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1 INLEIDING 
 
 
 
 
 
 
1.1 ECOLOGISCH HERSTEL EN INRICHTING 
 
Huidige toestand van de beekmondingen 
De ecologische kwaliteit van veel beekmondingen langs de Maas is momenteel 
onvoldoende. Bijna alle beekmondingen zijn morfologisch sterk aan banden gelegd 
als gevolg van ingrepen uit het verleden ter verbetering van de waterhuishouding, de 
landbouw en de scheepvaart. Veel beekmondingen zijn vastgelegd met 
oeverbestortingen en benedenlooptrajecten van beken zijn vaak gekanaliseerd en 
genormaliseerd. Ook de oevers van de Maas zijn doorgaans met oeverbestortingen 
(vaak breuksteen) afgewerkt. Vrije erosie en sedimentatie en vrije beekmeandering 
treden daardoor nauwelijks meer op. Ook hydrologisch is er het nodige veranderd 
door opstuwing vanuit de Maas en in de beeklopen zelf, maar soms ook door 
versnelde afwatering van het beekwater (rechte V-profielen). Op de oevers van veel 
beekmondingen krijgt de natuurlijke vegetatie van ooibossen, moerasbegroeiing, 
kwelvegetaties en pioniervegetaties vaak weinig kans door intensief agrarisch 
gebruik van de flankerende gronden en intensief onderhoud dat hiermee gepaard 
gaat. 
 
Het project 'Beekmondingen Maas'  
Het project 'Beekmondingen Maas' is een samenwerkingsverband van het 
Waterschap Roer en Overmaas, het Waterschap Peel en Maasvallei, het Waterschap 
Aa en Maas en Rijkswaterstaat Limburg. Het doel van het project is om in 
gezamenlijkheid de beekmondingen in het Maasdal te herstellen, opnieuw in te 
richten dan wel natuurlijker te maken. Het streven is om de mondingen van de 64 
belangrijkste (primaire) beken (de beken uit het zgn. uitvoeringsprogramma 
Beekmondingen Maas; zie kaart in bijlage 1) zo optimaal mogelijk te laten voldoen 
aan de in deze rapportage beschreven streefbeelden. 
Op 5 oktober 2006 is door de drie betrokken waterschappen en Rijkswaterstaat 
Limburg een intentieverklaring (convenant) ondertekend, waarin men zich 
committeert aan een gezamenlijke aanpak van de benoemde beekmondingen. Dit 
kan gezien worden als de officiële start van het project Beekmondingen Maas. 
 
Behoefte aan streefbeelden 
Bij Rijkswaterstaat Limburg en de waterschappen bestaat de behoefte om 
nauwkeuriger te omschrijven wat onder meer natuurlijke beekmondingen moet 
worden verstaan. De minimale kwaliteitscriteria hiervoor zullen worden benoemd in 
het Stroomgebiedbeheersplan Maas van de Kaderrichtlijn Water (KRW) (vast te 
stellen in 2009). Nu al is duidelijk dat deze KRW-doelen vooral betrekking zullen 
hebben op habitatverbetering voor vissen, macrofauna, waterplanten, fytobenthos 
en fytoplankton. Met name de eerste drie groepen zullen direct baat hebben bij meer 
natuurlijke beekmondingen. Naast het bewerkstelligen van optimale optrekbaarheid 
van hoofd- en zijwateren voor vis, gaat het vooral om het verbeteren van de 
habitatkwaliteit. De KRW-doelen zijn echter nog niet in detail bekend en daarnaast 
minder ambitieus ten opzichte van eerder geformuleerde beleidsdoelen (zie § 1.2). 
Dit was de aanleiding om specifiek voor het project Beekmondingen Maas het 
voorliggende streefbeeld voor de beekmondingen op te stellen. Gekoppeld aan het 
streefbeeld zit een inventarisatie van mogelijk te nemen herstelmaatregelen per type 
beekmonding. 
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Doel rapportage 
De voorliggende rapportage en uitgevoerde achtergrondstudie naar concrete 
herstelmaatregelen aan beekmondingen zullen op verschillende manieren gebruikt 
gaan worden: 
• het verschaffen van inzicht in de aard van de knelpunten en omvang van 

mogelijke herstelmaatregelen voor de beekmondingen langs de Maas; 
• het dienen als basisdocument voor de verdere planvorming (opstellen van 

inrichtings- en uitvoeringsplan) voor de afzonderlijke beekmondingen; 
• het dienen als intern en extern communicatiemiddel. 
• het mede bepalen van de prioriteit van de aanpak van de verschillende 

beekmondingen in aparte deelprojecten. 
 
Status rapportage 
De beschreven streefbeelden en voorgestelde herstelmaatregelen hebben geen 
bindende status. Wel kunnen ze worden beschouwd als adviserend en als een 
belangrijk richtinggevend kader voor Rijkswaterstaat en de waterschappen als 
uitvoerende instanties. Hiermee is het document een leidraad voor toekomstige 
herinrichtingsplannen en de ideeënvorming daaromheen. 
 

1.2 RELATIE MET BELEIDSDOELEN  
 
De mondingen van beken hadden tot voor kort geen aparte status in het 
uitvoeringsbeleid van Rijkswaterstaat of de waterschappen. Dit hangt wellicht samen 
met het feit dat geen van beide partijen deze onderdelen op eigen kracht kan 
aanpakken. De mondingsgebieden liggen immers altijd in zowel de invloedsfeer van 
Rijkswaterstaat als in die van één van de waterschappen. De drie betreffende 
waterschappen en Rijkswaterstaat hebben sinds 2006 de beekmondingen onderdeel 
van hun uitvoeringsbeleid gemaakt. 
 
Beleidsdoelen Rijkswaterstaat 
Sturende beleidskaders voor Rijkswaterstaat zijn vooral de Kaderrichtlijn Water en 
de in 2004 opgestelde ‘Ecologische Gebiedsvisies Maas’. Vanuit beide kaders zijn 
een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de mondingen en een vrije 
optrekbaarheid voor vissen speerpunten. Daarnaast heeft het project 'Vrij 
eroderende Oevers' van Rijkswaterstaat onlosmakelijk met mondingen van beken te 
maken. 

 
 
Beleidsdoelen waterschappen 
Voor alle waterschappen is de Kaderrichtlijn Water een belangrijke kapstok voor de 
aanpak van de beekmondingen. Het ecologisch herstel van de mondingen past 
daarnaast in de doelstellingen van het Waterschap Roer en Overmaas en Peel en 

 
Kaderrichtlijn Water (KRW) en beekmondingen langs de Maas 
 
Het ecologisch herstel van beekmondingen is een belangrijk onderdeel van de uitvoering van de 
Kaderrichtlijn Water. De mondingen vormen het verbindingstuk tussen verschillende 
waterlichamen. De biologische kwaliteitselementen uit de KRW (met name vissen, macrofauna en 
waterplanten) hebben in hoge mate baat bij het natuurlijker laten functioneren van de 
mondingsgebieden. Daarnaast is met name voor vissen de verbetering van de optrekbaarheid van 
belang. Naast de biologische kwaliteitselementen zullen ook morfologische doelstellingen uit de 
KRW een belangrijke impuls krijgen. 
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Maasvallei om beken met een 'specifiek ecologische functie' (SEF) verder te 
ontwikkelen. Dit zijn beken met de hoofdfunctie natuur. Het Waterschap Aa en 
Maas kent vanuit haar waterbeheerplan een vergelijkbare aanwijzing; de beken met 
de functie 'waternatuur' moeten (aquatisch) ecologisch optimaal ontwikkeld worden. 
Bij alle waterschappen krijgen de meeste beken de functietoekenning van belangrijke 
'ecologische verbindingszone', o.a. voor de visfauna. Bij het Waterschap Aa en Maas 
zijn daarnaast de mondingen van de waterlopen met de gecombineerde functie 
'ecologische verbindingszone' en 'viswater' interessant. De hier gepresenteerde 
streefbeelden voor de mondingen sluiten zoveel mogelijk aan bij de 
waterstreefbeelden voor de beken zoals opgesteld door de waterschappen (IWACO, 
2002; Buskens & De Wilde, 2002). 
 
Provinciale beleidsdoelen 
Het ecologisch herstel van de beekmondingen langs de Maas sluit aan bij de 
beleidsdoelstellingen van de provincies. Het streven naar meer natuurlijke beken 
met een "specifiek ecologische functie/functie waternatuur" is ook opgenomen in 
de Provinciale plannen. In het Provinciaal Omgevingsplan van Limburg zijn beken 
met een specifiek ecologische functie onderdeel van de Provinciale Ecologische 
Structuur (PES/EHS). De Provincie Noord-Brabant heeft, naast de eerder 
genoemde functies waternatuur, ecologische verbindingszone en viswater in het 
Waterhuishoudingsplan, beekherstel als belangrijk thema in de Reconstructieplannen 
opgenomen. Beken met deze functieaanduidingen vallen ook binnen de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur van Noord-Brabant (GHS).  
Om aan de doelstellingen van de KRW te voldoen zijn door de Provincie Limburg 
voor beken reeds streefbeelden opgesteld (Krekels, e.a., 2003), maar hierin hebben 
mondingen geen aparte status.  
Enkele beekmondingen liggen daarnaast in gebieden van de PES waar 
rivierveruimings/natuurontwikkelingsprojecten (zullen) plaatsvinden, zoals de 
aanleg van hoogwatergeulen en nevengeulen (bijv. hoogwatergeulen Lomm, Venlo-
Velden, Raaiweide, Well-Aijen) of uiterwaard/weerdverlaging (NURG-project 
Hemelrijkse waard, Grensmaasproject). Vanuit het provinciaal beleid moet een 
omgang met deze mondingen in de rivierveruimingsontwerpen geformuleerd 
worden. 
 
 

 
Herinrichting beekmondingen en de 'Beleidslijn Grote Rivieren' 
 
Herstelmaatregelen van beekmondingen vinden plaats in het rivierbed van de Maas. 
Activiteiten in het rivierbed kunnen leiden tot een afname van de voor de rivier 
beschikbare ruimte en tot verhoging van de hoogwaterwaterstand. Voor elke ingreep is 
daarom een vergunning in het kader van de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken (Wbr) 
nodig. Nieuwe ingrepen, zoals de herinrichting van beekmondingen, moeten getoetst 
worden aan de beleidslijn Grote Rivieren. Per beekmonding moet bezien worden of 
ingrepen voldoen aan de beleidslijn. Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan er in de 
praktijk toe leiden dat afgeweken wordt van het streefbeeld of dat andere 
herstelmaatregelen gekozen worden. 
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Beleidsdoelen landelijk natuurbeleid (habitat- en vogelrichtlijngebieden) 
Vanuit het landelijk natuurbeleid (Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit; LNV) staat - naast de ontwikkeling van de EHS (uitgewerkt in de 
provinciale PES; zie hiervoor) - de ontwikkeling van de beschermingszones uit de 
habitat- en vogelrichtlijngebieden hoog op de agenda. De habitat- en vogelrichtlijn 
schrijven voor dat natuurwaarden in deze beschermingszones niet enkel beschermd 
moeten worden, maar zo mogelijk ook ecologisch verbeterd en ontwikkeld. Een 
aantal beekmondingen ligt in habitatrichtlijn- en/of vogelrichtlijngebieden (en zijn 
derhalve ook vanuit de Natuurbeschermingswet beschermd).  
Het gaat hierbij om:  
• de Geulmonding in het zomerbed van de Grensmaas; 
• de Hemelbeek ten oosten van het Julianakanaal;  
• de Swalmmonding; 
• de Lingsforterbeek; 
• het Geldernsch-Nierskanaal; 
• de Looise Graaf ten oosten van de rijksweg; 
• de Oeffeltsche Raam en delen van de Virdsche Graaf. 
 
Bij alle beken die in de Grensmaas uitmonden moet er rekening mee gehouden 
worden dat de Nederlandse bedding van de Grensmaas habitatrichtlijngebied is. 
 

 
 
 
Definitie van het begrip beekmonding  
 
Dit streefbeeld behandeld in principe de hele waterloop van de beek die binnen het 
winterbed van de Maas ligt en waarvoor de Minster van Verkeer & Waterstaat bevoegd 
gezag is inzake de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr), begrensd zoals weergegeven 
op de beheerskaarten van Rijkswaterstaat Limburg. 
De nadruk zal echter liggen op de directe monding (de eerste tientallen meters vanaf de 
Maas en deels in de Maas). Van de benedenlopen van beken zijn doorgaans al streefbeelden 
opgesteld. Juist de directe mondingen hebben een heel eigen karakter, waardoor hiervan 
specifieke streefbeelden opgesteld moeten worden. 
Naast de mondingen van natuurlijke beken worden in dit document ook de mondingen van 
enkele kunstmatige watergangen opgenomen (zoals weteringen langs de Benedenmaas), 
omdat ook deze mondingen een belangrijke ecologische functie hebben. 
 
 

Watervalletje in de 
zuidelijke mondingtak 
van de Eckeltse Beek 
bij Grubbenvorst 
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1.3 ECOLOGISCHE FUNCTIE VAN BEEKMONDINGEN 
 
Beekmondingen vormen de verbindende schakels tussen het hoofdwatersysteem van 
de rivier de Maas en het regionale watersysteem, gevormd door de tientallen 
zijwateren. Ze vormen belangrijke knooppunten in de uitwisseling van soorten, maar 
hebben ook eigen morfologische en landschapsecologische eigenschappen, waardoor 
ze een leefgebied op zich vormen (zie kader). We kunnen hierbij onderscheid maken 
in drie schaalniveaus. 
 

 
 
Internationaal  
Vanuit de internationaal oogpunt is het belangrijk dat met name beken met een 
behoorlijk achterland optrekbaar zijn voor soorten. Het gaat dan natuurlijk om 
rheofiele vissoorten als Zalm, Barbeel, Kopvoorn, Serpeling, Riviergrondel en 
Winde, maar ook om halfterrestrische soorten als Bever en Otter en zelfs een goede 
verspreiding van macrofaunasoorten (o.a. libellen als Gaffellibel en Beekrombout). 
Een goede optrekbaarheid van de beken bij de monding heeft uitstraling op het 
Maassysteem als geheel. 
 
Regionaal 
Op regionaal niveau zijn natuurlijke beekmondingen van belang om populaties te 
verbinden, maar ook om geschikte habitats en stepping-stones te vormen langs een 
over grote delen weinig optimale Maas. De Maas zelf is op veel trajecten immers 
hoog opgestuwd, verdiept en arm aan stroming en morfologische variatie. 
Beekmondingen bieden hierin zowel plek aan riviersoorten als aan beeksoorten. 
 
Lokaal 
Lokaal zijn beekmondingen habitats op zich. Natuurlijke mondingen hebben een 
bijzondere morfologie, met sedimentwaaiers, steilwanden, grindbanken en vaak een 
veel rijkere (oever)begroeiing dan de Maas. Er treedt op kleine schaal een grote 
variatie op in waterdiepte, sediment, stroomsnelheden etc. Beekmondingen hebben 
te maken met morfologische processen vanuit de beek, maar vooral ook vanuit de 
Maas. Juist rond de beekmondingen vindt de Maas gedurende hoogwater 
aangrijpingspunten voor erosie. De beek zelf valt er vaak stil waardoor ze ook een 
grote hoeveelheid sediment verliest. Dit alles draagt eraan bij dat beekmondingen 
lokaal een grote variatie en soortenrijkdom kunnen hebben. Daarnaast hebben 
beekmondingen ook invloed op de waterhuishouding bovenstrooms, bijvoorbeeld in 
oude meanders, waardoor ze van invloed zijn op de natuur op grotere afstand van 
de monding.  
 

1.4 WERKWIJZE 
 
Er is een indeling in vier typen beekmondingen opgesteld, waarbij elk type ook een 
eigen (deels overlappend met andere typen) streefbeeld heeft. Elk streefbeeld is tot 
stand gekomen door zoveel mogelijk uit te gaan van het natuurlijk functioneren van 
de beekmondingen (systeemanalyse). Hierbij zijn echter onomkeerbare ingrepen aan 
het Maassysteem (gestuwd, aanwezigheid dijken) als vast gegeven aangenomen.  

    schakel, knooppunt  
beekmonding =         leefgebied langs de Maas 
    leefgebied op zich 
          leefgebied in de beek 
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De streefbeelden zijn opgesplitst in een morfologisch, een ecologisch en een 
beheerstreefbeeld:  
 
1. Het morfologisch streefbeeld (H2) geeft aan welke processen rond een natuurlijke 
beekmonding spelen en hoe dit uitwerkt op de (geo)morfologische en hydrologische 
kenmerken. 
 
2. In het ecologisch streefbeeld (H3) is vervolgens per type een algemene 
systeembeschrijving van het mondingstype gegeven, een overzicht van 
karakteristieke levensgemeenschappen en een aantal natuurlijke 
referenties/voorbeelden. 
 
3. Het beheerstreefbeeld (H4) gaat in algemene zin in op hoe de mondingsgebieden 
het best beheerd kunnen worden. 
 
Uit de opgestelde streefbeelden volgen automatisch de verschillen met de huidige 
situatie en de knelpunten die er nog liggen om beekmondingen natuurlijker te 
maken. Dit leidt tot een aantal algemene herstelmaatregelen per type beekmonding 
(H5). 

Monding van de 
Oeffeltsche Raam bij 
Oeffelt (foto Marniks 
Maris). 
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2 TYPERING VAN BEEKMONDINGEN 
 
 
 
 
 
 

2.1 INDELING IN BEEKMONDINGTYPEN 
 
Door de grote lokale en regionale verschillen in de geologie kent het Maasdal 
verschillende typen beken, met ook verschillende typen beekmondingen. Voor 
beken zijn inmiddels verschillende bruikbare indelingen ontworpen (De Mars e.a., 
2001; Verdonschot, 2000; Krekels e.a., 2003). Omdat de mondingen van de beken 
zo’n eigen karakter hebben, zijn deze indelingen van beektypen niet altijd één op 
één over te zetten naar de mondingen. Een terrasbeek kan bijvoorbeeld in zijn 
mondingsgebied een zandbeek of moerasbeek zijn. Daarnaast spelen er rond de 
mondingen specifieke onomkeerbare zaken, zoals het effect van opstuwing van de 
Maas (zie § 3.7). De gebruikte indeling moet daarnaast per mondingstype uitmonden 
in een logische set herstelmaatregelen. Hierbij gaat het niet alleen om natuurlijke 
beken maar ook om kunstmatige wateren, zoals de weteringen en kanalen langs de 
Bedijkte Maas en de Benedenmaas.  
Daarom is in deze rapportage een aparte indeling voor de mondingen opgesteld, die 
echter wel zo eenvoudig mogelijk van opzet is gehouden. Globaal kunnen vier typen 
worden onderscheiden, die ook allemaal een wat ander streefbeeld hebben: 
• Grindwaaiermondingen: vooral beekmondingen van heuvellandbeken in het 

traject van de Bovenmaas en Grensmaas; 
• Zandwaaiermondingen: mondingen van zandbeken en terrasbeken, vooral op 

het traject van de Zandmaas en delen van de Bedijkte Maas en Benedenmaas; 
• Sijpelmondingen: mondingen van natuurlijke kwelmoerassen in (de flanken van) 

het holocene Maasdal, vooral langs de Zandmaas en een enkele maal langs de 
Grensmaas, de Bedijkte Maas en de Benedenmaas; 

• Moerasmondingen: Mondingen met een stilstaand karakter langs 
benedenstroomse trajecten van de Maas en in sterk gestuwde situaties langs de 
Zandmaas.  

De specifieke kenmerken van deze mondingstypen zijn weergegeven in tabel 1. In 
de volgende paragrafen zullen alle typen uitgebreider worden toegelicht. 
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Tabel 1 De onderscheiden mondingstypen met systeemkenmerken en voorbeelden. 

Mondingstype  Subtype Breedte  Verval & 
stroomsnelheid 

Maasinvloeden 
 

Corresponderend 
beektype  

Kenmerken 
 

Voorbeeld 
 

1. Grindwaaier-
monding  

- 4-15 meter 
(heuvelland) 
 

> 0,40  m/s 
> 1 m/km 
 
Bij terrasriviertje 
sterk wisselend  
 

Ongestuwd 
(Grensmaas) 
Weinig gestuwd 
 
 
 
 

Meestal 
heuvellandbeek (HRI), 
soms terrasriviertje 
(TRr) 

• grote beek met aanvoer van veel grind vanuit glaciale 
Maasafzettingen en soms nog vanuit het achterland;  

• hierdoor potentiële vorming van een grindwaaier in de Maas; 
• sterke erosie van oeversteilwanden, zowel door de beek als door de 

Maas; 
• bedding bestaand uit grind; 
• grind- en zandbanken aanwezig; 
• dalvlakte opgebouwd uit  gesedimenteerde leem- en Lössafzettingen 

met af en toe grindlagen; 
• fors verval over de hele linie bij heuvellandbeken; sterk wisselend 

verval bij terrasbeken; 
• oevers grillig, steil en snel ondergraven.  

Jeker, Geul, 
Geleenbeek  

Terrasbeek 10-30 meter 
(terrasriviertj
e); 4-10 
(terrasbeek) 

Wisselend, 
meestal < 0,5 
m/s, maar soms 
hoger, > 1 m/km 

Beperkt of 
ongestuwd 

Terrasbeek 
benedenloop (TRI), 
Terrasriviertje (TRr) 

• Vooral aanvoer van zand, soms nog fijn grind 
• In potentie zandwaaiervorming in de Maas (vaak onzichtbaar door 

gestuwde karakter van de Maas) 
• Sommige terrasbeken stromen vaak direct door de terrassen op de 

Maas aan (type Schelkensbeek), maar veel beken vinden in hun 
benedenloop een oude Maasmeander en volgen het rivierdal in 
stroomafwaartse richting (meestal noordelijk) 

• Bij terrasbeken soms hoge steilwanden (insnijding Maasterrassen) 
relatief dicht bij de monding, die alleen door de beek eroderen. 

Geldernsch-
Nierskanaal, 
Schelkensbeek,  
Aalsbeek, 
Everlosche beek 

2. Zandwaaier-
monding 

Zandbeek 
 

4-10 m < 0,5 m/s 
< 1 m/km 
 
 

Beperkt of 
ongestuwd 
 

Zandbeek of 
laaglandbeek 
benedenloop (LRI)  

• Vooral aanvoer van zand, soms nog fijn grind; 
• In potentie zandwaaiervorming in de Maas (vaak onzichtbaar door 

gestuwde karakter van de Maas); 
• Lemige of zandige steilwanden, sterk beïnvloed door Maashoogwaters; 
• Meanderende benedenloop, vaak uitkomend in oude Maasmeander; 
• Mondingstrajecten van zandbeken hebben meanderende benedenloop, 

met lage oevers die eroderen door de beek en door Maashoogwaters. 

Groot: Swalm, Roer, 
Niers, Neerbeek  
 
Klein: Kwistbeek, 
Rode Beek, 
Oostrumse Beek, 
Lottumse Beek,  
Molenbeek, 
Haagbeek 

3. Sijpelmonding 
 

- Gering tot 
zeer gering 

0 tot 0,5  m/s Gestuwd of 
weinig gestuwd 

Bronbeken, 
Maasmeanderbeken 

• Beken met hun oorsprong in lokale (kwelmoerassen in het Maasdal; 
• Van nature sprake van inzijgmoerassen aan de flanken van het 

Maasdal die al dan niet met een klein beekloopje op de Maas 
uitmonden; 

• Oorsprong in kwelrijke oude Maasmeanders tegen een Maasterrassen 
(Zandmaas) en Plateaus (Zuid-Limburg); 

• Tegenwoordig vaak een versnelde afwatering door aanleg van diep 
ingesneden leigraven/waterlopen; 

• Zowel kalkarm en ijzerrijk (langs Zandmaas), als kalkrijk en ijzerrijk 
(Zuidelijk Limburg). 

Asseltse Leigraaf, 
Heukelomse beek, 
Heijense Leijgraaf, 
Campagnebeek 

4. Moerasmonding - Zowel kleine 
als grote 
afvoer 

< 0,1  m/s, 
maxima 
nauwelijks hoger 

Gestuwd of van 
nature 
betrekkelijk 
stagnant, zoals 
de Bedijkte 
Maas 

Gestuwde zandbeek,  
Gestuwde 
laaglandbeek, 
weteringen met 
beperkte afvoer/brede 
monding 

• Soms opstuwing van een echte beek, soms een wetering in een 
laaglandsituatie; 

• (vrijwel) stagnant door sterke stuwing vanuit de Maas; 
• Vaak een kunstmatige ontstaansgeschiedenis; 
• Meer het karakter van een Maasinham dan een beekmonding; 
• morfologische activiteit alleen tijdens grote maashoogwaters; 
• rijk aan moerasbegroeiing en waterplanten. 

Eckeltse beek, 
Sluisgraaf, 
Tochtsloot, De Vliet  
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2.2 GRINDWAAIERMONDING 
 
Dit zijn over het algemeen de mondingen van heuvellandbeken in zuidelijk Limburg. 
Meestal zijn dit relatief grote beeksystemen met een betrekkelijk groot achterland 
(Geul, Jeker, Geleenbeek). Ze hebben een sterk verhang en zijn in staat grind mee te 
voeren uit bovenstroomse gebieden, maar vooral ook vanuit de glaciale 
Maasafzettingen in het Maasdal zelf. Hierdoor kunnen zich rond de monding 
waaiers van grind in de Maas vormen die een waardevol biotoop vormen voor o.a. 
rheofiele vissoorten en reigerachtigen. De dalvlakte van de benedenloop van deze 
beken bestaat vooral uit opgesedimenteerd leem dat een relatief dik pakket bovenop 
het oude Maasgrind vormt. Hierdoor is er vaak sprake van steilwanden rond de 
beekmonding. De stroomsnelheden in de monding zijn meestal hoog en de beek is 
van nature in staat zijn loop sterk te verleggen (zie Geulmonding). Daarnaast is er 
sprake van grind- en zandbanken en een relatief ondiepe bedding. 

De monding van de Geul met een uitgestrekte 
grindwaaier in de Grensmaas (boven). Daarnaast de 
benedenloop van de Berwinne met steilwanden, bos en 
beekdalruigtes. 
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2.3 ZANDWAAIERMONDING 
 
Dit zijn de mondingen van zandbeken en terrasbeken langs de Maas. Globaal vinden 
we deze mondingen vanaf het Maasplassengebied (de Roer) tot aan de laatste echte 
beken langs de Brabantse Maas (o.a. Oeffeltsche Raam, Graafse Raam en Dieze). De 
stroomsnelheden in de benedenloop van deze beken liggen doorgaans lager dan bij 
de grindbeken, hoewel sommige terrasbeken nog meer dan 0,5 m/s halen. Veel 
beken hebben relatief diepe dalen in de Maasterrassen uitgesneden. Vooral beken 
die door de Maasduinen snijden voeren relatief grote hoeveelheden zand mee af, 
waardoor ze in potentie grote zandwaaiers in de monding kunnen vormen 
(bijvoorbeeld de Schelkensbeek of het Geldernsch-Nierskanaal). Andere beken 
leggen een langere weg af door het holocene Maasdal en hebben rond de monding 
het karakter van een meanderende zandbeek (Roer, Groote Molenbeek, 
Vierlingsbeekse Molenbeek). In tabel 1 is binnen het type van de 
zandwaaiermondingen onderscheid gemaakt tussen terrasbeken en zandbeken. 
Hiervoor is gekozen omdat sommige terrasbeken tot aan hun monding door de 
hogere maasterrassen snijden (Schelkensbeek, Aalsbeek, Geldernsch-Nierskanaal, 
Everlosche Beek) en daardoor toch wat verschillen van echte zandbeekmondingen. 
Dit vertaalt zich vooral in de aanwezigheid van een relatief smal dalletje met hoog 
opgaande, zandige steilwanden en wat hogere stroomsnelheden.  
 
 

De monding van de 
Schelkensbeek is het fraaiste 
voorbeeld van een natuurlijke 
zandwaaiermonding zoals die bij 
terrasbeken langs de Zandmaas 
kunnen ontstaan. 
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2.4 SIJPELMONDING 

 
De sijpelmonding is een apart slag monding. Ze kwam oorspronkelijk voor bij thans 
gegraven afwateringen en leigraven die van nature een heel ander karakter hadden. 
Het gaat hierbij vooral om de monding van oude Maasmeanders die van nature natte 
kwelmoerassen waren. In tegenstelling tot zandbeken hebben ze maar een beperkt 
achterland (ze voeren vooral water uit het Maasdal zelf af). Sommige van deze 
kwelmoerassen hadden vroeger een klein stroompje dat op de Maas afwaterde, maar 
waarschijnlijk verdween het meeste water via inzijging ondergronds naar de Maas. In 
dergelijke gevallen was er soms nauwelijks sprake van een echte monding. Waar dat 
wel het geval was kon de monding bij extreme hoogwaters ook weer kortstondig 
dichtzanden door oeverwalafzettingen vanuit de Maas. In dat geval zocht het water 
weer een nieuwe weg door de zandige afzettingen naar de Maas toe. 
In de laatste eeuwen zijn veel van deze natte Maasmeanders drooggelegd door de 
aanleg van afwateringsbeken. Voorbeelden zijn de Heijense Leijgraaf, de Asseltse 
Leijgraaf, de Heukelomse Beek, de Kingbeek en de Campagnebeek (in zijn huidige 
vorm). Ze wateren bijna altijd relatief lokaal kwelwater af, dat uitreedt op de 
overgang van de Maasterrassen. Vaak is dit de overgang van het laag naar het 
middenterras, en soms de overgang van de Maasduinen naar het laagterras. Bij 
kwelmoerassen met grotere afvoeren kan een sijpelmonding steeds meer op een 
zandwaaiermonding gaan lijken, maar in het winterbed - verder van de rivier - wordt 
ook hierbij de beekloop steeds minder goed herkenbaar en is er sprake van een 
moerasgebied. 

Een natte riviermeander zoals er oorspronkelijk ook verschillende langs de Zandmaas moeten 
hebben gelegen. Rechts een kwelrijke meander bij de monding van de Rode Beek bij Arcen, die 
als referentie kan dienen voor natuurlijke Maasmeanders en sijpelmondingsituaties langs de 
Zandmaas; rechtsboven een afvoerloopje naar de hoofdrivier. 
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2.5 MOERASMONDING 
 
Moerasmondingen zijn mondingen van (vaak kunstmatige) watergangen en beken 
met een bijna stilstaand karakter. Dit treedt bijvoorbeeld op bij de weteringen en 
kanalen langs de Bedijkte Maas (bijv. de Tochtsloot, de Vliet) en beken met geen of 
nauwelijks verval in hun benedenloop. De waterstanden en het stromingsregime in 
de monding worden vooral bepaald door de Maas en sommige mondingen moeten 
eerder gezien worden als een verlengstuk van het Maasmilieu dan als een beek 
(Sluisgraaf, Teeffelense Wetering), wat zich bijvoorbeeld kan uiten in het 
voorkomen van soorten als Rivierfonteinkruid.  
Ook zijn er een aantal beken die net aan de bovenstroomse kant van een Maasstuw 
liggen en daardoor een sterk opgestuwd karakter hebben (bijv. de Eckeltse Beek en 
in mindere mate de Vierlingsbeekse Molenbeek). Deze mondingen kunnen we door 
hun stagnante karakter ook tot de moerasmondingen rekenen. Veel 
moerasmondingen hebben langs de Maas een kunstmatige ontstaansgeschiedenis 
(weteringen Bedijkte- en Benedenmaas). Ze hebben vaak een stagnant karakter, 
maar kunnen in natte periode ook plots een relatief hoge afvoer hebben 
(Drongelens kanaal, Hertogswetering). Het predikaat moerasmonding, dan wel iets 
wat meer op een zandmonding lijkt, hangt in zo’n geval sterk af van de 
dimensionering van de monding. In de huidige situatie zijn ze behoorlijk diep 
uitgegraven met relatief steile oevers en worden ze door piekafvoeren ook op diepte 
gehouden. 
Natuurlijke moerasmondingen zijn echter relatief ondiep en kunnen soms dicht 
begroeid zijn met waterplanten en helofytenvegetaties. Dit kan vanwege de sterke 
werking van golfslag door de scheepvaart langs de huidige Maas alleen in de luwere 
delen, wat verder van de directe monding, optreden.  

De oude, afgesloten monding van 
de Eckeltse Beek en de 
Maasmeander bij de Vliet 
(linksonder) geven een doorkijk 
naar hoe natuurlijke 
moerasmondingen eruit zien. 
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3 MORFOLOGISCH STREEFBEELD 
Het herstel van processen 
 
 
 

3.1 PROCESSEN IN BEEKMONDINGEN 
 
Hydromorfologische en landschapsecologische processen die rond beekmondingen 
spelen vormen de basis voor hun ecologische variatie. Ze scheppen de kansen voor 
specifieke flora en fauna maar zijn ook bepalend voor de landschappelijke 
ontwikkeling en waarde van natuurlijk mondingen. 
Hieronder zullen alle processen die langs beekmondingen spelen worden besproken. 
Hieruit volgt vervolgens een morfologisch streefbeeld.  
 

3.2 VRIJE OEVEREROSIE EN MEANDERING 
 
Erosie rond de monding 
De meest spectaculaire erosie-effecten rond natuurlijke beekmondingen worden 
veroorzaakt door de hoofdrivier waar ze in uitkomen. Tijdens hoogwaters heeft de 
Maas rond haar beekmondingen een aangrijpingspunt voor erosie. Niet voor niets 
zijn sommige beekmondingen in de huidige situatie met zware steenzetting tegen 
erosie beschermd. 
Veelal treedt hoogwatererosie op in de vorm van terugschrijdende erosie. Hierbij 
komt het hoogwater van de Maas over het winterbed aanstromen en valt het over de 
oever van de beek in de lager gelegen beekbedding. Hierdoor wordt de 
bovenstrooms gelegen oever van de beek terugschrijdend weggeërodeerd (figuur 1).  
 
Erosie door golfslag 
Specifiek in gestuwde delen van de Maasvallei speelt de golfslag door de scheepvaart 
een belangrijke rol bij het in gang zetten van oevererosie in mondingen. Door het 
vaste stuwpeil wordt de golfslag op één hoogte geconcentreerd. Daarnaast heeft de 
Maas door opstuwing en normalisatie de neiging zich te verbreden. Hierdoor 
hadden zich in de jaren ’60 en ’70 de vele steilwanden in de oevers van de Maas 
gevormd en kalfde landbouwgrond steeds verder af (Peters, 2005). In mondingen 
waar de oeverbestorting in verval is geraakt zien we dan ook vaak steeds verder 
terugschrijdende steilwanden en het ontstaan van kleine, ondiepe rivierbaaitjes 
(zoals de Sluisgraaf).Waar erosie door hoogwaters een meer incidenteel karakter 

Een uitgeerodeerde baai in de 
monding van de Sluisgraaf, met 
links een lage steilwand 
overgaand in een zandige oever 
met ondiep water. De oevers van 
de Maas zijn op deze locatie 
overigens nog grotendeels 
vastgelegd. 
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heeft treedt oevererosie door golfslag bijna continu op (figuur 2). Naarmate de 
oevererosie voortschrijdt - en de steilwanden verder van de rivier komen te liggen - 
zal dit proces steeds verder uitdoven. Steilwanden maken dan plaats voor zandige of 
grindige oeverafzettingen en ondiep water. 
 
Beekmeandering 
Naast erosie door de Maas worden beekmondingen gevormd door laterale erosie 
(meandering) van de beek zelf. Dit is een meer geleidelijk proces dat ook bij lage 
afvoeren werkzaam kan zijn. Hierbij vormt de beek door erosie steile oevers in haar 
buitenbochten en worden nieuwe zand- en grindbanken (pointbars) in de 
binnenbochten afgezet. De mooiste voorbeelden hiervan zijn wellicht de monding 
van de Berwinne en de Geul, maar ook bij meerdere zandbeken, zoals de 
Vierlingsbeekse Molenbeek, de Swalm en de Oostrumse beek zien we dit proces net

Erosiesnelheid  
in m/j 

Tijd in jaren 

Hoogwater

Hoogwater 

Hoogwater

Hoogwater

Figuur 2 De ontwikkeling van de 
verwachte erosiesnelheid van vrije 
oevers rond beekmondingen. 
Aanvankelijk treedt een snelle 
erosie op onder invloed van 
golfslag, later, wanneer de 
steilwanden buiten bereik van het 
stuwpeil liggen, krijgt erosie meer 
een incidenteel karakter door 
optredende hoogwaters (Peters, 
2005). 

Figuur 1 Principe van terugschrijdende 
erosie aan de bovenstroomse 
mondingoever tijdens hoogwater op 
de Maas . 
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voor hun monding in de Maas. Bij enkele beken is meandering weer op gang 
gebracht door een kronkelende loop in de benedenloop aan te leggen (Neerbeek, 
Groot Molenbeek Wanssum). 
De meest actieve meandering treedt op bij beken met een groot verhang, eventueel 
gecombineerd met een grote afvoer, zoals de Geul of het Geldernsch-Nierskanaal. 
Daarnaast speelt de erodeerbaarheid van het materiaal een grote rol. Zandige 
oevers, zoals bij veel terrasbeken langs de Zandmaas (Schelkensbeek, Aalsbeek) 
eroderen veel sneller dan compacte leem- of kleioevers, zoals bijvoorbeeld langs de 
Voer, de Ur of de Oeffeltsche Raam. 
 

3.3 BEDDINGEROSIE 
 
Terugschrijdende beddingerosie is een specifiek proces in sommige terrasbeken 
langs de Zandmaas. Hierbij snijdt een beek zich steeds verder in in de zandige 
terrassen en Maasduinen. Natuurlijke beken hebben in zo’n geval al lang geleden een 
dalletje in de zandgronden uitgesleten, waarna dit proces vervolgens grotendeels stil 
is komen te liggen (Eckeltse Beek, Kleefse Beek, Haagbeek). Enkele gegraven beken 
zijn echter nog volop bezig zich in te snijden. Hierbij kan gedacht worden aan het  
 

Vrij eroderende oevers langs de 
monding van de Berwinne (links) en 
van de Niers (rechts). 

Zandbanken in de monding van de 
Schelkensbeek. 
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Geldernsch-Nierskanaal en de zuidelijke mondingtak van de Everlose Beek. Ze 
worden soms gekenmerkt door een aanzienlijke aanvoer van zand en fijn grind en 
kunnen in potentie grote zandwaaiers in de Maas vormen. Terugschrijdende 
beddingerosie kan echter ook optreden door insnijding of verdieping van het 
Maasbed zelf, waarbij de zijbeken een nieuwe, lager gelegen erosiebasis moeten gaan 
aannemen. Dit speelt met name bij Grensmaasbeken als de Hemelbeek en de 
Kingbeek. De Maas is hier door spontane insnijding (door versmalling) en 
grindwinning soms 1 tot 2 meter lager komen te liggen.  
 

3.4 SEDIMENTATIE EN ZANDBANKEN 
 
Zoals eerder aangegeven zetten meanderende beken in hun binnenbochten 
pointbars van zand en grind af. Met het verschuiven van de beekloop schuiven deze 
zand- en grindbanken mee op; tegelijkertijd hogen ze ook steeds verder op. Een 
zekere speelruimte voor vrije erosie en meandering is belangrijk om natuurlijke zand 
en grindbanken een kans te geven.  
 

3.5 WAAIER- OF DELTAVORMING  
 
De relatie tussen een beek en zijn hoofdrivier komt het fraaist tot uitdrukking 
wanneer de beek een delta in de rivier vormt. Meegevoerd zand- of  grind wordt in 
zo’n geval in de vorm van sedimentwaaiers in de rivier afgezet. Het Maasdal kent 
enkele fraaie voorbeelden van dergelijke waaiervorming, zoals bij de Geul, de 
Berwinne en het Geldernsch-Nierskanaal. Daarnaast zullen veel zandbeken in het 

Terugschrijdende beddingerosie is actief in de zuidelijke mondingloop van de Everlose Beek. 
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gestuwde deel van de Maas waarschijnlijk zandwaaiers onder stuwpeil hebben 
gevormd, die voor lokale ondieptes en variatie in bodemmateriaal zorgen. De 
aanwezigheid van sedimentwaaiers is een uitermate dynamisch gebeuren. In relatief 
droge jaren, zonder extreme hoogwaters op de Maas, krijgt de beek de kans een 
waaier op te bouwen. Deze kan vele jaren blijven liggen of slechts beperkt van 
plaats veranderen. Bij krachtige hoogwaters echter kan de Maas het materiaal in één 
keer oppakken en afvoeren. Vaak wordt dit dan in een zandbank of op een oeverwal 
net stroomafwaarts van de monding gedeponeerd. Indirect hebben beekmondingen 
zo dus invloed op de vorming van banken in de rivier zelf en zandige oeverwallen 
op het droge. 
 

3.6 MAASOEVERPROCESSEN  
 
Het ruimte geven aan processen in beekmondingen kan niet zonder ook processen 
van erosie en sedimentatie in de Maasoevers toe te laten. Hierbij sluit het project 
'Beekmondingen Maas' aan bij het project 'Vrij Eroderende Oevers', dat momenteel 
bij Rijkswaterstaat in uitvoering is. Hiervoor is reeds eerder een streefbeeld 
opgesteld (Peters, 2005).  
Met het vrij leggen van beekmondingen zal ook het proces van verbreding van de 
Maasoevers meer kans krijgen. Enerzijds ontstaan hierdoor weer steilwanden langs 
de Maas, maar op termijn ook weer zandstrandjes en ondiepe baaien in de oevers 
van de Maas. Deze zullen nieuwe paaiplaatsen voor riviervissen en opgroeihabitat 

Een grindwaaier in de 
monding van de Geul (foto 
Jan v/d Kam). 
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voor jonge vis vormen. De huidige abrupte overgang van water naar land, maakt 
plaats voor een geleidelijk overgang (figuur 3). 

Figuur 3 

Fotomanipulatie
©

 
van vrije 
oevererosie langs de 
Maas bij het 
verwijderen van 
oeverbestorting. 
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Lokaal zal aan deze oevers ooibos opgroeien. Naarmate de zomerbedverbreding 
voortschrijdt zal het zand steeds verder van de rivier op de zandstranden geworpen 
worden. De zone van ondiep water wordt hierdoor steeds breder. Bomen die in de 
eerste fase van het erosieproces nog in een amfibische zone gekiemd zijn, zullen 
met hun wortels continu in het water komen te staan (foto). Hierdoor ontstaan twee 
belangrijke biotopen in de oeverzone:  
1. Er komen wilgen op kluwen van wortels te staan (‘mangrovewortels’). Hierdoor 
ontstaat een onderwaterwoud van boomwortels dat een optimaal biotoop voor 
bepaalde vissoorten en jong broed vormt; 
2. Bij nog verder verdiepen van de oever zullen bomen uiteindelijk sterven; dit 
vormt een bron van dood hout in de rivier, belangrijk voor macrofauna en extra 
biotoop voor vissen. 
 
Dit proces van voortschrijdende waterdiepte zal doorgaan tot het niveau waarop de 
bestortingen onder water zijn gehandhaafd. Juist rond beekmondingen zal dit proces 
kunnen spelen, omdat de mondingen ideale aangrijpingspunten voor oevererosie 
vormen. 
 

3.7 DICHTZANDING 
 
Kleine beekjes van sijpelmondingen kunnen in natuurlijke situaties dichtzanden 
door oeverwalvorming vanuit de rivier. Hierbij worden tijdens grote 
rivierhoogwaters grote hoeveelheden zand in de sijpelmonding afgezet, waarbij het 
loopje wordt afgedamd. Vaak zal het beekje snel een nieuwe bedding door het zand 
vormen, maar soms “verdwijnt” de beek gewoon in de zandafzettingen, om als natte 
kwelplek aan de rivierzijde weer te verschijnen. 
 

3.8 OMGANG MET STUWPEILEN 
 
Hoewel in dit streefbeeld wordt uitgegaan van een zo natuurlijk mogelijke situatie 
van de beekmondingen, is langs de Maas (excl. de Grensmaas en de Benedenmaas) 
sprake van opstuwing. Hierdoor hebben bepaalde beekmondingen een veel 
stagnanter en minder dynamisch karakter gekregen en liggen de waterstanden in de 
betreffende beekmondingen onnatuurlijk hoog. Dit geldt vooral voor mondingen die 
relatief dicht tegen de bovenstroomse zijde van een stuw liggen. 
Het gestuwd zijn van de Maas wordt als een onomkeerbaar gegeven beschouwd en 
de streefbeelden zijn hierop aangepast. Het kan betekenen dat sommige beken een 
ander streefbeeld krijgen dan ze van nature zouden hebben gehad. Sommige 
zandbeken bijvoorbeeld kunnen nu beter ontwikkeld worden volgens het streefbeeld 
van een moerasmonding dan als dat van een zandwaaiermonding, omdat de 
hyrdomorfologische karakteristieken (o.a. stroomsnelheid, beekerosie) volledig zijn 
veranderd. Dit speelt onder meer bij de Eckeltse Beek en enigszins bij de 
Vierlingsbeekse Molenbeek. 
Hoewel bestaande opstuwing dus als vast gegeven wordt beschouwd hoeft dit niet te 
gelden voor verdere opzetting van stuwpeilen in de toekomst. Over het algemeen 
leidt verdere opstuwing van de Maas tot een aantal morfologisch negatieve effecten 
in de monding: 
• Verdere verwijdering van het oorspronkelijk mondingtype, wat zich vooral 

vertaald in een groter areaal aan moerasmondingen en minder zandwaaier- en 
grindwaaiermondingen; 

• (Nog) grotere waterdieptes in de Maas en de beekmonding; 
• Lagere stroomsnelheden en daarmee minder morfologische variatie; 
• verder stilvallen van erosieprocessen; 
• Nog minder kans op het manifesteren van zand- en grindwaaiers in de Maas. 
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In het streefbeeld van alle beekmondingen wordt verdere verhoging van het 
stuwpeil dus zoveel mogelijk voorkomen.  
 
Het is wel aan te bevelen de mogelijkheden voor een meer variabel stuwpeil op de 
Maas te onderzoeken. Hierdoor zouden bijvoorbeeld de zomerstanden wat lager 
komen te staan dan de winter- en voorjaarswaterstanden. Dit schept specifieke 
mogelijkheden voor pioniermilieus op geleidelijk droogvallende oeverzones van 
beekmondingen en sluit beter aan bij natuurlijke waterstanden van grote rivieren 
(Peters & Klink, 2005). 
 

3.9 KWEL 
 
Een belangrijk proces in zijbeken van de Maas is het uittreden van grondwater. 
Wanneer beken door vrije meandering hun benedenloop kunnen verbreden ontstaat 
lokaal ruimte voor kleine, verlaten beekmeanders, die kwelwater kunnen invangen. 
Dit zijn ook plekken waar kwelindicatoren als Bittere veldkers, Bosbies, 
Dotterbloem en zelfs Paarbladig goudveil tot in het Maasdal kunnen groeien (bijv. 
langs de Lingsforsterbeek, de zijtak van de Lommerbroeklossing en de Rode Beek).  
Waar beken in oude Maasmeanders direct langs terrasranden stromen kan veel 
kwelwater uittreden. Langs de Zandmaas is dit vaak ijzerrijke kwel die als 
roestbruine neerslag zichtbaar is. Het zorgt voor de aanvoer van relatief schoon en 
mineraalrijk water van een constante lage temperatuur.  
Sommige beken hebben praktisch hun hele bestaan te danken aan lokale kwel die in 
het Maasdal aan de oppervlakte komt (Asseltse Leijgraaf, Heukelomse beek). Enkele 
daarvan zijn mogelijk geen echte beken, maar gegraven watergangen om kwelwater 
versneld af te voeren (zie § 2.4 sijpelmondingen). In dat geval is het morfologisch 
streefbeeld vooral het herstel van de oude kwelrijke laagte, waarbij zo weinig 
mogelijk water direct op de Maas wordt afgevoerd. Moerassige Maasmeanders 
kunnen in zo’n geval hun water (grotendeels) via natuurlijke inzijging aan de Maas 
afgeven. Dit kan gestimuleerd worden door de gegraven beek te dempen of het 
profiel te verkleinen.  
 

Kwelmilieus in de 
benedenloop van de 
Lingsforsterbeek. 
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3.10 OOIBOSONTWIKKELING 
 
De ontwikkeling van beek- en rivierbegeleidend bos op de oevers van 
beekmondingen is enerzijds een belangrijk ecologisch proces, maar heeft daarnaast 
ook invloed op de morfologische ontwikkeling van de monding. Het legt 
sedimenten vast, voorkomt erosie en stimuleert zelfs de vorming van eilandjes in de 
beekmonding. Juist rond de monding - waar de dynamiek van de Maas groot is - 
kunnen wortels vrijspoelen en uitkolkingen ontstaan. Hierdoor ontstaat ook 
onderwater een ‘mangrovemilieu’ voor vissen en hechtende macrofauna. Ook zorgt 
bos door overschaduwing voor extra variatie in de waterkolom en zorgt de bladval 
voor de aanvoer van detritus op de waterbodem (ook van belang voor bepaalde 
macrofauna). Ook grotere organismen, waaronder Bever, IJsvogel en Kwak, 
profiteren van de ontwikkeling van ooibos op de oevers van de beekmonding. 
 

3.11 RIVIERHOUT 
 
Door de ontwikkeling van bos op de oevers ontstaat ook een bron voor rivierhout 
(ook wel klinkhout) in de beekmonding. Afgebroken takken vestigen zich in het 
zand en verdronken bomen zorgen voor staand hout in de rivier. Dood hout is een 
vitaal onderdeel van een natuurlijk rivierensysteem. Rivierhout in de vorm van dode 
en nog levende bomen op een zandige ondiepe bodem dient als aanhechtingsplaats 
van filterende macrofaunasoorten en voor beschutting van visbroed. Het kan tevens 
een positief effect hebben op de waterkwaliteit. Daarnaast levert de filterende 
macrofauna op bomen ook voedsel aan voor andere macrofauna in het zand. 
 
 

Ondanks aanwezige 
puinbestortingen worden 
bomen onderspoeld in de 
monding van de 
Lingsforsterbeek. 
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3.12 NATUURLIJK AFVOERREGIME/VRIJE AFSTROOM  

 
De benedenloop en mondingen van beken kennen langs de Maas van nature geen 
grote drempels, behalve wanneer het bever- of houtdammen betreft. Vissen zijn in 
de regel dus in staat om de beken vrij op te trekken en natuurlijke obstakels zijn 
tijdelijk van aard.  
 

 
 

3.13 BEVERS EN BEGRAZING 
 
Ook natuurlijke begrazing en het werk van bevers kan als belangrijk proces gezien 
worden langs beekmondingen. Bevers kunnen het aanzien van vooral kleine beken 
volledig veranderen. Naarmate de mondingen bebossen zullen het steeds 
interessantere vestigingsplekken voor bevers worden, van waaruit ze grote delen van 
een bepaald Maastraject kunnen verkennen. Nu al bevinden zich bevers in de 
benedenloop van o.a. de Vierlingsbeekse Molenbeek, de Neerbeek en het 
Geldernsch-Nierskanaal. In kleine zandbeekjes en sijpelmondingen is het ook 
mogelijk dat de dieren dammen bouwen. Hierdoor kan een heel stelsel van nieuwe 
beekgeulen (ook door actief graven), stuwplassen en natte moerasjes ontstaan in het 
winterbed van de Maas. Het vernatten van oude Maasmeanders kan bijvoorbeeld op 
die manier plaatsvinden. Hierbij moeten landbouwgronden dan verworven worden 
of kan natschade uit de reeds bestaande schadepot voor bevers vergoed worden.  

Een sijpelmonding die door 
een zandige 
oeverwalafzetting heen 
stroomt langs de Zuid-
Duitse Rijn 
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Ook begrazing is een proces dat van grote invloed kan zijn op de ontwikkeling van 
de beekmonding. Ooibos op de oevers wordt teruggezet en er ontstaan 
drenkplekken (pioniersituaties) op de beekoevers. Dit proces kan optimaal ingezet 
worden op plekken waar de beekmonding in een begraasd natuurgebied ligt, zoals 
bij de Lingsforsterbeek (in de Barbara’s Weerd) en de Tielebeek (in de Gebrande 
Kamp). 
 
 

 
 
 

De Kalbeek onder Aken (D) is 
van oorsprong een klein 
heuvellandbeekje, maar door de 
aanwezigheid van bevers is de 
dalvlakte veranderd in een 
netwerk van losse geulen en 
stuwplassen. 
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3.14 MORFOLOGISCH STREEFBEELD 

 
De hiervoor beschreven processen die kunnen spelen langs natuurlijke 
beekmondingen leiden tot het volgende morfologische streefbeeld voor de 
mondingen van de Maasbeken: 
 

Alle mondingtypen  • In natuurlijke mondingen krijgen processen van erosie en sedimentatie vrij spel. 
Oeverbestortingen zijn alleen aanwezig op plekken waar de veiligheid van 
belangrijke infrastructuur (bruggen, bebouwing, leidingen) in het gedrang is. Verder 
mogen oevers vrij afkalven, zowel door de eroderende werking van het Maaswater, 
door golfslag van de scheepvaart als door meandering van de beek zelf. Dit laatste 
vindt vooral plaats rond grindwaaier- en zandwaaiermondingen. 

 
Alle mondingtypen, 
maar vooral bij 
zandwaaier- en 
moerasmondingen 

 • Hierdoor zullen beekmondingen verbreden en zullen Maasoevers terugschrijden. Er 
ontstaan lokaal mondingbaaien met steilwandjes en ondiepe zand- of grindbanken. 

 
Vooral bij 
zandwaaiermondingen 

 • Bepaalde beken verbreden hun benedenloop door vrije meandering. Hierdoor 
ontstaat ook weer ruimte voor lokale kwelmilieus in kleine meanderrelicten langs 
de beek. 

 
Bij grindwaaier- en 
zandwaaiermondingen 

 • Er ontstaat ruimte voor de deltavorming met ondieptes en sedimentwaaiers; alleen 
wanneer dit problemen voor de scheepvaart oplevert, worden grind- en 
zandwaaiers in de monding verwijderd. 

 
Alle mondingtypen  • Er is ruimte voor een natuurlijk afvoerregime (vrije afwatering, natuurlijke 

peilfluctuaties) en verdere verhogingen van het stuwpeil worden zoveel mogelijk 
voorkomen; 

 
Alle mondingtypen  • Spontane ooibosontwikkeling zorgt voor deels beboste beek- en Maasoevers. Door 

oeverafkalving ontstaan bomen met onderspoelde wortelkluwen, beboste eilandjes, 
‘verdronken’ bos en rivierhout in de monding. 

 
Sijpelmondingen  • Sijpelmondingen worden zoveel mogelijk verkleind of dicht gezet om de oude 

maasmeanders en kwelmoerassen stroomopwaarts te vernatten. Indien sprake blijft 
van een echte beekmonding kan deze zich morfologisch ook vrij bewegen en 
ontwikkelen als zandwaaiermonding; door vrije oeverwalvorming vanuit de Maas 
kunnen kleine beekjes bij de monding tijdelijk verzanden. 

 
Moerasmondingen  • Vooral rond moerasmondingen treedt een ontwikkeling van waterplanten en 

helofytenvegetaties op. Hierdoor kan lokaal zelfs beperkte opstuwing in de 
zomermaanden plaatsvinden. 

 
Vooral bij 
grindwaaier-, 
zandwaaier en 
moerasmondingen 

 • In principe zijn de beken vrij van obstakels en kunnen vissen ongehinderd de 
bovenstroomse delen van het beekdal bereiken. Alleen beverdammen en 
houtdammen in de beek zijn natuurlijke fenomenen die ook kunnen betekenen dat 
een beek tijdelijk niet optrekbaar is. Daarnaast hoeven sijpelmondingen niet 
optrekbaar te zijn, wanneer het achterliggende kwelmoeras niet voldoende water 
afvoert om een echte beek te vormen. Dit kan juist gunstig zijn voor bijvoorbeeld 
bepaalde amfibieën en macrofaunasoorten. 
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4 ECOLOGISCH STREEFBEELD 
Leefgemeenschappen en soorten  
 
 
 
 

4.1 INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de landschapsecologische streefbeelden van de 
verschillende typen beekmondingen. Er wordt steeds een algemene 
streefbeeldbeschrijving gegeven, gevolgd door een beeld van karakteristieke soorten 
en levensgemeenschappen die daarbij horen. Indien voor handen, worden 
voorbeelden van natuurlijke referenties gegeven. De eventuele (beschermings)status 
van genoemde soorten is steeds achter de soort tussen haakjes aangegeven. Hierbij 
geldt de volgende verklaring van de afkortingen: RL = Rode Lijst; FFx = soort van 
de Flora en Faunawet, bijlage x; HRL = soort van de habitatrichtlijn (tevens 
natuurbeschermingswet); VRL = soort van de vogelrichtlijn (tevens 
natuurbeschermingswet). 
 

4.2 GRINDWAAIERMONDINGEN 
 
Streefbeeldbeschrijving 

• De beek ontwikkelt spontaan een meanderend profiel met een gevarieerde 
sortering van grind en eventueel zand; het meeste grind in de monding is 
afkomstig uit lokale Maasgrinden (glaciale afzettingen), maar wordt ook van 
bovenstrooms meegevoerd; 

• Nabij de monding treedt deltavorming op waardoor grindwaaiers en grindige 
onderwaterbanken in de Maas en de directe monding ontstaan; 

• De beekbedding bestaat uit grind met grindbanken in de binnenbochten en 
steilwanden in de buitenbochten (doorgaans 2 tot 5 meter hoog);  

• De oevers zijn grillig, steil en snel ondergraven; 
• Relatief hoge gemiddelde stroomsnelheden van ca. 0,40 tot 1,0 m/s piekafvoeren 

tot ca. 2 m/s; 
• Overslaand hoogwater vanuit de Maas vormt steilwandjes en uitkolkingen; 
• Vrije optrek van vissen en semi-terrestrische zoogdieren; 
• Lokaal is de beekoever begroeid met ooibos en hangen wortels en takken over en 

in de beek; 
• Zuurstofrijk water van relatief goede kwaliteit; 
• Vrije Maasoevers met steilwanden en grindbanken. 
 
Levensgemeenschappen en soorten 
 
Aquatische deel 
• Grindwaaiermondingen zijn van nature arm aan waterplanten. Vlottende 

waterranonkel (RL) is echter een kenmerkende soort. Andere waterplanten die 
kunnen voorkomen zijn Aarvederkruid, Schede- en Gekroesd fonteinkruid en 
enkele Sterrenkroossoorten. 

• Het aantal soortgroepen onder de macrofauna is groot vanwege het gevarieerde 
stromingsmilieu waaronder detriti-herbivoren, herbivoren, omnivoren en 
carnivoren. Belangrijke groepen zijn vedermuggen, kokerjuffers en 
eendagsvliegen. De meer kritische soorten zijn sterk zuurstofminnend en 
gebonden aan locaties met een hoge stroomsnelheid en met harde grindige 
bodems (Verdonschot, 2000). Een karakteristieke stromingsminnende soort is de 
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Mosselwants die weer in de Geul is teruggekeerd. Slibetende soorten zoals haften 
van het geslacht Caenis maken steeds meer plaats voor kenmerkende soorten als 
Heptagenia sulphurea en Baetis spec.. Zie verder tabel 2.   

 
Tabel 2 Indicatieve macrofauna voor grindwaaiermondingen. Aangegeven is de status in Nederland († thans uitgestorven, + komt nog voor in 
aangegeven beek of rivier) (m.m.v. Alexander Klink). 

Biotoop Ned. naam Wet. naam groep Verspreiding  Rode Lijst 
Grind en stenen  Perlodes microcephala Steenvlieg Roer  kwetsbaar 
  Baetis fuscatus Eendagsvlieg   
  Heptagenia sulphurea Eendagsvlieg  bedreigd 
 Zoetwaterneriet Theodoxus fluviatilis Slakken In Limburg †  kwetsbaar 
 Mosselwants  Aphelocheirus aestivalis Wantsen Geul, Roer, Niers  
  Hydropsyche pellucidula Kokerjuffer  kwetsbaar 
  Lepidostoma hirtum Kokerjuffer  bedreigd 
  Rheopelopia ornata Vedermug   
  Orthocladius rivulorum Vedermug   
Oevervegetatie  Potamanthus luteus  Eendagsvlieg † verdwenen  
  Thienemanniella flaviforceps Dansmug + Maas  
Klinkhout (levend op hout) 
(Tevens ook op stortsteen) thans 
vnl. in Zandmaas 

 Tinodes waeneri kokerjuffer + Maas  

Klinkhout  
(Levend in hout) 

 Potamophilus acuminatus Waterkever †  

  Macronychus quadripunctatus Waterkever †  
  Symposiocladius lignicola Dansmug + Rijntakken  
  Stenochironomus Dansmug + Maas  

 
 
• In beboste grindwaaiermondingen krijgt Bosbeekjuffer (RL) weer volop kans. 

Daarnaast is Kleine tanglibel karakteristiek in dit soort milieus.  
• Europese rivierkreeft (HRL, FF2) kan wellicht terugkeren in 

grindwaaiermondingen. De soort schuilt overdag in beschaduwde oeverholen of 
onder boomwortels van relatief koel, snelstromend en zuurstofrijk water.   

• De grindwaaiermondingen vormen leefgebied voor tal van rheofiele vissen 
waaronder Barbeel, Beekforel, Elrits (FF3), Gestippelde alver (FF3), Kopvoorn, 
Kwabaal, Rivierprik (HRL, FF3), Rivierdonderpad (HRL, FF2), Serpeling, Sneep, 
Vlagzalm en Winde.  

 
Amfibisch en terrestrische deel 
• Op droogvallende grindbanken en –waaiers staan pionierplanten als Kleine 

rupsklaver en Zandweegbree en langs steilwanden soorten als Bilzekruid (RL), 
Geoord helmkruid, Maasraket en Kruidvlier (RL).  

• Soorten als Bosmuur, Hondstarwegras, Kleine kaardenbol, Moesdistel en 
Rivierkruiskruid staan in de ooibosjes en ruigten rond de monding;  

• Zomerdroge grindbanken vormen een ideaal leefgebied voor warmteminnende 
insecten zoals loop- en kortschildkevers, spinnen (Grindwolfspin) en soms ook 
Blauwvleugelsprinkhaan (RL) en Kalkdoorntje. 

• Structuurrijke ooibosjes langs beekmondingen zijn rijk aan insecten (o.a. 
Muskusboktor, Populierenpijlstaart, Houtbij). 

• Steilwanden zijn in trek bij tal van graafwespen en –bijen met de daarop 
parasiterende koekoeksbijen, goudwespen en wespbijen (Nomada)(tabel 3);  

• IJsvogel (VRL) en Oeverzwaluw zijn bij uitstek broedvogels van steilwanden bij 
grindwaaiermondingen. Grote gele kwikstaart nestelt graag in holtes onder 
boomwortels. Op grind- en zandwaaiers komen daar nog soorten als Kleine 
plevier en de zeldzame Oeverloper (RL) bij. Uitgestrekte beekdalruigtes kunnen 
periodiek geschikt zijn voor de zeldzame Kwartelkoning (VRL, RL).  

• Als overwinteringsplaats zijn stromende beken bovendien in trek bij vogels als 
Waterpieper, Watersnip en Witgat. 

• Beboste oeverstroken, struwelen en ruigten zijn broedlocaties van vogelsoorten 
als Nachtegaal (RL), Spotvogel (RL), Blauwborst (RL, VRL), Buidelmees en 
Wielewaal (RL). 
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• Bevers (HRL, FF3) maken graag gebruik van een beekmonding om er in de luwte 
van de rivier een veilig hol in een leemwand te construeren. Het territorium van 
een familie bevers omvat gemiddeld zo’n twee tot drie kilometer oeverlengte met 
moeras- en bosbegroeiing, zowel langs de rivier als langs de beek. Ook voor de 
uitgestorven Otter (HRL, FF3) vormen beekmondingen een potentieel geschikt 
(deel)-biotoop.   

• Structuurrijke beekmondingen vormen een geschikt foerageergebied voor diverse 
soorten vleermuizen (allen vermeld op HRL) omdat er veel voedsel te vinden is 
in de vorm van vliegende insecten boven het water en het land. De beekloop en 
het bos op de oevers wordt bovendien gebruikt als migratieroute van de kolonie 
naar foerageergebieden. Vrij ruim verspreide soorten zijn Gewone en Ruige 
dwergvleermuis, Watervleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis en Gewone 
grootoorvleermuis. Meer bijzondere soorten die langs de Maas, beken en 
mondingen voorkomen zijn Meervleermuis en Franjestaart (RL) (o.a. Oostrumse 
beek, Lingsforterbeek).  

 
Tabel 3 Indicatieve graafbijen en graafwespen van vrij eroderende steiloevers (m.m.v. Theo Peeters). 

Soortgroep Ned. naam Wetensch. naam Biotoop Bijhorende 
koekoeksbij, 
goudwesp 

Opmerkingen 

A. Soorten die betrekkelijk snel kunnen terugkeren na het ontstaan van steilwanden: 
Bijen Grasbij Andrena flavipes Zand en 

grindafzettingen 
  

 Gewone sachumbij Anthopohora 
plunipes 

Zandafzettingen, 
oeverwallen 

Bruine rouwbij, Melecta 
albifrons 

 

 Wormkruidbij Colletes daviesanus Zandafzettingen, 
oeverwallen   

Gewone viltbij, Epeolus 
variegatus 

 

 Blokhoofdgroefbij Halictus maculatus Lemige 
rivierstrandjes 

  

 Roodpotige groefbij Halictes rubicundus Steilwanden   
 Breedbandgroefbij Halictus scabiosae Steilwanden  Beperkt zich tot het 

Limburgse Maasdal 
 Reseda maskerbij Hilaeus siguatus Steilwanden   
 Steilrandgroefbij Lasioglossum 

quadrinotatulum 
Steilwanden   

 Rosse metselbij Osmia rufa Steilwanden  Gebruikt bestaande gaten 
 Rode metselbij Osmia cornuta Steilwanden  Gebruikt bestaande gaten 
Wespen Muurspinnendoder Agenioideus 

usurarius 
Steilwanden   

 Metselspinnendoder Oplaupus 
carbonarius 

Steilwanden   

 Muurwespen spec. Ancistrocerus spec. Steilwanden Goudwesp spec., Chrysis 
ignita s.l. 

 

 Gewone 
schoorsteenwesp  

Odynerus spinipes Steilwanden Goudwesp spec. Chrysis 
viridula 

 

 Pottenbakkerswesp 
spec. 

Tripoxilon spec. Steilwanden Drietandgoudwesp, 
Trichrysis cyanea 

 

      
B. Zeldzame of uitgestorven soorten die op wat langere termijn kunnen terugkeren, in nauwe samenhang met een goede ontwikkeling van bloemrijke 
vegetaties op de oeverwallen: 
Bijen Kleine wolbij Anthidium 

punctatum 
Steilwanden  Op Isabellegreend op 

rolklaver 
 Zilveren fluitje Megachile leachella Steilwanden  Alleen nog in de Maasduinen 
 Duinkegelbij Coelioxys 

mandibularis 
Steilwanden  Vroeger langs de Maas 

 Echiumbij Osmia adunca Steilwanden   
 Metselbij spec. Osmia vavouxi grindoever   
 Zwarte sachumbij Anthophora retusa Steilwanden Melecta luctuosa Zeldzame koekoeksbij 
 Vierbandgroefbij Halictis 

quandricinctus 
Steilwanden  Thans veel in holle wegen en 

Bemelerberg 
Wespen Metselwesp spec. Euodynerus dantici Steilwanden   
 Schoorsteenwesp spec. Odynerus reniformis Steilwanden Goudwesp spec., 

pseudospinolia neglecta  
Verdwenen 
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Natuurlijke referenties 

• De monding van de Berwinne bij Lanaye; 
• De monding van de Geul bij Voulwammes; 
 

4.3 ZANDWAAIERMONDINGEN 
 
Streefbeeldbeschrijving 

• De beek en de directe monding ontwikkelen zich spontaan; er ontstaat een 
meanderend profiel met een gevarieerde sortering van zand en fijn grind; de 
monding zal in veel gevallen verbreden t.o.v. de huidige situatie; 

• Nabij de monding treedt deltavorming op waardoor zandwaaiers en 
onderwaterbanken in de Maas en de directe monding ontstaan; 

• Vooral bij terrasbeken wordt veel zand weggeërodeerd in vrije steilwanden van 
soms diepe terrasinsnijdingen; 

• De beekbedding bestaat uit zand en fijn grind;  
• Gemiddelde stroomsnelheden variëren van 0,10 tot 0,5 m/s; piekafvoeren 

kunnen bij bepaalde terrasbeken oplopen tot 1,0 m/s; 
• Vooral grote beken (Swalm, Roer) vormen in de binnenbochten zandbanken en 

in de buitenbochten soms lage steilwandjes; bij terrasbeken (vooral op het traject 
Reuver-Tegelen, de Peelhorst) kunnen steilwanden tot vele meters ontstaan (tot 
ca. 8 meter hoog!); 

• Vooral kleine beken vormen rond hun monding ook kwelmilieus in relicten van 
eerdere lopen, met typische kwelvegetaties; doorgaans ijzerrijke kwel (bijv. in 
broekbos);  

• In het Maasterrassengebied kan ook de bedding van vooral gegraven beken zich 
van de Maas af insnijden, via een proces van terugschrijdende erosie; ook dit 
draagt extra bij aan het ontstaan van zandige steilwanden (Geldernsch-
Nierskanaal, Rode Beek); 

• De oevers zijn grillig, steil en snel ondergraven; 
• Overslaand hoogwater vanuit de Maas vormt steilwandjes en uitkolkingen; 
• Vrije optrek van vissen; 
• De beekoever is grotendeels begroeid met ooibos; er hangen wortels en takken 

over en in de beek; lokaal kunnen de wortels van wilgen en elzen het sediment in 
de beek vastleggen waardoor zelfs kleine eilandjes kunnen ontstaan; 

• Er is volop rivierhout aanwezig, ingegraven in sediment of staand in de monding 
(o.a. verdronken bos); 

• Zuurstofrijk water van relatief goede kwaliteit; 
• Vrije Maasoevers met ook daar steilwanden, zandstrandjes en zandbanken; 
• Beverdammen en houtdammen kunnen in mondingen van kleine beken voor 

tijdelijke opstuwing zorgen. 
 
Levensgemeenschappen en soorten 
 
Aquatisch  
• Op snelstromende trajecten in de wat grotere beken kan nog steeds Vlottende 

waterranonkel (RL) worden aangetroffen (bijv. Roer, Swalm, Neerbeek), die in 
ongestuwde situaties wellicht tot in de monding kunnen voorkomen. In grotere 
riviertjes mag in dit milieu ook Rivierfonteinkruid verwacht worden. Daarnaast 
groeien er ondergedoken soorten als Aarvederkruid, Gekroesd en 
Haarfonteinkruid naast drijvende soorten als Drijvend fonteinkruid, Gele plomp, 
Grote egelskop en Pijlkruid;     

• Door de grote variatie aan habitats met afwisselend snelstromende en langzaam 
stromende delen boven een zandige bodem, in combinatie met de 
beschikbaarheid van organisch materiaal in de vorm van hout, takjes, bladeren, 
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detritus en slib, is de soortenrijkdom onder de macrofauna groot. Sommige 
kritische soorten zijn sterk zuurstofminnend terwijl andere soorten meer 
gebonden zijn aan zand, organisch materiaal en meer stilstaande situaties. 
Belangrijke groepen zijn wormen, vedermuggen en slakken (Verdonschot, 2000). 
Een karakteristieke en opvallende stroomminnende soort is de Mosselwants die 
o.a. weer in de Roer en Niers is teruggekeerd, zie verder tabel 4;  

• Karakteristieke mollusken van zand, met name mossels van de groepen 
Unionidae en Sphaeriidae. In combinatie met een betere waterkwaliteit keert 
Bataafse stroommossel (RL, HRL, FF3) (Unio crassus batavus) terug in de Maas, 
een soort die mogelijk sinds de jaren ’70 verdwenen is; 

• Door de zandige bodems is de variatie aan kenmerkende rheofiele libellen groot 
met o.a. Beekrombout (RL), Gaffellibel (HRL, FF3), Bosbeekjuffer (RL), 
Kanaaljuffer en bij grotere riviertjes ook Rivierrombout (HRL, FF3);    

• Bij de terugkeer van Europese rivierkreeft (HRL, FF2) kunnen 
zandwaaiermondingen geschikt leefgebied vormen (Timmermans e.a., 2004);   

• De zandwaaiermondingen vormen geschikt leefgebied voor o.a. Barbeel, 
Beekforel, Beekprik (HRL, FF3), Kopvoorn, Kwabaal, Rivierprik (HRL, FF3), 
Serpeling, Sneep en Winde. Daarnaast komen ook limnofiele en eurytope soorten 
voor. Recent onderzoek heeft aangetoond dat sommige beekmondingen langs de 
Zandmaas in Limburg (o.a. Huilbeek, Schelkensbeek en Springbeek) van belang 
zijn voor opgroeiende juveniele Kopvoorns die naar alle waarschijnlijkheid 
afkomstig zijn uit beek- en riviersystemen in Midden- en mogelijks zelfs Zuid-
Limburg (Pollux e.a., 2006).    

 
Tabel 4 Indicatieve macrofauna voor zandwaaiermondingen. Aangegeven is de status in Nederland († thans uitgestorven, + komt nog voor in aangegeven 
beek of rivier) (m.m.v. Alexander Klink). 

Biotoop Ned. naam Wet. naam Groep Status Rode Lijst 
Eroderende kleibanken Groot haft Palingenia longicauda eendagsvlieg † verdwenen 
Dynamische oevers met 
bewegend zand 

Zomersneeuw Ephoron virgo eendagsvlieg + Rijntakken - 

 Bataafse stroommossel Unio crassus batavus mossel † ? verdwenen 
 Rivierhoornschaal Sphaerium rivicola mossel + Maas? kwetsbaar 
  Paralauterborniella nigrohalteralis dansmug + Rijntakken  
  Robackia demeijerei dansmug + Rijntakken  
  Paratendipes nubilus dansmug + Rijntakken  
  Kloosia pusilla dansmug + Maas  
  Propappus volkii borstelworm + Maas  
Ondiepe zandstranden met 
kiezelalgen 

 Lipiniella arenicola dansmug + Rijntakken  

  Chironomus nudiventris dansmug + Rijntakken  
Fijnzandige oevers met slib en 
bladresten 

 Brachycercus harissella eendagsvlieg † gevoelig 

  Lithoglyphys naticoides slak + Maas  
Oevervegetatie  Potamanthus luteus  eendagsvlieg † verdwenen 
  Thienemanniella flaviforceps dansmug + Maas  
Klinkhout 
(Tevens ook op stortsteen) 

 Tinodes waeneri kokerjuffer + Maas - 

  Xenochironomus xenolabis dansmug + Maas  
  Demeijerea rufipes dansmug + Maas  
Klinkhout  
(Voorkeur voor hout) 

 Potamophilus acuminatus waterkever †  

  Macronychus quadripunctatus waterkever †  
  Symposiocladius lignicola dansmug + Rijntakken  
  Stenochironomus dansmug + Maas  

 
 
 
Amfibisch en terrestrisch  

• Terugkeer van echte rivierpioniers van open rivieroevers met een hoge 
sedimentdynamiek als Riempjes (RL), Postelein, Bruin cypergras, Slijkgroen, 
Riviertandzaad (RL) en vele ganzevoetsoorten en amaranten; op de hogere 
aanwassen is ook plek voor (stroomdal)planten als Witte munt (RL), Rode 
ogentroost (RL)(beide op lemige delen), Zandweegbree, Doornappel, Geel 
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walstro, Zeepkruid, Kattendoorn, Grote pimpernel, Kruisdistel en 
Knikkende distel (allen op zandige delen);  

• Ruigten en beekdalbosjes vormen groeiplaatsen voor soorten als Gevlekte 
aronskelk, Groot heksenkruid, Kruisbladwalstro (RL), Wilde agrimonie, 
Muskuskruid, Springzaadveldkers en Vingerhelmbloem;     

• Insecten en andere ongewervelden (zie grindwaaiermondingen, § 4.2);  
• Langs beken met veel zanddynamiek komt van nature één kenmerkende 

amfibieënsoort voor: de Knoflookpad (HRL, FF3). Restpopulaties komen 
voor langs de Eckeltsche Beek of kwamen tot voor kort voor in het 
Roerdal;   

• Beekmondingoeverruigten vormen zomerbiotoop voor Groene kikker en 
Bruine kikker; 

• Broedvogels zie § 4.2;  
• Bevers (HRL, FF3) maken graag gebruik van een beekmonding om er in de 

luwte van de rivier een veilig hol in een steilwand te construeren. Het 
territorium van een familie bevers omvat gemiddeld zo’n twee tot drie 
kilometer oeverlengte met moeras- en bosbegroeiing, zowel langs de rivier 
als langs de beek. Ook voor de uitgestorven Otter (HRL, FF3) vormen 
beekmondingen een potentieel geschikt (deel)-biotoop (denk aan toponiem 
Ottersum langs de Niers);   

• Vleermuizen zie § 4.2. 
 
Natuurlijke referenties 

• Monding van de Schelkensbeek; 
• Voor de loop in het winterbed is de Vierlingsbeekse Molenbeek een fraaie 

referentie. 
 

4.4 SIJPELMONDINGEN 
 
Streefbeeldbeschrijving 

• De beek is over grote delen vooral een breed kwelmoeras met broekbos, ooibos, 
verlandingsvegetaties en kwelvegetaties, gelegen in oude Maasmeanders of 
laagtes tegen een terrasrand van het Maasdal aan; de monding zelf is een 
afwisseling van ooibos en rivierruigtes; 

• De monding kan als een kleine beek aanwezig zijn, maar bij lage afvoeren of 
grote inzijgsnelheid is er nauwelijks sprake van een echte beekmonding; in dat 
geval zijgt het grond- en regenwater in en stroomt het via de ondergrond naar de 
Maas;  

• De beek zoekt zich bij de directe monding een weg door oeverwalafzettingen van 
de Maas, en snijdt daarbij door relatief rulle oeverwalzanden. Bij lage afvoeren of 
na krachtige rivierhoogwaters kan het stroompje zelfs door oeverwalafzettingen 
geblokkeerd zijn en er in ‘verdwijnen’; in dat geval is de ‘monding’ als kwelplek 
aan de andere kant van de oeverwal herkenbaar; na verloop van tijd breekt de 
beek hier weer doorheen; 

• Mondingen van inzijgsystemen liggen praktisch altijd aan de benedenstoomse 
kant van oude Maasmeanders, waarbij de maasmeander over de volle lengte een 
nat karakter heeft; het water is van lokale oorsprong en de beken hebben nooit 
een groot achterland; 

• Stroomsnelheden kunnen variëren maar zijn nooit hoger dan 0,5 m/s. In de 
meander is sprake van praktisch stilstaand water, met eventueel kleine 
kwelstroompjes; 

• Relatief goede waterkwaliteit; zowel kalkarm en ijzerrijk (langs Zandmaas), als 
kalkrijk en ijzerrijk (Zuidelijk Limburg); 
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• Delen van de meanderlaagte kunnen opgezet worden door bevers en daardoor 
tijdelijk extra vernatten; 

• Soms met grote verdronken bomen, die als kale skeletten (broedplek voor 
visarend, reigerachtigen) in natte meanders kunnen staan. 

 
Levensgemeenschappen en soorten 
 
Aquatisch  
• De bronzones zijn doorgaans arm aan waterplanten; plaatselijk kan sterrenkroos 

spec. voorkomen; 
• In de meandermoerassen kan een wat grotere variatie aan waterplanten groeien 

met verschillende fonteinkruiden, Aarvederkruid en Grote- en Fijne 
waterranonkel; 

• In stromende delen richting de monding komen soms soorten voor als Drijvend 
fonteinkruid, sterrenkroossoorten en de zeldzame Drijvende waterweegbree 
(HRL, FF3) (bijv. Heukelomsche Beek);    

• De macrofauna van kalkrijke kwelbeekjes (Hemelbeek) kenmerkt zich door het 
grote aandeel kreeftachtigen (vlokreeftjes). Deze benutten de kalk in het water 
om hun pantser van op te bouwen. Daarnaast komen o.a. platwormen, 
kokerjuffers, vedermuggen en eendagsvliegen voor. Een deel van de fauna is 
aangepast aan de constante lage temperatuur van het bronwater.   
In kalkarme kwelbeken is de macrofauna anders van samenstelling en bestaat uit 
kokerjuffers, (veder-)muggen, eendagsvliegen en platwormen (tabel 5); 

• De macrofauna rond de directe monding zal lijken op die van kleine beken van 
het zandwaaiermondingtype; 

• Bij kalkrijke bronnen en beekloopjes komen in potentie twee specifieke en 
zeldzame soorten voor: Zuidelijke oeverlibel (RL) en Gewone bronlibel (RL). In 
kalkarme kwelbeekjes kan de Bandheidelibel (RL) worden aangetroffen;   

• Onder de vissen van kwelbeekjes is vooral het Bermpje (FF2) kenmerkend.   
 

Tabel 5 Indicatieve macrofauna voor sijpelmondingen, met name de soorten die hogerop in de kwelmilieus voorkomen. Aangegeven is de status 
in Nederland († thans uitgestorven, + komt nog voor in de Maas) (m.m.v. Alexander Klink). 

Biotoop Ned. naam Wet. naam Groep Status Rode Lijst  
Bij de monding Rond de directe monding kunnen de soorten voorkomen die met name voor zandwaaiermondingen en in mindere mate 

grindwaaiermondingen zijn besproken.  
Kalkrijke bronloopjes  Polycelis felina platwormen + kwetsbaar 
  Paraleptophlebia cincta Eendagsvliegen + gevoelig 
  Nemoura marginata Steenvliegen + kwetsbaar 
  Hydropsyche fulvipes  Kokerjuffer + gevoelig 
  Limnephilus bipunctatus Kokerjuffer + gevoelig 
  Stempellinella brevis  Vedermuggen +  
  Gammarus fossarum kreeften +  
  Niphargus schellenbergi Kreeften +  
Kalkarme bronloopjes  Stenophylax permistus Kokerjuffers + bedreigd 
  Polycentropus flavomaculatus Kokerjuffers + kwetsbaar 
  Adicella filicornis kokerjuffers + gevoelig  
  Paracladopelma camptolabis  vedermuggen +  
  Ephemera danica Eendagsvliegen + - 
  Amphinemura standfussi Steenvliegen + kwetsbaar 
  Nemurella pictetii steenvliegen + kwetsbaar 
  Helophorus arvernicus Waterkevers +  

 
 
 
Amfibisch en terrestrisch  
• De vegetatie van dit type beekjes bestaat van nature uit vrij voedselrijke 

broekbossen met elzenbronbos op kalkarme plaatsen en essenbronbos op meer 
kalkrijke locaties. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Heuloërbroek in Noord-
Limburg (het brongebied van de Aijense en Heukelomse beek) resp. de onderste 
rand van het Bunderbos (het brongebied van de Hemelbeek). In de ondergroei 
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van deze bossen groeien diverse kwelindicatoren zoals Bittere veldkers, 
Dotterbloem, Groot springzaad, IJle zegge en soms ook Goudveilsoorten; 

• In meer open (begraasde) landschappen groeien ook soorten als Egelboterbloem, 
Grote pimpernel, Moerasrolklaver, russen en zeggen op de oevers; 

• Meer in de richting van de rivier en in de sijpelmondingen in de Maas zelf, neemt 
de invloed van kwel op de vegetatie sterk af en domineren vegetaties van 
voedselrijke rivieroevers met ruigtes en ooibos;  

• In vochtige graslanden en zomerruigtes rondom kwelbeken treffen we 
opvallende sprinkhanen aan: Moeras- en Gouden sprinkhaan (beide RL). 
Pionierplekjes ten gevolge van beekdynamiek of begrazing zijn het domein van 
(Zegge)doorntjes. Ook mogen Kleine glimwormen worden verwacht langs de 
oevers van kwelbeken;    

• Systemen met (bosrijke) kwelbeken herbergen van alle beektypen in potentie de 
meest bijzondere soorten amfibieën namelijk Alpenwatersalamander (FF2), 
Boomkikker (HRL, FF3) en Kamsalamander (HRL, FF3);    

• Specifieke broedvogels voor kwelbeken zijn er nauwelijks maar in broekbosjes 
kunnen soorten als Dodaars, Goudvink, Waterral en Wielewaal (RL) worden 
verwacht;    

• De Waterspitsmuis (RL, FF3) vindt zijn optimum in matig voedselrijke 
(mesotrofe) beeksystemen met een goede waterkwaliteit en komt in potentie 
vooral langs kwelbeekjes voor. Overigens momenteel een vrijwel afwezige soort 
in het winterbed van de Maas;    

• Vleermuizen zie § 4.2. 
 
Natuurlijke referenties 

• De kwelmoerasjes in de oude meanders van de Rode Beek bij Arcen zijn 
redelijke referenties voor een kwelrijk meandermoeras. Echte sijpelmondingen 
komen niet meer langs de Maas voor; 

• Langs buitenlandse riviersystemen als de Wisla of de Allier treffen we nog wel 
natuurlijk functionerende sijpelmondingen aan. 

 
4.5 MOERASMONDINGEN 

 
Streefbeeldbeschrijving 

• Mondingen met een vrijwel stagnant karakter door sterke stuwing vanuit de Maas 
of een zeer beperkt verval; 

• Soms meer het karakter van een brede Maasinham of oude Maasarm dan van een 
beekmonding; 

• Vrije erosie van de oevers vindt plaats door de werking van de Maas; in (door 
oevererosie) verbrede situaties kunnen ook ondiepe, zandige oevers in de 
monding tot ontwikkeling komen, maar sommige watergangen/beken zullen bij 
hoge afvoeren vanuit de beek bij tijd en wijlen doorspoelen, waarbij ook 
sediment in de Maas verdwijnt; 

• Over grote delen begroeien de oevers met ooibos en moerasbegroeiing; door 
vrije erosie ontstaan hierin wortelwouden met rivierhout, belangrijk voor vissen 
en macrofauna;  

• In luwe situaties - maar dit is langs de Maas sterk afhankelijk van de invloed van 
golfslag en zuigwerking van de scheepvaart - is sprake van een rijke 
waterplantengroei en van helofytenvegetaties met soorten als Grote egelskop, 
Kalmoes, Grote kattenstaart en mogelijk zelfs Riet en Mattenbies; 

• morfologische activiteit vindt alleen plaats tijdens grote maashoogwaters en door 
golfslagerosie; 
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Levensgemeenschappen en soorten 
 
Aquatisch  
• Een grote biomassa en soortenrijkdom aan waterplanten is een wezenlijk 

kenmerk van moerasmondingen, vooral in de luwere delen. Karakteristieke 
soorten zijn Gele plomp, Grote egelskop, Pijlkruid maar ook ondergedoken 
soorten zoals Aarvederkruid, Grof hoornblad en diverse soorten fonteinkruiden 
(o.a. Gekroesd en Glanzig). Zeldzame soorten zijn bijv. Groot nimfkruid (o.a. 
monding van de Teeffelense uitwatering);  

• De macrofaunagemeenschap van moerasmondingen bestaat vooral uit mosselen, 
slakken, vlokreeften, muggenlarven en kokerjuffers. Kijken we naar de manier 
van voedsel vergaren dan valt het op dat filtreerders domineren (Nijboer e.a. 
2000). Filtreerders pompen water door hun lichaam of door een zelf gemaakt 
netje en filteren fijn plankton of dood organisch materiaal uit het water;  

• Soorten die in de tabel 6 zijn vermeld zijn na het hoogwater in 1993 en 1995 in 
de uiterwaarden van Maas en Rijn aangetroffen in stilstaande poelen die tijdens 
het hoogwater zijn uitgekolkt. Deze poelen lagen doorgaans hoog in het 
landschap en vielen in de zomer ook weer droog. De moerasmondingen zullen 
niet in het seizoen droogvallen zodat ze voor een aantal van deze soorten een 
duurzame biotoop vormen; 

• In goed ontwikkelde moerasmondingen met veel water- en oeverplanten zijn 
libellen als Glassnijder (RL), Grote roodoogjuffer en Smaragdlibel karakteristiek;  

• Onder de vissen domineren limnofiele soorten zoals Baars, Kleine 
modderkruiper (HRL, FF2), Paling, Riviergrondel en Snoek. Bijzondere soorten 
als Grote modderkruiper (HRL, FF3) en Kwabaal kunnen paaien in de 
Maaspolderweteringen in de voormalige overlaatgebieden. De soorten komen er 
terecht gedurende hoogwaterperioden wanneer Maaswater wordt ingelaten 
(Voorn, 2003). Goed ontwikkelde moerasmondingen vormen in potentie een 
geschikt tijdelijk leefgebied voor de jonge of volwassen vissen van beide soorten.    

 
Tabel 6 Enkele zeldzame macrofaunasoorten die door drift stilstaande wateren in uiterwaarden kunnen bezetten en waarvoor moerasmondingen 
wellicht een belangrijke functie kunnen hebben. Aangegeven is de status in Nederland († thans uitgestorven, + komt nog voor in aangegeven riviertak) 
(m.m.v. Alexander Klink). 

Biotoop Ned. naam Wet. naam groep Verspreiding Rode Lijst  
Zand met laagje slib of detritus 
(bodem)  

  Vedermuggen   

  Halesus digitatus/ radiatus Kokerjuffer + Rijn en Maas poelen 
na hoog water 

- 

  Siphlonurus alternatus eendagsvliegen  Langs Lotharingse 
Maas, niet recent 

Verdwenen 

  Siphlonurus lacustris Eendagsvliegen Langs Lotharingse 
Maas, niet recent 

verdwenen 

Op en tussen vegetatie  Ceraclea dissimilis kokerjuffers Rijn en Maas Kwetsbaar 
  Oecetis notata kokerjuffers Rijn en Maas na 

hoogwater 
Ernstig bedreigd 

 
  
Amfibisch en terrestrisch  
• Naast waterplanten komen vaak veel oeverplanten voor zoals Gele lis, Grote 

kattenstaart, Kalmoes, Liesgras, Rietgras en Scherpe zegge en in de Getijdenmaas 
bijv. ook Mattenbies, Riet en Zwanenbloem; 

• Moerasmondingen kunnen geschikt leef- en voortplantingsgebied vormen voor 
gewone amfibieënsoorten zoals Groene kikker, Gewone pad en Kleine 
watersalamander;  

• Broedvogels van moerasmondingen zijn soorten als Fuut, Knobbelzwaan, 
Kuifeend en soms Bosrietzanger, Blauwborst en Kleine karekiet. Daarnaast 
maken IJsvogel en reigerachtigen gebruik van de mondingen als foerageerplek;  

• Zoogdieren als Bever, Otter, Waterspitsmuis en diverse soorten vleermuizen 
komen in natuurlijke moerasmondingen voor (zie bij andere typen 
beekmondingen). 
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Referenties 

• De voormalige (oorspronkelijke) monding van de Eckeltse Beek bij Afferden; 
• Voor het overige moeten we in het buitenland naar natuurlijke laaglandsystemen 

kijken als de Biebrza en Wisla 
 

 
 

De moerasmonding van de Eckelstse Beek, met helofytenbegroeiing van o.a. Grote kattenstaart, 
Grote Egelskop en Liesgras. 
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5 BEHEERSTREEFBEELD 
Ontwikkeling van natuurwaarden 
 
 
 
 
 

5.1 UITGANGSPUNTEN VOOR BEHEER 
 
In natuurlijke beek- en rivieroevers, waarin zich weer natuurlijke processen kunnen 
afspelen, is een beheer gericht op het stimuleren en toelaten van die processen 
belangrijk. Juist hierdoor kunnen veel van de ecologische potenties optimaal benut 
worden. Uit tal van gebieden in het Nederlandse rivierengebied en langs 
beeksystemen is inmiddels bekend dat karakteristieke planten en diersoorten 
afhankelijk zijn van het weer actief worden van dit soort processen. Het gaat hierbij 
om processen als sedimentatie, erosie, inundatie, spontane vegetatie- en 
bosontwikkeling, windworp en kwel, maar ook om natuurlijke vormen van begrazing 
en de effecten van bevers. Als algemeen uitgangspunt voor het beheer kan dan ook 
gekozen worden voor een beheer waarbij natuurlijke processen zoveel mogelijk 
ruimte krijgen.  
Concreet kan dit vertaald worden in een aantal maatregelen en beheervormen die 
van belang zijn rond beekmondingen. De realiseerbaarheid van het beheer hangt 
echter samen met de eigendomssituatie rond de beekmondingen. Wanneer 
beekmondingen in reeds verworven natuurgronden liggen is een optimaal ecologisch 
beheer mogelijk. Dit moet dan ook als het streefbeeld gezien worden. In de praktijk 
zal dit misschien niet altijd mogelijk zijn en zullen beekmondingen omringd zijn 
door agrarische percelen. In dat geval zijn er doorgaans beperkingen, maar er zijn 
nog steeds beheersmaatregelen mogelijk die tot ecologische verbetering kunnen 
leiden. 
Daarom worden hier een aantal gradaties in het beheer aangebracht, waarbij 
onderscheid gemaakt wordt tussen mondingen in natuurgebieden en in agrarische 
gebieden. Tabel 7 geeft het na te streven beheer in relatie tot de mogelijkheden 
vanuit de eigendomssituatie. Hierbij kan de situatie met de hoogste score als het 
eigenlijke streefbeeld (ideaalbeeld) gezien worden. 
 

 
Tabel 7 Overzicht van beheervormen van beekmondingen in verschillende uitgangssituaties. Er is tevens aangegeven hoe goed de 

beheervorm aansluit bij het streefbeeld:  = zeer goed;  = goed;  = redelijk;  = matig;  = laag. 
Omringend 
terreingebruik 
(eigendom) 

Terreinbeheer Maaien/Schonen Aansluiting bij 
streefbeeld 

Natuurgebied Natuurlijke begrazing Niet  
 Niets doen Niet ( ) 
 Beweiding/Inscharing (redelijk 

extensief) 
Niet  

 Hooilandbeheer Maaien met afvoer  
Landbouwgebied Niets doen (met bufferzone) Niet  
 Beweiding (intensief) Met afvoer maaisel  
  Zonder afvoer maaisel  
 Akkerbouw (met bufferzone) Met afvoer maaisel  
  Zonder afvoer maaisel  
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5.2 TERREINBEHEER 
 
Natuurlijke begrazing 
Onder een regime van natuurlijke begrazing is enerzijds volop ruimte voor vrije 
bosontwikkeling, anderzijds treden er op kleine schaal begrazingseffecten op die 
lokaal voor meer variatie zorgen. Zo kunnen plaatselijk goed ontwikkelde mantel- 
en zoomvegetaties ontstaan, treedt lokale variatie in ooibos op en ontstaan open 
waadplekken met ondieptes langs de beek. Belangrijk is dat het begrazingsregime 
aan duidelijke voorwaarden voldoet (zie kader) en in (zeer) lage dichtheden plaats 
vindt. Het aantal grazers is zo laag dat er altijd voldoende ruimte is voor spontane 
bosontwikkeling en voor de vrije ontwikkeling van moeras-, kwel- en 
verlandingsvegetaties.  
In de optimale situatie ligt de beekmonding in een groot stuk uiterwaard (> 20 ha) 
dat als natuurgebied beheerd wordt. Dit doet zich bijvoorbeeld nu al voor bij de 
Lingsforterbeek (Barbara’s Weerd), Lottumse Molenbeek, de Springbeek 
(Romeinenweerd), de Geleenbeek (Stevol) en in het Swalmdal. 
Het beheer kan in samenwerking met de terreinbeherende organisaties gebeuren.  
 

 
Voorwaarden van natuurlijke begrazing  
1. Natuurlijke begrazing vindt altijd plaats in zeer lage dichtheden; langs de Maas kan 

meestal uitgegaan worden van ca. 1 dier per 2 tot 4 ha begraasbaar oppervlak (dus 
zonder open water, dicht bos en pioniersituaties);  

2. Er is sprake van jaarrondbegrazing; juist in de winter vinden belangrijke effecten in 
de vegetatie plaats (bos- en ruigteafbraak). Tevens hoeft, door de aanwezigheid van 
de dieren in de winter, gedurende de zomer geen overbegrazing plaats te vinden, een 
gevaar dat onder seizoensbeweiding altijd aanwezig is. Daarnaast sluit winterbegrazing 
beter aan bij de natuurlijke cyclus van opbouw van de vegetatie in de zomer en een 
geleidelijke afbouw in de winter. Door de lage dichtheden en de geleidelijke verdeling 
over het seizoen kan de flora ’s zomers tot bloei en zaadzetting komen, maar kunnen 
insecten ook in overstaande ruigte overwinteren. 

3. Aanwezigheid van zoveel mogelijk verschillende typen grazers die thuishoren in West-
Europese rivier- en beekdalen: Rund, Paard, Edelhert, Ree, Konijn, Bever etc.. Ieder 
grijpt in op een ander deel van de vegetatie en heeft ander sociaal gedrag, waardoor 
ook andere landschapsecologische effecten het gevolg zijn. 

4. Werken met sociale kuddes (natuurlijke geslachtsverhoudingen en leeftijdsopbouw). 
Dit is vooral van belang in grotere terreinen (> 100 ha) waarbij begrazing zich gaat 
verdelen door het gebied in verschillende kuddes. 

 

 
 
Aankoop omringende gronden 
Om een optimaal beheer mogelijk te maken moeten zoveel mogelijk gronden rond de 
beekmonding verworven worden. Dit maakt het mogelijk op grote schaal een 
optimaal terreinbeheer te voeren (zie § 5.3) en processen vrij spel te geven. Ook kan 
hierdoor de noodzaak om nog langer te schonen of te maaien verdwijnen en kan 
bemesting van de omringende gronden stopgezet worden (§ 5.4 en 5.5). Gronden 
kunnen verworven worden als: 
• onderdeel van EHS-aankopen (DLG, natuurorganisaties); 
• oeverstroken in het PNOM-project van Rijkswaterstaat Limburg; 
• aankoop meanderstroken door de waterschappen of Rijkswaterstaat; 
• als onderdeel van delfstofwinningsprojecten met natuurontwikkeling als tweede 

doelstelling; 
• losse strategische aankopen van natuurorganisaties, Rijkswaterstaat of 

waterschappen; 
Als verwerving moeilijk blijkt te zijn kan - bijvoorbeeld om vernatting van 
maasmeanders mogelijk te maken - gedacht worden aan beheersovereenkomsten met 
grondeigenaren.  
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Voordeel van deze beheervorm is dat ze aansluit bij het voorkeursbeheer zoals 
beschreven voor de vrij eroderende Maasoevers (zie Landschapsecologisch 
Streefbeeld Vrij Eroderende Oevers, Rijkswaterstaat Limburg), en bij voorkeur in 
relatie hiermee gerealiseerd moeten worden.  
 
Niets doen 
Een beheer van "niets doen" kan in veel situaties bijna even hoog scoren als een 
beheer van natuurlijke begrazing. Zeker als er rond de beek geen natuurgebied ligt 
kunnen beekmondingen door een beheer van ‘niets doen’ ecologisch zeer interessant 

Natuurlijke begrazing bij de monding 
van de Lottumse Molenbeek. Door de 
zeer lage dichtheden aan grazers blijft 
er voldoende ruimte voor natuurlijke 
bosontwikkeling en moerasbegroeiing 
langs de beek.  
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worden. Bepaalde goed ontwikkelde beekmondingen, zoals die van de 
Schelkensbeek en de Berwinne, hebben zich fraai ontwikkeld onder een beheer van 
(bijna) niets doen. Vooral de ruimte voor vrije bosontwikkeling is in dit geval 
belangrijk. Daarnaast zorgen processen van erosie en sedimentatie voor een 
geleidelijke verbreding en verbetering van het beekmondingmilieu. In veel gevallen 
is een beheer van niets doen ecologisch beter dan een beheer van (intensieve) 
beweiding (zie § 5.3), waarbij ooibos en een gevarieerde oeverbegroeiing vaak 
minder kans krijgen. Derhalve scoort deze optie ook beter in tabel 7. Wanneer een 
beek nog omringd is door landbouwgrond is het belangrijk dat er rond de 
beekmonding en de benedenloop van de beek toch een bepaalde bufferruimte is 
tussen de beek en de agrarische gronden. Dit geeft ruimte aan de werking van 
meander- en erosieprocessen en de ontwikkeling van bos. Dit kan door bijvoorbeeld 
- vooruitlopend op grotere oppervlaktes - stroken langs de beek aan te kopen. 
 
Beweiding/inscharing 
Wanneer op kleinere arealen gewerkt moet worden kan de samenwerking met een 
lokale agrariër of andere grondbezitter uitkomst bieden. Daarbij kan nog steeds 
begrazing plaats vinden, maar bepaalde aspecten van natuurlijke begrazing, zoals het 
jaarrondaspect en sociale kuddes, zijn om praktische redenen moeilijker. 
Over de dichtheden kunnen nog steeds afspraken gemaakt worden, waarbij 
belangrijk is dat er niet te veel dieren in de terreinen gaan lopen. Ook wanneer er ’s 
winters geen begrazing plaats vindt dienen de dichtheden laag te blijven om flora tot 
bloei te laten komen en fauna voldoende kans te bieden. Rond beekmondingen kan 
dit extra belangrijk zijn omdat vooral runderen de neiging hebben het water en het 
beekbegeleidende bos op te zoeken. Bij grote aantallen dieren leidt dit dan tot 
overmatige vertrapping van vegetaties en oevers. 
 
Hooiland/maaibeheer 
Hooilandbeheer met afvoeren van maaisel kan langs rechte beken soms voor een 
aantrekkelijke ontwikkeling van de flora leiden. Daarnaast kan het bijvoorbeeld 
langs morfologisch nog vastgelegde beken (met een V-profiel) als overgangsbeheer 
worden ingezet.  
Een belangrijk nadeel is dat langs natuurlijk ontwikkelende beken, met eroderende 
oevers, vrij bosontwikkeling en sedimenthuishouding, een maaibeheer vaak 
praktisch lastig wordt en minder goed aansluit bij het morfologisch en 
landschapsecologisch streefbeeld zoals beschreven in de hoofdstukken 3 en 4. 
Daarom past deze beheervorm minder goed in het hier gepresenteerde streefbeeld 
voor beekmondingen langs de Maas. Ook is maaien voor de fauna vaak minder 
gewenst en laat het een relatief strak landschapsbeeld achter. Als er gemaaid wordt 
is gefaseerd maaien vaak een goede optie. 
 

5.3 SCHONEN  
 
Het schonen van beken is ecologisch niet wenselijk en moet derhalve zo veel 
mogelijk achterwege gelaten worden. Omdat het stoppen met schonen kan leiden tot 
verminderde afwatering en opstuwing van de beek is de verwerving van gronden 
rond de beekmondingen belangrijk. Soms liggen hierbij knelpunten stroomopwaarts 
en zal ook daar wat moeten gebeuren. Waar gronden rond de beekmondingen en in 
Maasmeanders kunnen worden verworven als natuurgebied verdwijnt vaak de 
noodzaak tot schonen en maaien. 
Wanneer voldoende afwatering gegarandeerd moet worden, kan het nog steeds 
nodig zijn een beek bij tijd en wijlen te maaien of te schonen. In dat geval zou 
maaisel en slib bij voorkeur niet op de taluds en oevers gedeponeerd moeten 
worden, om overmatige verruiging en verstikking van de oevervegetatie te 
voorkomen. 
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5.4 ACHTERWEGE LATEN VAN BEMESTING EN HERBICIDENGEBRUIK 
 
Door het verdwijnen van bemesting en herbicidengebruik op de oevers kan indirect 
een verbetering van de waterkwaliteit in de waterzone optreden. Door het 
achterwege blijven van bemesting wordt overmatige ruigteontwikkeling op de oevers 
niet langer gestimuleerd.  
 
 

Waterplanten rond de 
Niersmonding. 
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6 KNELPUNTEN EN ALGEMENE 
HERSTELMAATREGELEN 
 
 
 
 
 

6.1 KNELPUNTEN  
 
Er zijn momenteel tal van knelpunten langs de Maas die een natuurlijke 
ontwikkeling van de beekmondingen bemoeilijken of tegen gaan. Hieronder volgt 
een overzicht van de belangrijkste knelpunten. 
 
Verstevigde Maasoevers en beekmondingoevers 
Bijna alle beekmondingen langs de Maas zijn wel op één of andere manier 
vastgelegd met steenzettingen, breuksteenbestorting of puin. Soms zijn dit degelijke 
constructies, maar soms ook zijn er slechts bepaalde delen van de oever lokaal met 
betonplaten of baksteenpuin bestort of zijn oeverbeschermingen in verval geraakt. 
In alle gevallen worden morfologische processen van erosie, meandering en 
verbreding ernstig aan banden gelegd. Het gaat hierbij niet alleen om  bestortingen 
in de beek, maar ook in de aanpalende Maasoevers.  

Met stortstenen en 
steenzettingen versterkte 
beekmondingen van de Aalsbeek 
(linksboven) en de Jeker 
(rechtsboven). Daarnaast zijn 
drempels van breuksteen 
aanwezig in bijvoorbeeld de 
monding van de Oeffeltsche 
Raam (linksonder) en de 
Wilderbeek (rechtsonder). 
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Drempels in de monding 
Veel kleinere beken hebben een drempel in de monding. Soms zijn dit kleine 
drempels van (deels vervallen) breuksteenbestorting (Oeffeltsche Raam, Heijense 
Leijgraaf, Rode Beek, Aijense Beek), maar soms ook hoge drempels met steile 
beton- of steenzettingsconstructies (bijv. Latbeek, Kingbeek).  
 
Bestorting in de beekbedding 
Verschillende beken hebben niet alleen bestortingen in de oevers maar ook in hun 
bedding. Doorgaans gaat het langs de Maas om (weggeslagen) puin of breuksteen 
(bijvoorbeeld in de mondingen van het Geldernsch-Nierskanaal en de Kwistbeek). 
  
Bruggen in de beekmonding 
Bij verschillende beken liggen bruggen over de directe monding. Voorbeelden 
vinden we langs de Lottemse Molenbeek, de Aalsbeek, de Oostrumse Beek, de 
Everlosche Beek, de Wolterskamp, de Vierlingsbeekse Molenbeek, de Vlootbeek, de 
Jeker, de Thornerbeek en de Hambeek. Soms zijn dit grote bruggen met een weg 
erop (Jeker, Thornerbeek), maar meestal gaat het om kleine wandel- en 
fietsbruggetjes van beton of staal. Deze bruggen liggen uitgerekend op de plek waar 
de rivierdynamiek het grootst is en bescherming van de bruggen is alleen mogelijk 
door de aanleg van zware bestorting en steenzettingen. De aanwezigheid van een 
brug over de monding neemt doorgaans alle kansen op een natuurlijke 
mondingontwikkeling weg.  

Een betonnen drempel en klepduiker in een kade van de Latbeek bij Velden. 
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Stuwen, spuisluizen en gemalen  
Stuwen vormen de belangrijkste barrières voor de vrije optrek van vissen (bij 
normale waterstanden). Ook staan ze de ontwikkeling van een gevarieerde 
morfologie in de monding in de weg. Dit geldt vooral voor beken en afwateringen 
waarbij stuwen letterlijk in de monding liggen (Sambeekse afwatering, St. Jansbeek). 
Daarnaast liggen er in benedenlopen van verschillende beken tal van kleine stuwtjes 
en drempels, die steeds opnieuw een barrière voor vismigratie vormen (o.a. Ur, 
Kanjel, Rode Beek, Heijense Leigraaf, Heukelomse beek). Bij sommige beken is de 
optrek van vis onmogelijk vanwege de aanwezigheid van een watermolen (o.a. 
Lingsforsterbeek, Everlosche Beek en de Vierlingsbeekse Molenbeek). Bij enkele 
beken, zoals de Hambeek en de Neerbeek, is de barrièrewerking van aanwezige 
stuwen reeds opgeheven door de aanleg van een vispassage.  
De afwateringen langs de Bedijkte Maas en Benedenmaas hebben daarnaast gemalen 
en spuisluizen in de winterdijk met stuwen en stuwkleppen die een barrière vormen 
(Graafse Raam, Dieze, Hertogswetering). Veel gemalen werken alleen tijdens of na 
een hoogwater op de Maas, waarbij de watergang/beek dus meestal onder vrij verval 
afwatert. In enkele gevallen vindt continu uitpompen of inpompen plaats 
(Teefelense wetering, Drongelens Kanaal). 
 
Duikers en kades 
Wanneer beken onder kades doorlopen gaat dit vaak via klep- of schuifduikers. 
Vooral klepduikers vormen een barrière voor vissen en andere fauna omdat ze vaak 
(bijna) dicht staan. De meeste klepduikers liggen vrij ver van de monding aan de 
rand van het winterbed, bijvoorbeeld onder de rijksweg N271 Gennep-Venlo 
(Looise Graaf, Kleefse Beek), of onder het Julianakanaal door (Oude Broekgraaf). 
Er zijn echter ook beken die hun monding vlak tegen de rivier door een duiker 
hebben lopen (Nieuwe Kanjel, Kleefse Beek, Latbeek, Wilderbeek). Hierbij 
voorkomt de constructie naast soms de vrije optrek voor vis ook een vrije 
morfologische ontwikkeling van de monding.  
 
Sifons 
De Geul en de Geleenbeek lopen via een grote sifon onder het Julianakanaal door. 
Omdat het kanaal daar zo diep in het landschap ligt, kunnen de beken er niet via 
een normale duiker “gelijkvloers” onderdoor stromen maar is een sifonconstructie 
aangebracht. Deze zijn voor vissen nog wel enigszins passeerbaar, maar voor andere 
soorten kunnen ze een probleem opleveren. Zo zullen bevers hier geen gebruik van 
maken. Ze zullen wel het Julianakanaal ingaan, maar hier de neiging hebben de 

Bruggen in de monding van de Wolterskamp (links) en de Lottumse Molenbeek (rechts) leggen meander- en 
erosieprocessen stil en voorkomen een vrije mondingontwikkeling. 
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oevers van het kanaal te gaan volgen in plaats van de oversteek naar de andere kant 
te maken. 
 
Kanalisatie en normalisatie van beeklopen 
Verschillende beken hebben een gekanaliseerde en/of genormaliseerde 
benedenloop. Hierdoor is er chronisch gebrek aan variatie in de winterbedlopen van 
veel beken, met weinig verschillen in diepte, stroomsnelheid, sedimenttype en 
watertemperatuur. Dit vertaalt zich automatische in een lagere ecologische waarde. 
 
Gebrek aan natuurlijke begroeiing/bos  
Met name de aanwezigheid van ooibos is een belangrijk element langs natuurlijke 
beken. Het zorgt voor een gevarieerder milieu in de beekoevers met beschaduwde 
situaties, uitkolkingen rond boomwortels, het invangen van sediment en de 
aanwezigheid van (dood) hout in de beek. Daarnaast kan bos een belangrijk effect 
hebben op de morfologie van de beekbedding en beekoevers. De meeste 
beekmondingen in het Maasdal zijn momenteel arm aan beekbegeleidend bos en 
ooibos en grenzen direct aan landbouwgrond. Ze missen hierdoor vitale kenmerken 
van een natuurlijke beekmonding. 
 
Opzet stuwpeil Maas 
De aanwezigheid van stuwen in de Maas wordt in dit streefbeeld als een vast 
gegeven beschouwd. Een verdere verhoging van stuwpeilen in de toekomst - 
bijvoorbeeld als onderdeel van zomerbedverdiepingen - kan echter wel als knelpunt 
beschouwd worden en dient zoveel mogelijk voorkomen te worden (zie § 3.7). 
Naast een verslechtering van het riviermilieu in de Maas betekent dit ook een 
verslechtering van het beekmondingenmilieu. Beken zullen in het winterbed steeds 
minder het karakter van een stromende beek krijgen en de mondingen zullen steeds 
meer veranderen van een zandwaaiermonding in een moerasmonding. 
 
Beken als verdiepte afwateringen 
Zoals eerder beschreven zijn met name beken met een sijpelmonding meestal 
aangelegde afwateringen, bedoeld om natte Maasmeanders droog te leggen. Bij 
dergelijke systemen zien we dat bovenstroomse delen van het (kwel)moeras 
ecologisch gezien vaak met verdroging te maken hebben. Het water wordt 
geconcentreerd afgevoerd in een verdiepte bedding en van de oorspronkelijk 
moerasecologie is soms weinig over. 
 
 

Drempels en stuwtjes, zoals hier in de monding van de Hemelbeek (links) en watermolens, zoals in de 
benedenloop van de Vierlingsbeekse Molenbeek vormen barrières voor vismigratie. 
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Schonen van beekmondingen 
Zoals reeds in § 5.4 beschreven is het schonen van beekmondingen en 
benedenlopen een belangrijk ecologisch knelpunt. Hierbij wordt de vegetatie bij tijd 
en wijlen verwijderd. Met het afschrapen van beekoevers worden ook wortelstokken 
van moerasplanten en waterplanten verwijderd (Dotterbloem, Gele plomp, Grote 
egelskop).  
Daar komt bij dat het geschoonde (slibrijke) vegetatiepakket vaak als een 
verstikkende deken op de oevers van de beken blijft liggen. Dit voorkomt een goede 
oeverontwikkeling, maar werkt vooral verruiging met soorten als brandnetel sterk in 
de hand.  
 
Maaien van beken 
Sommige beken worden alleen gemaaid (bijv. de Niers). Hierdoor krijgt een rijke 
waterplantengroei geen kans en nemen lokaal ook stroomsnelheden in de bedding 
af. Daarnaast dalen hierdoor zomerwaterstanden waardoor vernatting van de 
oevers/beekdalgronden uitblijft. 
 
Waterkwaliteit 
Een algemeen knelpunt van voor de ecologische ontwikkeling kan de waterkwaliteit 
zijn. Ook kan de waterbodemkwaliteit te wensen overlaten, bijvoorbeeld bij 
opgestuwde moerasmondingen.  
Hoewel bij veel beken al een duidelijke verbetering van de waterkwaliteit is 
bewerkstelligd, blijven sommige beken nog achter. De inspoeling van nitraten en 
fosfaten vanuit landbouwgronden blijkt vaak moeilijk te bestrijden. 
 
 
 

De Asseltse Leijgraaf is als 
een verdiepte 
afwateringssloot aangelegd 
om de oude Maasmeander 
van de Vuilbemden effectief 
te kunnen ontwateren. 
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6.2 HERSTELMAATREGELEN 
 
Uit de streefbeeldomschrijvingen en de huidige knelpunten volgen een aantal 
algemene herstel- en inrichtingsmaatregelen. In tabel 8 wordt aangegeven in 
hoeverre deze maatregelen relevant zijn voor de verschillende beekmondingtypen. 
 
Verwijderen van oeververstevigingen en -bestortingen  
Vaak kunnen de belangrijkste processen langs beekmondingen al op gang komen 
door enkel de bestortingen en overige oeverbescherming in de monding en de 
omringende Maasoevers te verwijderen. Hierdoor kan verbreding van de mondingen 
optreden en ontstaan weer steilwanden en ruimte voor grind en zandbanken (figuur 
4). 
 
Verwijderen van drempels en puin in de bedding 
Alle puin en breuksteen in beekbeddingen kan aansluitend op het voorgaande 
verwijderd worden. Het gaat hierbij om zowel aangelegde breuksteendrempels in de 
monding als om los puin- en breuksteen in de bedding. 
Hierdoor zal niet alleen erosie van de beekoevers optreden, maar ook vrije erosie 
van de Maasoevers. Het kan nodig zijn breuksteen in de Maas tot een bepaald 
niveau te laten zitten, vergelijkbaar met de aanpak van vrij eroderende Maasoevers 
(Peters, 2005). Voor de vrij eroderende Maasoevers wordt breuksteen tot op 1 meter 
onder stuwpeil verwijderd. Voor de beekmondingen wordt voorgesteld om 
beduidend dieper te gaan. Het gaat immers om een lokale situatie (beheersbaar), die 
door de werking van de beek extra interessant kan zijn.  

De Eckeltsche Beek-
monding na schonen, 
waarbij maaisel is blijven 
liggen. 
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Verwijderen van bruggen 
De aanwezigheid van een brug in de monding betekent dat ook de hele monding is 
vastgelegd. Het verwijderen van bruggen is noodzakelijk om een natuurlijk 
ontwikkeling van de monding mogelijk te maken. In veel gevallen kunnen bruggetjes 
verder van de Maas aangelegd worden, waardoor de vorming van een bredere 
beekdelta plaats kan vinden. Hierbij verdient het aanbeveling om met bredere 
bruggen te werken dan in veel huidige situaties, zodat beekmeandering onder de 
brug mogelijk blijft. Daarnaast kan gedacht worden aan de aanleg van verplaatsbare 
bruggen, die verlegd kunnen worden wanneer het gedrag van de beek daartoe noopt. 
 
Passeerbaar maken van stuwen, gemalen en spuisluizen  
Stuwen en overige barrières moeten waar mogelijk uit de beek verwijderd worden. 
Dit is vaak mogelijk zijn bij kleinere stuwtjes na bijvoorbeeld een 
functieverandering van landbouw naar natuur.  
Grote stuw- en spuisluiscomplexen hebben echter een belangrijke 
waterhuishoudkundige functie. Ze zullen doorgaans niet verwijderd kunnen worden. 
Daarnaast worden beken soms gestuwd door watermolens met een belangrijke 
cultuurhistorische en recreatieve functie. Om deze objecten passeerbaar te maken 
zullen vispassages aangelegd moeten worden, in de vorm van een vistrap of een 
vishevel. 
 
Passeerbaar maken duikers en sifons 
Wanneer duikers nodig zijn is het belangrijk dat ze passeerbaar zijn voor vissen. 
Klepduikers staan nu nog soms (bijna) dicht. Door de duikers eventueel aan te 
passen (of te vervangen door een schuifduiker) kunnen ze bij normale waterstanden 
continu open blijven. In sommige gevallen kan in de toekomst wellicht een kade 
verdwijnen of verlegd worden, waardoor ook de duiker kan verdwijnen (bijv. de 
Latbeek).  
De sifons onder het Julianakanaal door zijn moeilijk op te heffen barrières. Er 
vanuit gaande dat de diepgang van het kanaal een hard gegeven is, zijn er twee 
oplossingen denkbaar. Ten eerste het meer stroomafwaarts verleggen van de 
kanaalonderdoorgang naar een locatie waar de kanaalbodem hoger ligt en een 

Een vispassage in de 
Neerbeek. 
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onderdoorgang met een reguliere duiker mogelijk is. Voor bevers is het daarnaast 
een optie om aan weerskanten van het kanaal natuurvriendelijke oevers met fauna-
uitstapplaatsen (FUP’s) te ontwikkelen, met ooibos, ruigtes en waterplanten. De 
dieren worden zo mogelijk gestimuleerd om het kanaal over te zwemmen en de 
beekloop aan de andere zijde weer op te pakken. Hiermee is echter nog geen 
ervaring opgedaan en de eerste oplossing is meer structureel van karakter.  
 
Vrije meandering en herinrichting 
Om natuurlijke patronen en variatie terug te brengen in de beeklopen en mondingen 
moeten processen van meandering en oevererosie gestimuleerd worden. Bij veel 
beken kan dit op gang gebracht worden door simpelweg de oeverbestortingen te 
verwijderen. Ook wordt dit proces gestimuleerd door vrije bosontwikkeling of zelfs 
omgevallen bomen in de beek toe te laten. Meandering en oevererosie zijn relatief 

Figuur 4 Principe van beekmondingontwikkeling bij het 
weghalen van steenzettingen en bestortingen. De 
monding verbreedt door laterale erosie en er ontstaat 
ruimte voor zand- of grindafzettingen. In de beek zelf 
komt meandering weer op gang, mede beïnvloed door 
voortschrijdende bosontwikkeling. 
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eenvoudig spontaan op gang te brengen langs snelstromende heuvellandbeken 
(grindwaaiermondingen) en diep ingesneden terrasbeken (zandwaaiermondingen). 
Soms zal dit proces echter maar langzaam op eigen kracht op gang komen. In dat 
geval kan overwogen worden om de beek actief her in te richten, waarbij na het 
weghalen van eventuele oeverbescherming een meanderend profiel wordt aangelegd 
(zoals bijvoorbeeld in de Neerbeekmonding en de benedenloop van de Groote 
Molenbeek bij Wanssum). Hierna mag de beek zelf zandbanken en eroderende 
steiloevers vormen. Bij een dergelijke keuze dient steeds goed bekeken te worden of 
meandering bij de betreffende benedenloop of monding werkelijk karakteristiek is. 
Bij sommige laaglandsystemen (moerasmondingen) is niet zozeer meandering de 
drijvende kracht achter het ecologisch herstel maar veel eerder het spontaan 
dichtgroeien met waterplanten en moerasbegroeiing. 
 
Stoppen van schonen en maaien 
Om vrije waterplantengroei en oevervegetaties kans te geven moet geprobeerd 
worden het schonen en maaien van beken stop te zetten. Dit wordt mogelijk door 
gronden rond de beken te verwerven, waardoor opstuwing door waterplanten en 
moerasplanten niet langer een probleem hoeft te zijn voor omliggende 
landbouwgronden. 
 
Vrije bosontwikkeling 
Zoals eerder beschreven maakt ooibos een belangrijk deel uit van de natuurlijke 
begroeiing in beekmondingen en heeft het een belangrijke invloed op de 
morfologische ontwikkeling. Het toelaten van vrije bosontwikkeling, door 
bijvoorbeeld de aankoop van oeverstroken en het toelaten van vrije erosie kan 
implicaties hebben voor beheerplannen en lokaal voor de Wbr (Wet Beheer 
Rijkswaterstaatwerken). 
 

 
 
Beekmondingen in rivierveruimingsprojecten 
In de nabije toekomst zullen verschillende nieuwe nevengeulen, hoogwatergeulen en 
weerdverlagingen langs de Maas worden aangelegd. Op enkele plaatsen zullen hierbij 
beekmondingen vergraven worden. In de detailontwerpen van de rivierveruimingsprojecten 
moet een goede inpassing van beekmondingen worden opgenomen.  
Soms betekent het plangebied van het project veranderd moet worden en dat de 
beekmonding onaangeroerd blijft (Geulmonding bijvoorbeeld), maar soms ook ontstaan er 
nieuwe kansen voor een natuurlijkere monding in de nevengeul of weerdverlaging zelf 
(bijvoorbeeld de Aijense Beek, Kingbeek). Belangrijk is dan dat de bovenlaag van nieuwe 
nevengeulen of weerdverlagingen uit gebiedseigen zand en grind blijft bestaan, waarin de 
beek zelf een monding mag vormen. De aanleg van nieuwe mondingen in kleiige of lemige 
substraten (in soms bedachte vormen) moet voorkomen worden (bijvoorbeeld bij 
'omputgeulen'). Dit is zowel voor het ecologische resultaat van de 
rivierveruimingsprojecten als dat van de nieuwe beekmonding een belangrijk gegeven. 
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Verbeteren van het omringend terreinbeheer 
Hoewel voor de hand liggend is het verbeteren van het omringende terreinbeheer 
vaak een belangrijke herstelmaatregel van beekmondingen. Hierbij moet het beheer 
dan zoveel mogelijk aansluiten bij het streefbeeldbeheer uit hoofdstuk 5. In de 
praktijk betekent dit doorgaans de aankoop van omringende gronden, voor zover 
dat nog niet gebeurd is.  
Een natuurlijk terrein laat niet alleen een natuurlijke ontwikkeling van bos- en 
oevervegetaties toe, maar schept in de praktijk ook ruimte voor processen. De 
noodzaak voor intensief schonings- of maaibeheer verdwijnt ook in veel gevallen. 
 
Opzetten van sijpelmondingen 
Door sijpelmondingen op te zetten of zelfs dicht te zetten kunnen de achterliggende 
kwelmoerassen weer vernatten. Sijpelmondingen kunnen worden opgezet door: 
• de hele bedding van de beek te verhogen met zandig materiaal (kan door 

verbreding van de beek); 
• door de monding dicht te storten met Maaszand (kunstmatige oeverwal), waarbij 

de beek weer zelf zijn weg door de zandpakketten zoekt; 
• Door de beek te verbreden en dicht te laten groeien (stoppen schonen); 
(Deze maatregelen zullen meestal in combinatie uitgevoerd moeten worden). 
Wanneer er beperkingen zijn voor het opzetten van sijpelmondingen en 
kwelafwateringen - bijvoorbeeld omdat dit ook leidt tot vernatting van 
landbouwgronden of bebouwing - kan de moerasontwikkeling ook tot stand komen 
door de oude Maasmeanders te verlagen. Hierbij kan dan bijvoorbeeld 0,5 tot 1 
meter van de toplaag in de oude maasmeander over de volle breedte afgeschraapt 
worden (geen bedachte vormen, maar de bestaande geomorfologie volgen). Deze 
maatregel dient echter met de nodige terughoudend benaderd te worden, omdat 
tegelijkertijd wordt ingegrepen in de natuurlijke morfologie, bodemopbouw en 
waterhuishouding. Ook bij perceelsverlaging moet de afvoer naar de Maas via de 
beek nog steeds beperkt worden. Bijkomend voordeel is dat de sterk vermeste 
toplaag in de Maasmeander verdwijnt.  
Essentieel bij het eventueel opzetten van kwelmoerassen is dat het kwelwater nog 
steeds naar de Maas blijft afstromen (via de bodem dan wel via een stroompje). 
Alleen bij blijvende afwatering en relatief ondiepe situaties kunnen kwelmoerassen 
zich goed ontwikkelen. 
De consequentie van het opzetten van sijpelmondingen kan zijn dat ze moeilijker 
optrekbaar worden voor vissen. Dit is echter een natuurlijk fenomeen. Het zijn 
altijd beken met een lokaal achterland, waar vissen van nature vooral tijdens 
hoogwater op de Maas in belanden. Tijdelijke uitdroging en beperkt voorkomen van 
vissen maken deze biotopen uiterst geschikt voor andere soortgroepen (amfibieën, 
libellen, reigerachtigen). 
Omdat het opzetten van sijpelmondingen een ingrijpende maatregel is, waarvoor 
doorgaans voldoende grond verworven moet worden, kan het soms niet mogelijk 
zijn deze maatregel te nemen. In dat geval kan ervoor gekozen worden 
sijpelmondingen meer als een zandwaaiermonding of grindwaaiermonding te 
ontwikkelen, met de maatregelen die daarbij horen (tabel 8). 
 
Verbetering van de waterkwaliteit 
Voor alle beeksystemen geldt dat de inspanningen om de waterkwaliteit (en soms 
ook de waterbodemkwaliteit) te verbeteren onverminderd door moeten gaan. Dit zal 
vooral via het generieke milieubeleid moeten lopen. 
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Tabel 8 Een overzicht van mogelijke ecologische herstelmaatregelen in beekmondingen langs de Maas met de relevantie per type beekmonding. 
Legenda: ++ zeer relevant; + relevant; (+) soms relevant, maar vaak niet aan de orde bij dit type; - niet relevant. 

Maatregel Grindwaaier- 
monding 

Zandwaaier- 
monding 

Sijpelmonding Moerasmonding Opmerkingen 

1. Verwijderen van oeverbestortingen in 
de monding en de Maas 

++ ++ + ++ - Sterk gekoppeld aan 
grondaankoop 
- Vooral bi j moerasmondingen 
ook veel Maasoeverbestortingen 
verwijderen  

2. Verwijderen drempels en beddingpuin ++ ++ + +  

3. Verwijderen/verleggen bruggen ++ ++ + ++  

4. Passeerbaar maken of verwijderen 
stuwen en gemalen 

+ + (+) +  

5. Passeerbaar maken duikers en sifons ++ ++ + ++  

6. Vrije meandering, evt. door 
herinrichting 

+ + -/(+) (+) - Sterk gekoppeld aan 
grondaankoop  
- Bij si jpelmondingen al leen 
wanner opzetten niet 
mogel i jk/wenseli jk bl i jkt 
- bi j moerasmondingen volstaat 
meestal spontane erosie vanuit 
de Maas 

7. Stoppen schonen en maaien ++ ++ ++ ++ Sterk gekoppeld aan 
grondaankoop 

8. Vrije bosontwikkeling ++ ++ ++ ++ Sterk gekoppeld aan 
grondaankoop 

9. Verbeteren van het terreinbeheer ++ ++ ++ ++ Sterk gekoppeld aan 
grondaankoop 

10. Opzetten beekmonding - - + - Sterk gekoppeld aan 
grondaankoop 

11. Verbeteren waterkwaliteit + + + +  
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BIJLAGE 1 De ligging van de 64 primaire beekmondingen in het Maasdal.  


