathyroides     Lathyruswikke    2    X 

Vicia sativa subsp. nigra s    Smalle wikke 8    X    

Vicia tetrasperma    s Vierzadige wikke         

Viola arvensis r  r o Akkerviooltje 8    X    

Vulpia myuros r  r o Gewoon langbaardgras 6     X   
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Combinatie van inventarisaties flora  1999-2006 NS-terrein Molenhoek  

Inventarisatie flora NS-terrein Molenhoek, 17-25 juni 1999 Natuurbalans H&D Weeda Aptroot Prov. 

Gebied A B C D  Ufk 90 Be- 
scher
md 

Rode 
lijst 

2000 

Rode 
lijst 

Limb. 

4-5-2005 
Km.188-419 

12-7-2006 
km 188/189-

419 

2004 Monitor 
2005 

(Select) 

              

MOSSEN              

Brachythecium albicans      Bleek dikkopmos      X   

Brachythecium rutabulum         Gewoon dikkopmos      X   

Calliergonella cuspidata     Gewoon puntmos      X   

Eurhynchium praelongum     Fijn laddermos      X   

Hypnum jutlandicum      Heideklauwtjesmos      X   

Pleurozium schreberi      Bronsmos      X   

Polytrichum piliferum     Ruig haarmos      X   

Polytrichum species      Haarmos      X   

Pseudoscleropodium purum     Groot laddermos      X   

              

KORSTMOSSEN              

Acarospora anomala     Zinksteenschubje   GE    X  

Ceratodon purpureus      Gewoon purpersteeltje      X   

Cladonia cariosa      Knobbelig heidestaartje   GE   X   

Cladonia furcata      Gevorkt heidestaartje      X   

Cladonia grayi      Bruinbekermos      X   

Cladonia humilis      Patatzak-bekermos      X   

Cladona pulvinata     Slank stapelbekertje   KW    X  

Micarea confusa     Metaaloogje   GE    X  
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Ufk 90= uurhokfrequentieklasse 1990      RODE LIJST 2000        

(maat voor zeldzaamheid)     EB = Ernstig bedreigd        

1 = uiterst zeldzaam     BE = Bedreigd        

2 = zeer zeldzaam     KW = Kwetsbaar        

3 = zeldzaam     GE = Gevoelig        

4 = vrij zeldzaam     NB = Niet Bedreigd        

5 = minder algemeen             

6 = vrij algemeen             

7 = algemeen             

8 = zeer algemeen             

9 = uiterst algemeen             

             

Rode lijst Limburg (excl. Heuvelland)             

1 = met uitsterven bedreigd             

2 = sterk bedreigd             

3 = bedreigd             

4 = voorzover bekend in het wild en als wilde 

plant uitgestorven (in dit deel van Limburg)  

5 = niet bedreigd 

            

6 = voorzover bekend nooit in dit deel van 

Limburg waargenomen 

            

soort is gekarteerd             
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Bijlage 2.  Combinatie van inventarisaties en opnamen Flora NS-terrein (spooremplacement) Molenhoek 1999-2006: alleen de beschermde en bedreigde soorten. 

 

 

Combinatie van inventarisaties flora  1999-2006 NS-terrein Molenhoek  

Inventarisatie flora NS-terrein Molenhoek, 17-25 juni 1999 Natuurbalans H&D Weeda Aptroot Prov. 

Gebied A B C D  Ufk 90 Be- 
scher
md 

Rode 
lijst 

2000 

Rode 
lijst 

Limb. 

4-5-2005 
Km.188-419 

12-7-2006 
km 188/189-

419 

2004 Monitor 
2005 

(Select) 

VAATPLANTEN              

Anisantha tectorum   r r Zwenkdravik 5   2     

Anthemis arvesis     Valse kamille   KW 2    X 

Arabis glabra    r Torenkruid 3  BE 1 X X  X 

Campanula rapunculus    If Rapunzelklokje 4 1 KW      

Campanula rotundifolia   r  Grasklokje 8 1      X 

Centaurea cyanus r    Korenbloem 7   3     

Clematis vitalba s    Bosrank 5   3     

Cynodon dactylon   r  Handjesgras 5   2     

Filago minima o r r lf Dwergvíltkruid 6  GE 3 X X  X 

Genista anglica ;   s  Stekelbrem 7  GE 3    X 

Genista pilosa   s  Kruipbrem 6  KW 2 X   X 

Hieracium aurantiacum      Oranje havikskruid    2    X 

Hieracium cf sabaudum   o  cf Boshavikskruid    3     

Inula conyzae     Donderkruid    1  X  X 

Malva moschata    s Muskuskaasjeskruid 6   2     

Myosotis ramosissima r  r r Ruw vergeet-mij-nietje 5   2 X   X 

Myosotis sylvatica     Bos vergeet-mij-nietje    2 X    

Nardus stricta   r  Borstelgras 7  GE 3     

Origanum vulgare     Wilde marjolein  1  3 X    

Orobanche Rapurn-genistae s r r  Grote bremraap 2  EB 1  X  X 

Poa compressa     Plat beemdgras    1 X   X 

Potentilla argentea o r r f Viltganzerik 6   3 X X  X 

Rosa rubiginosa s r s  Egelantier 6   2  X  X 

Saxifraga tridactylites     Kandelaartje    1 X   X 

Teesdalia nudicaulis   r  Klein tasjeskruid 7   3    X 

Thymus pulegioides     Grote tijm   KW 2    X 

Thymus serpyllum   r  Wilde tijm 5  BE 1     

Trifolium campestre s    Liggende klaver 8   3     

Veronica officinalis   r  Mannetjesereprijs 7   3     

Vicia lathyroides     Lathyruswikke    2    X 

              

MOSSEN              
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Combinatie van inventarisaties flora  1999-2006 NS-terrein Molenhoek  

Inventarisatie flora NS-terrein Molenhoek, 17-25 juni 1999 Natuurbalans H&D Weeda Aptroot Prov. 

Gebied A B C D  Ufk 90 Be- 
scher
md 

Rode 
lijst 

2000 

Rode 
lijst 

Limb. 

4-5-2005 
Km.188-419 

12-7-2006 
km 188/189-

419 

2004 Monitor 
2005 

(Select) 

KORSTMOSSEN              

Acarospora anomala     Zinksteenschubje   GE    X  

Cladonia cariosa      Knobbelig heidestaartje   GE   X   

Cladona pulvinata     Slank stapelbekertje   KW    X  

Micarea confusa     Metaaloogje   GE    X  
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Bijlage 3.  Tellingen van Grote bremraap tussen 2010 en 2014. 

Een bundel = één of meer stelen bij elkaar (elke steel heeft een eigen knol) 

Een locatie of spot omvat één of meer bundels 

De marge van de coördinaten bedraagt doorgaans ca. 6 meter (in 2014 ca. 3 m)  

 Locatie 2010 2013 2014 Opmerkingen 

X-coord. Y-coord. Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal   

  bundels stelen totaal bundels stelen totaal bundels stelen totaal   

      per bundel     

per 

bundel     

per 

bundel     

188.941 419.744         1 7 7 EURECO (beheerplan)  

189.014 419.915 2 1+4 5           

189.017 419.925 3 2+4+7 13         plus oude bundel 

189.017 419.919 1 6 6           

189.019 419.937         1 1 1 Natuurbalans (inventarisatie Heiderijk) 

189.021 419.949 2 2 + 1 3           

189.024 419.909 2 1+1 2           

189.024 419.986 5 4x1; 1x2 6           

189.028 419.923 1 2 2           

189.031 419.925 1 1 1           

189.034 419.907     1 7 7       

189.035 419.923 1 2 2           

189.036 419.928 1 2 2           

189.037 419.927     3 1+3+1 5     Egelmeers en Tax 1 juni 

189.037 419.928     1 5 5     Egelmeers en Tax 1 juni 

189.037 419.930 1 3 3           

189.039 419.931 1 6 6           

189.040 419.911         1 1 1 Natuurbalans (inventarisatie Heiderijk) 

189.040 419.928     1 1 1       

                

Totaal   21   51 6   18 3   9   

Telling 2010: Toos Pijnappel en Bert Kapteijn 

Telling 2013: Toos Pijnappel en Bert Kapteijn en Egelmeers en Tax 

Telling 2014: Sandra de Goeij (Natuurbalans), Cyril Liebrand (EurECO) 
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Bijlage 4.  Tellingen van Grote bremraap tussen 2005 en 2014. In deze bijlage zijn 13 locaties onderscheiden. 

 
Een bundel = één of meerdere stelen bij elkaar (elke steel heeft een eigen knol) 

Een locatie of spot omvat één of meer bundels 

De marge van de coörinaten bedroeg in de eerste jaren van het ondrzoek ca. 6 meter en vanaf 2013 ca. 3 meter. 

 

 
Locatie 2005 2006 2008 2010 2011 2013 2014 Opmerkingen 

X-coord. Y-coord. Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal   

    bundels totaal bundels totaal bundels totaal bundels totaal bundels totaal bundels totaal bundels totaal   

188.971 419.630         1 4                   

188.952 419.646 a a                           

188.954 419.647         1 2                   

188.941 419.744                         1 7 EURECO (beheerplan)  

188.944 419.751                         1 6 idem eureco?! 

189.044 419.891                         1 1   

189.024 419.909             2 2               

189.034 419.907                     1 7       

189.039 419.901                 1 1           

189.040 419.911                         1 1 Natuurbalans (inventarisatie Heiderijk) 

189.014 419.915             2 5               

189.017 419.919 

  

    2 4 1 6 3 3     

 

    

189.017 419.925             3 13             plus oude bundel 

189.027 419.916                         1 4   

189.034 419.915                         1 2   

189.028 419.923             1 2               

189.031 419.925 

  

    1 1 1 1 

  

    

 

    

189.035 419.923 

  

    

  

1 2 

  

    

 

    

189.036 419.928 

  

    

  

1 2 

  

    

 

    

189.037 419.927 

  

    

  

    

  

3 5 

 

  Egelmeers en Tax 1 juni 

189.037 419.928 

  

    

  

    

  

1 5 

 

  Egelmeers en Tax 1 juni 

189.037 419.930 

  

    

  

1 3 

  

    

 

    

189.039 419.931 

  

    

  

1 6 

  

    

 

    

189.040 419.928                     1 1       

189.051 419.926                         3 8   

189.010 419.935         1 2                   

189.019 419.937         5 21             1 1 Natuurbalans (inventarisatie Heiderijk) 

189.021 419.949         1 5 2 3               

189.020 419.960         6 17                   

189.021 419.961         1 1                   
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189.021 419.991         1 2                   

189.024 419.986 

  

    

  

5 6 

  

    

 

    

189.025 419.992 

  

    8 21     

  

    

 

    

189.028 419.992 

  

    2 10     

  

    

 

    

189.031 419.985 

  

    3 12     

  

    

 

    

189.031 419.998 

  

    2 10     

  

    

 

    

189.032 419.989 

  

    5 10     

  

    

 

    

189.032 419.992 

  

    1 1     

  

    

 

    

189.034 419.992 

  

    2 2     

  

    

 

    

189.036 419.984         1 4                   

189.037 420.020 b b                           

    

  

    

  

    

  

    

 

    

Totaal       18 52 42 123 21 51 4 4 6 18 10 30   

 


