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Geografie en geschiedenis 

Het Kranenburger Bruch ligt aan de noordelijke voet van de stuwwal. Het ontvangt 

veel kwelwater uit de stuwwal en van de Duffelt omdat het het laagste punt is in de 

omgeving. Het vormt een deel van  “De Duffelt”  een laaggelegen streek van een 

vroegere rivieroverstromingsvlakte gekenmerkt door een aantal boerderijen op 

hoge wierden. De Duffelt omvat zowel de Nederlandse delen van de laagvlakte als 

de Duitse gebieden en kan dus worden beschouwd als een voortzetting van de 

(Nederlandse) Ooijpolder. Soms spreekt men zelfs van 'De Duitse Ooijpolder'. 

Het gebied is ontstaan door uitgeslepen bassins door smeltwater van de ijskap in de 

één na laatste ijstijd (200.000 jaar geleden). Tijdens de laatste ijstijd (50.000 jaar 



geleden), werd door sneller stromende rivieren veel zand en gravel in het gebied 

gevoerd. In de eeuwen rond de start van de jaartelling maakte het gebied deel uit 

van de Romeinse grensstreek, de zogenaamde limes. Rond 1300 werden de eerste 

dijken in het gebied gebouwd om de rivieren te bedwingen; de dijk Kleef-Millingen-

Kekerdom-Wijler als eerste. Rond die tijd verdween ook het laatste bos uit de streek, 

de Kranenburger Broek. 

 

   

 

De Duffelt was aanvankelijk een ambt onder het Hertogdom Gelre, totdat het in de 

15e eeuw aan het Hertogdom Kleef kwam. De Duffelt wordt al rond 1369 genoemd 

(als In Dufele) in de schattingslijsten van Gelre.  

Hoewel de Duffelt eigenlijk nooit Nederlands is geweest, sluit het cultureel nauw bij 

de aangrenzende Gelderse gebieden aan. Men vindt er windmolens en knotwilgen, 

ouderen dragen nog klompen en velen zijn het Nederlands nog machtig, dat in 1914 

nog de taal van de Kerk was en nog veel langer de voertaal, onder ouderen soms 

nog steeds. 

 



 

Boerenzwaluw 
Buizerd 
Ekster 
Gierzwaluw 
Grote bonte specht 
Heggenmus 

 

Holenduif 
Houtduif 
Koolmees 
Meerkoet 
Merel 
Oeverloper 
Pimpelmees 
 

Rietgors 
Sperwer 
Vink 
Gaai 
Wilde eend 
Winterkoning 

Zwarte kraai 
 

 

 

 

Dotterbloemverbond [Calthion palustre] 

 
Tijdens de excursie bezochten we allereerst de bloemrijke Dotterbloemgraslanden. 
Het  gaat daarbij om bloemen van Dotterbloem (Caltha palustris), Waterkruiskruid 
(Senecio aquaticus var.erratica ), Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), 
Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides) en Moerasstreepzaad (Crepis 
paludosa). Daar komt een reeks van zeldzame en algemenere soorten bij zoals  
Kleine valeriaan (Valeriana dioica), Kale jonker (Cirsium palustre), Moerasrolklaver 
(Lotus pedunculatus), Kruipend zenegroen(Ajuga reptans), Echte valeriaan 
(Valeriana officinalis), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Moeraswalstro (Galium 



palustre), Veldzuring (Rumex acetosa), Scherpe boterbloem (Ranunculuis acuta), 
Pinksterbloem (Cardamine pratensis) en Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius). In 
het vroege voorjaar springen de geel bloeiende Dotterbloemen in het oog en de 
lichtroze Pinksterbloemen. Daarna komt een bonte periode met roze bloemen van 
Echte koekoeksbloem, de paarse Brede orchis, het blauwe Moerasvergeet-mij-nietje 
en de gele bloemen van Ratelaars, Waterkruiskruid en Moerasstreepzaad. Later in 
het seizoen overheersen de grassen en contrasteren de rode bloeiwijzen van 
Veldzuring (Rumex acetosa) met het grasgroen. Kort voor het maaien is het grasland 
veelal wittig bepluimd door de uitgebloeide aren van Gestreepte witbol (Holcus 
lanatus). In de kruidenrijke Dotterbloemgraslanden komen veel soorten nectar- en 
waardplanten voor, die van betekenis zijn voor bedreigde vlinders en andere 
insecten. 
 

Goed ontwikkelde Dotterbloemgraslanden zijn zeldzaam. 

 
Dotterbloemgraslanden zijn afhankelijk van hoge grondwaterstanden en een geringe 
tot matig hoge voedselrijkdom. Ze staan 's winters onder water en drogen 's zomers 
oppervlakkig uit. Wat de waterhuishouding betreft, komen ze overeen met de natte 
schraalgraslanden, die ook blauwgraslanden genoemd worden. 
Dotterbloemgraslanden komen echter op vruchtbaardere standplaatsen voor dan 
blauwgraslanden en produceren meer biomassa. Ze zijn wat minder soortenrijk dan 
karakteristieke, niet aangetaste blauwgraslanden en ze bevatten een kleiner aantal 
zeldzame soorten. De Dotterbloemgraslanden vormen wel een belangrijk leefgebied 
voor een groot aantal soorten. Daar horen zeldzame bij, maar vooral veel soorten die 
vroeger heel gewoon waren op natte plekken van het platteland en langs sloten en 
waterkanten. De industrialisatie van de landbouw en de verstedelijking heeft die 
soorten op talloze plaatsen doen verdwijnen.). 
 
Dotterbloemgraslanden waren net zo als blauwgraslanden honderd jaar geleden  
zeer algemeen. Ze kwamen in onze regio vooral voor in het  beekdallandschap. Ook 
langs  rivieroevers en kleiputten in het rivierengebied vinden we standplaatsen voor 
Dotterbloemgraslanden.  Nadat de landbouw overging op het gebruik van kunstmest 
is het totale oppervlak van de Dotterbloemgraslanden sterk afgenomen.  
 
Het traditionele natte hooiland 

 
Het Dotterbloemgrasland vertegenwoordigt meer nog dan het blauwgrasland het 
traditionele hooiland van natte gronden. In vergelijking met de moderne 
hoogproductieve cultuurgraslanden is het een „schraalland', een grasland met 
geringere opbrengst. Het Kranenburgerbroek stond  dan ook bekend als het 
“Armenveen”. Een gebied waar de arme boeren vroeger hun stro en kachelhout 
mochten halen. In het verleden, voor de introductie van de kunstmest in de 
landbouw, waren de Dotterbloemgraslanden echter het meest productieve hooiland 
dat „haalbaar' was op natte plekken in landschappen met overigens voedselarme 
gronden. De opbrengst van Dotterbloemgraslanden werd hoog gewaardeerd, 
blauwgraslanden waren net als heischrale graslanden en heides écht schraal. 
Traditionele boeren hebben hun uiterste best gedaan de voedingswaarde van het 
hooi en de opbrengst van de beemden en andere natte gronden te verbeteren. 
Dotterbloemgraslanden werden in tegenstelling tot blauwgraslanden dikwijls licht 
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bemest (stalmest). Verder werd de opbrengst verbeterd door ontwatering van de 
moerassen en door bevloeien met oppervlaktewater. De boeren waren daarbij heel 
vindingrijk. Alles werd gedaan om de toevoer van basenhoudend grondwater 
makkelijker te maken, te verdelen en over de graslandpercelen te laten vloeien en 
ongeschikt, zuur water, te weren.  
 
 

 

KENSCHETS 
ZOWEL MOERASSOORTEN ALS 

‘PRODUCTIEGRASSEN' 

Het traditionele hooiland van de veengronden in 
het Kranenburger Bruch,   gaat  in hoofdzaak om 
de Associatie van Boterbloemen en 
Waterkruiskruid.  Het laat heel goed zien uit welke 
onderliggende moerasgemeenschappen de 
Dotterbloemgraslanden zijn ontstaan. Het in 
gebruik nemen begon met lichte ontwatering van 
de reeks van begroeiingen die in een moeras 
voorkwamen en het proces van verlanding of 
veenvorming weerspiegelden. 

 
De moerassen waren oorspronkelijk grasarm. Door de lichte ontwatering konden via 
de randzones en slootkanten grassen in het moeras doordringen. Daardoor steeg de 
voedingswaarde en de opbrengst van het maaisel en dat was natuurlijk gunstig voor 
het vee en de beurs van de boer. Deze omvorming van moeras naar 
Dotterbloemgrasland, de verandering van de soortensamenstelling van de vegetatie, 
kon vooral goed plaatsvinden bij kwel of toestroming van naar verhouding basenrijk 
grondwater. Zulke grondwaterinvloed bevorderde de uitbreiding van grassen zoals 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Rood zwenkgras (Festuca rubra), 
Veldbeemdgras (Poa pratensis), Ruwe smele (Deschampsia cespitosa), Fioringras 
(Agrostis stolonifera) en Reukgras (Anthoxanthum odoratum). Ook bepaalde kruiden 
zullen daardoor vooruit zijn gegaan, bijv. Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus), 
Veldzuring (Rumex acetosa), Hoornbloem (Cerastium sp.), Ratelaar 
(Rhinanthus sp.), Brede orchis (Dactylorhiza majalis majalis) en Rode klaver 
(Trifolium pratense).  

 
 
 

In de winter nat, in de zomer vochtig 

 
Dotterbloemgraslanden hebben zich hier ontwikkeld  op matig voedselrijke, meestal 
moerig tot venige, soms slibhoudende klei- of veengronden die 's winters nat en 's 
zomers vochtig zijn. De grondwaterstand reikt 's winters voor een periode van 10 tot 
20 weken tot aan het maaiveld. Soms wordt de standplaats 's winters overstroomd, 
maar meestal niet langer dan een periode van 10 weken per jaar, vooral in de winter. 
Gedurende de rest van het jaar bevindt zich de grondwaterstand ca. 10 tot 30 cm 
onder het niveau van het maaiveld. 's Zomers kan de grondwaterstand voor een 



korte periode in de grond wegzakken, naar 50 tot 80 cm diepte onder het maaiveld. 
Op de gedeeltes met veen verdraagt de vegetatie de diepste waterstanden van 50-
60 cm, in klei- en leemgronden kan de waterstand in de zomer 70-80 cm onder het 
maaiveld in de grond wegzakken zonder nadelige gevolgen voor de vegetatie.  
 

 

Deze Dotterbloemgraslanden  zijn stikstof-gelimiteerd. 
Fosfaat is als gevolg van vroegere bemesting in relatief 
grote hoeveelheden aanwezig, maar wordt door ijzer voor 
een groot deel gefixeerd, vooral als na een overstroming de 
bodem oppervlakkig droogvalt. In het vroege voorjaar is 
fosfaat redelijk oplosbaar en beschikbaar, omdat de bodem 
dan sterk anaeroob is. Het is van belang dat de bodems van 
Dotterbloemhooilanden nat blijven omdat hoge waterstanden 
de stikstof mineralisatie beperken. Met name veengronden 
gaan sterk mineraliseren wanneer de waterstanden in het 
vroege voorjaar en de zomer laag zijn. 

 
Omdat in organische bodems grote hoeveelheden stikstof liggen opgeslagen, zal 
sterke mineralisatie leiden tot een verhoging van de biomassapoductie en tot een 
verlies aan soorten. Alleen nat zijn is niet voldoende voor de handhaving van 
Dotterbloemgrasland: het water moet arm zijn aan sulfaat en rijk aan ijzer. Vernatten 
met sulfaatrijk en ijzerarm oppervlaktewater kan tot gevolg hebben dat sulfaat wordt 
gereduceerd door microorganismen die tegelijkertijd ook veel organische stof 
afbreken. Daarbij komen ook veel voedingstoffen vrij. Dat wordt voorkomen door bij 
voorkeur met zuurstofloos grondwater te vernatten. 
 

 
 
Associatie van Boterbloemen en Waterkruiskruid (16Ab4) 

 
Deze associatie domineert ter plaatse. Senecio aquaticus is kensoort. De bodem is 
kalkarm maar basenrijk en humeus  pH 5,0. Sterke seizoensgebonden wisselingen 
van de grondwaterstanden; ‟s winters staat de standplaats soms onder water. 

 
 

 

Veldrus-associatie (16Ab1) 

 

Deze gemeenschap troffen we het meest langs de 
sloten aan. Ze kwam  voor waar basenarm, min of 
meer zuur en zuurstofhoudend grondwater ondiep 
afstroomt.  Ze is niet zo heel Dotterbloemrijk, omdat 
op de standplaatsen basenarme condities 
overheersen. 
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Akkerkool 
Basterdklaver 
Berenklauw 
Bezemkruiskruid 
Biezenknoppen 
Bijvoet 
Bitterzoet 
Blauw glidkruid 
Boswilg 
Brandnetel 
Brede waterweegbree 
Canadese fijnstraal 
Dolle kervel                    
Dotterbloem 
Donkere vetmuur 
Egelboterbloem 
Engels raaigras 
Europese hanenpoot 
Fluitenkruid                               
Gele lis 
Gerimpelde sneeuwbal 
Gestreepte witbol 
Gevlekte dovenetel 
Gewone berenklauw 
Gewone hennepnetel 
Gewone hoornbloem 
Gewone melkdistel 
Gewone vlier 
Gewoon beemdgras 
Glanshaver 
Grauwe wilg 
Groot hoefblad 
Grote boterbloem 
Grote brandnetel  
Grote egelskop                      
Grote kattenstaart 
Grote klaproos                                    
Grote ratelaar  
Grote wederik        
Haagwinde 
 

Handekenskruid spec. 
Harig knopkruid                                                            
Harig wilgenroosje 
Hartgespan 
Hennegras                  
Herderstasje 
Hoge cyperzegge                      
Holpijp                                  
Hondsdraf 
Hondspeterselie                 
Hopklaver 
Kale jonker 
Katwilg 
Kikkerbeet                            
Kleefkruid  
Kleine egelskop 
Kleinste egelskop 
Klein streepzaad 
Kleine valeriaan 
Knoopkruid                 
Koekoeksbloem 
Kompassla 
Kropaar                                          
Kruipende boterbloem 
Kruldistel                                   
Krulzuring 
Leverkruid 
Lidrus 
Mannagras 
Mannetjesvaren 
Margriet  
Moerasandoorn              
Moerasvaren  
Moerasrolklaver [stengel 
hol]                       
Moerasspirea          
Moerasvaren 
Moerasvergeetmijnietje  
Moeraswalstro 
Moeraswespenorchis 
 

Pitrus 
Poelruit 
Raket 
Reukeloze kamille 
Reukgras 
Ridderzuring 
Riet 
Rietgras 
Rimpelige sneeuwbal 
Rode klaver 
Ronde zegge 
Rossig fonteinkruid 
Ruw walstro [blad 
stekelpunt] 
Scherpe boterbloem 
Scherpe zegge 
Schietwilg 
Smeerwortel 
Tuinzuring   [R.rugosus] 
Tweerijige zegge 
Varkensgras 
Veenwortel 
Veldlathyrus 
Veldrus 
Veldzuring 
Viltige duizendknoop 
Vogelwikke 
Vossenstaart 
Wateraardbei 
Waterkruiskruid [var. 
Erratica] 
Waterzuring 
Wilde bertram 
Witte dovenetel 
Witte klaver 
Wolfspoot 
Zenegroen 
Zevenblad                         

Zilverschoon                      

Zompzegge                          

Zwarte els 

 



 

In een vochtige, humeuze  stikstofrijke ruigte 
langs de weg troffen we Hartgespan aan. 
Hartgespan stamt uit Azië en is als geneeskruid 
over de gematigde zone van Eurazië verspreid. 
Het heeft een kalmerende werking vooral op de 
bloedsomloop. 
 

         
 

Egelskoppen zijn weinig concurrentiekrachtig.  Ze stonden dan ook in een ondiepe sloot die periodiek 

geschoond wordt, zodat ze competitie ontlopen. 

  



 

 

In het Dotterbloemgrasland 

troffen we Waterkruiskruid 

[var. Erratica] aan .Het was een 

laaggelegen perceel, matig  

bemest en slechts weinig 

ontwaterd. ‘s Winters staat het 

vaak onderwater. ’s Zomers 

droogt de standplaats licht uit. 

 

 

In het Broek vonden we een in het oog lopende plantengemeenschap.  

CARICETUM GRACILIS 
De associatie van Scherpe zegge 

Scherpe zegge werd begeleid door Moeraswalstro, Gele lis, Riet, Grote kattenstaart, Rietgras, 

Watermunt, Dotterbloem, Veenwortel en Waterzuring. De plaats was eutroof en basenrijk. De 

ondergrond venig met een dun laagje slib. 

 Voedsel- en basenrijk 

 ’s Winters onder water 

 Zomers , zakt het water enkele decimeters onder het oppervlak. 

 Kruipende wortelstokken met toefen van bloeistengels 

 Scherpe zegge kan van allle zeggen het beste tegen inundatie 

 Is samen met rietgras het best bestand tegen uitdroging. 

 De smallere bladeren en de slankere aren van Carex acuta geven haar halmen een sierlijke [graciel] 

uiterlijk 

 

 

De kleine zwartwitmot heeft smeerwortel 

en, vergeet-mij-nietje als waardplanten. 



 

 

 

←Groene cicade 
Mestzwemtor [Sphaeridium scarabaeoides] 
Wespspin 
Franse veldwesp 
Puntbijvlieg 
Blinde bij [Twee verticale haarbanden op elk oog] 

Grote rietsigaarhalmvlieg 
Russenbladvlo 
Zuringhaantje 
Snorzweefvlieg 
Kleine bijvlieg [met geheel wit behaard gezicht] 

Twee ogige wilgenboktor 

 

 

 

Grote rietsigaarhalmvlieg 

Deze donker gekleurde fritvlieg met zijn 

kromme rug [Lipara lucens] is de veroorzaker 

van de bekende “sigaargal”in het riet. 

 



 

Wanneer het wijfje een ei gelegd heeft op een rietstengel, dan zal 9 

dagen later, als het is uitgekomen, het jonge larfje in de vochtige 

avondlucht naar boven kruipen om zich tussen de bladmassa boven het 

groeipunt van de stengel te vestigen en van de bladeren te gaan eten. De 

groei van de rietstengel wordt daardoor belemmerd. De knoppen en de 

leden blijven kort en dicht boven elkaar. De stengel groeit dus niet meer 

en dijt alleen nog maar uit in de breedte. Zo ontstaat de karakteristieke 

sigaargal. Later in de zomer boort de larve zich door het groeipunt naar 

binnen. Hij overwintert in de stengel. In strenge winters hakken 

Pimpelmezen de gallen open en eten de larven op. De larven die de 

winter trotseren, verpoppen zich in het voorjaar. De volwassen vliegen 

kwamen eind mei uit 

 

Sikkelsprinkhaan 
Zeggedoorntje 

Krasser 
Zuidelijk spitskopje [Lange vleugels] 

Gewoon spitskopje  [Korte vleugels]] 

Moerassprinkhaan [Schrikdraadgeluid, 

knippen met vingernagel] 

Grote sabelsprinkhaan 
 

 

Grote keizerlibel Bruine glazenmaker Watersnuffel 

 

 

 

Twee ogige wilgenboktor→ 

 

   

 

 

 

De Basterd weekschildkever voelt zich in dit moerassig gebied thuis Deze 

markant gekleurde Weekschildkever leeft van stuifmeel. Het mannetje heeft 

in het achterlijf huidklieren die een sekslokstof afscheiden om een vrouwtje 

aan te lokken. De larven ontwikkelen zich in vermolmd hout en jagen op de 

daar levende insectenlarven. 

 



 

Brandnetelmot               

Bruin zandoogje       

Groot witje   

Hooibeestje                       

Klein witje                 

Lieveling                        

Oranje zandoogje 

Gemma uil                     

Kleine vos                       

Kleine zwartwit 

mot  Muntvlinder                     

Psyche casta  

Icarusblauwtje              

Rietvink of 

drinker  

Vuurvlinder        

Vedermot 

Waterleliemot  

Klaverspanner ↓

Strouil

 

 

 



 

 

 

 

De Barnsteenslak is een klein landslakje welke te 

vinden is rondom het water. De barnsteenslak is ook in 

het water te vinden. Het kan een gedeelte van de 

benodigde zuurstof door de huid binnen krijgen, maar 

moet toch naar de oppervlakte voor zuurstof. Er zijn 

niet veel dieren welke dagelijks onder en boven het 

water leven, maar het Barnsteenslakje kan dat. 

 

Middelste groene kikker Bruine kikker Pad 

 

Het Kranenburgerbroek bezocht. 


