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Deel I Samenvatting voor gebruiker 
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Europese Habitatrichtlijn/Natuurbeschermingswet 
In 1992 is door de Europese Unie de Habitatrichtlijn (HRL) vastgesteld. 
Het doel van deze richtlijn is het in stand houden van natuurlijke 
habitats en wilde flora en fauna op het Europese grondgebied.  
Hiertoe is in Europees verband een groot aantal gebieden aangewezen, 
die tezamen één Europees ecologisch netwerk moeten vormen, Natura 
2000 genaamd. Vanwege de unieke kenmerken van een vrij 
afstromende grindrivier is ook de bedding van de Grensmaas 
aangewezen als Natura 2000-gebied in het kader van de 
Habitatrichtlijn. De specifieke kenmerken op basis waarvan deze 
aanwijzing heeft plaatsgevonden zijn onlangs vastgesteld door het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het 
“aanwijzingsbesluit Grensmaas”. De beschermde status van Natura 
2000-gebieden is wettelijk vastgelegd in de Natuurbeschermingswet uit 
1998. 
Voor alle Natura 2000-gebieden geldt dat op grond van die wet een 
beheerplan moet worden vastgesteld voor een looptijd van maximaal 
zes jaar. Het voorliggende document voorziet in deze verplichting. In 
het beheerplan zijn de resultaten beschreven die bereikt moeten 
worden om het behoud of herstel van beschermde ‘habitats’ en 
‘soorten’ mogelijk te maken. Er worden instandhoudingsmaatregelen 
uitgewerkt, die in de planperiode genomen moeten worden om de 
beoogde resultaten te halen. Ook wordt ingegaan op de effecten van 
bestaande activiteiten in het gebied (‘bestaand gebruik’), en de 
consequenties daarvan. 
 
Doel 
Het doel van het opstellen van het Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 
is om de instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit van 
LNV (versie november, 2008) van een uitvoeringskader te voorzien. 
Het Beheerplan Grensmaas biedt daarnaast een kader waarbinnen 
vergunningverlening in het gebied kan plaatsvinden. Vastgestelde 
maatregelen in het Beheerplan waarvan is vastgesteld dat ze geen 
negatieve invloed hebben op instandhoudingsdoelen worden vrijgesteld 
van vergunningverlening voor een periode van 6 jaar. Rijkswaterstaat 
Limburg is initiërend bevoegd gezag voor het opstellen van een 
beheerplan Natura 2000 voor de Grensmaas.  
 
Vergunningsplicht 
Activiteiten die in het Natura 2000-gebied Grensmaas plaatsvinden zijn 
vergunningplichtig in het kader van de Natuurbeschermingswet.  
Activiteiten waarvan in dit beheerplan is vastgesteld dat ze geen 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen veroorzaken zijn 
echter vrijgesteld hiervan. Nieuwe activiteiten of uitbreiding van 
bestaande activiteiten zijn nog wel vergunningplichtig. Het beheerplan 
geeft voor veel activiteiten richting en inhoud aan eventueel 
toekomstige vergunningaanvragen. 
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Maatregelen 
Voor gebruikers en beheerders zijn in eerste aanleg de maatregelen die 
volgen uit dit beheerplan van belang. Bij het opstellen van de 
maatregelen is onderscheid gemaakt tussen maatregelen die 
noodzakelijk zijn voor het halen van de Natura 2000-doelstellingen 
(maatregelen Natura 2000) en maatregelen die wenselijk zijn voor de 
ecologische kwaliteit van het gebied, dan wel mogelijk in de verdere 
toekomst noodzakelijk zijn (optionele maatregelen). 
Samengevat zien de vastgestelde maatregelen er als volgt uit: 
 

 
Voor een uitgebreide beschrijving en onderbouwing van de 
maatregelen wordt verwezen naar deel 2 van dit beheerplan. Hierin 
wordt ook verder ingegaan op de uitvoeringsaspecten van de 
maatregelen. 

Maatregelen in het kader van het Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 

Maatregelen Uitvoerende organisatie 

Maatregelen Natura 2000   
Uitvoering Grensmaasproject Consortium Grensmaas 
Mitigatie/aanpassing werking hoge drempels Maaswerken 
Richtlijnen beddingingrepen opstellen Rijkswaterstaat Limburg 
Terughoudendheid met breuksteen bestortingen in de bedding Rijkswaterstaat Limburg 
Geen uitbaggering van grind uit het zomerbed van de Grensmaas Rijkswaterstaat Limburg 
Monitoring sedimenttransport Grensmaas Rijkswaterstaat Limburg 
Onderzoek naar grindsuppletie Rijkswaterstaat Limburg 
Aanvoer slib en organisch materiaal verminderen in overleg met 
Wallonië 

Rijkswaterstaat Limburg 
 

Verwijderen (oever)bestoringen in beekmondingen Rijkswaterstaat Limburg/ 
Waterschappen 

Toelaten spontane ontwikkeling van morfologie en vegetatie rond 
beekmondingen 

Rijkswaterstaat Limburg/ 
Waterschappen 

Verwijderen barrières met achterland in grote beken Rijkswaterstaat Limburg/ 
Waterschappen 

Aanpassing vangstmethoden beverrattenbestrijding Vlaanderen Rijkswaterstaat Limburg 
Realisatie vrij eroderende/natuurvriendelijke oevers tussen Ohé en 
Brandt Rijkswaterstaat Limburg 

Protocol opstellen voor het omgaan met ‘ruwheidsbeheer’ Rijkswaterstaat Limburg 
Handhaven ondergrens 10 m3/s Rijkswaterstaat Limburg 
Onderzoek naar mogelijkheden voor demping waterpieken bij stuw 
Borgharen Rijkswaterstaat Limburg 

Onderzoek naar mogelijkheden voor afschrijving/vervanging 
turbines waterkrachtcentrale Lixhe door traploze systemen Rijkswaterstaat Limburg 

Monitoringsonderzoek recreatie Provincie Limburg 

Instellen plafond voor peddelgerelateerde recreatievaart Provincie Limburg/  
Rijkswaterstaat Limburg 

Optionele maatregelen    
Modelleren van reliëf in stroomgeulverbreding Rijkswaterstaat Limburg/Maaswerken 
Grindsuppletie met grind van elders Rijkswaterstaat Limburg 
Grind en zand bij de stuwen (Linne, Roermond) uitbaggeren en bij 
Borgharen terugbrengen in de Grensmaas Rijkswaterstaat Limburg 

Onderzoek naar mogelijkheden voor het aanpassen van de 
Maasafvoerverdeling Rijkswaterstaat Limburg 

Afspreken gedragscode peddelgerelateerde recreatievaart (zonering 
in ruimte en tijd) 

Kanoverhuurders, Provincie Limburg 



 
 
 

 
 
 

 15 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

 

Deel II uitwerking/achtergrond 



 
 
 

 
 
 

 16 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  



 
 
 

 
 
 

 17 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

1. Beheerplan voor Natura 2000-
gebied Grensmaas  
 

1.1 Kader en doel Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1 Het Natura 2000-gebied Grensmaas. 
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1.1.1. Europese Habitatrichtlijn/Natura 2000 
In 1992 is door de Europese Unie de Habitatrichtlijn (HRL) vastgesteld. 
Het doel van deze richtlijn is het in stand houden van natuurlijke 
habitats en wilde flora en fauna op het Europese grondgebied. De HRL 
kent twee delen: een deel over soortenbescherming en een deel over 
gebiedsbescherming. De soortenbescherming is geïmplementeerd in de 
Flora- en Faunawet. De gebiedsbescherming is geïmplementeerd in de 
Natuurbeschermingswet.  
 
Om het doel van de HRL te realiseren zijn Speciale Beschermingszones 
(SBZ of ook wel richtlijngebieden genoemd) aangewezen. Deze 
gebieden vormen samen met de gebieden aangewezen vanuit de 
Vogelrichtlijn, één Europees ecologisch netwerk, Natura 2000 
genaamd. De lidstaten van de Europese Unie wijzen de 
richtlijngebieden aan. Het gevolg van de aanwijzing hiervan is dat de 
richtlijngebieden onder het beschermingsregime van artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn vallen. De zogenoemde aanwijzingsbesluiten bevatten 
een kaart met de begrenzing van een gebied en een toelichting. In de 
toelichting staan de specifieke natuurwaarde(n) waarvoor het gebied is 
aangewezen.  
 
Door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is 
in 2008 het ontwerp “aanwijzingsbesluit Grensmaas” gepubliceerd. 
 

1.1.2. Natuurbeschermingswet 
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-
wet 1998) in werking getreden. Voor alle Natura 2000-gebieden geldt 
dat op grond van artikel 19a/b van de Nb-wet 1998 een beheerplan 
moet worden vastgesteld voor een looptijd van maximaal zes jaar. Dit 
moet gebeuren binnen drie jaar na definitieve aanwijzing van het 
gebied als Natura 2000-gebied.  
 
Nederland heeft instandhoudingsdoelstellingen gedefinieerd voor het in 
stand houden van de habitattypen en soorten waar Nederland mede 
verantwoordelijk voor is. Het beheerplan werkt deze doelstellingen uit 
in ruimte en tijd. In het plan zijn de resultaten beschreven die bereikt 
moeten worden om het behoud of herstel van de desbetreffende 
habitats en soorten mogelijk te maken. Instandhoudingsmaatregelen, 
die in de planperiode genomen moeten worden om de beoogde 
resultaten te halen, zijn in hoofdlijnen opgenomen. Ook wordt 
ingegaan op het bestaand gebruik en wordt inzicht gegeven hoe met 
externe werking moet worden omgegaan.  
 
Alle vormen van bestaand gebruik in een Natura 2000-gebied die 
mogelijk een negatief effect hebben op beschermde natuurwaarden zijn 
verplicht een vergunning aan te vragen in het kader van de Nb-wet 
1998. Gebruikers of beheerders van het gebied moeten aantonen dat 
hun activiteit of plannen geen significante effecten op beschermde 
habitattypen en soorten hebben. Dit beheerplan neemt een belangrijk 
deel van dit werk bij gebruikers en beheerders uit handen, omdat het 
bestaand gebruik in dit plan al getoetst is.  
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Nieuwe activiteiten en uitbreiding van bestaande activiteiten in de 
toekomst moeten steeds opnieuw getoetst worden aan de 
doelstellingen van Natura 2000. Als er (significante) negatieve 
gevolgen worden verwacht moeten gestart worden met een 
habitattoets om het effect te bepalen. 
Hierna kunnen drie vervolgstappen plaatsen vinden: 

1. Er wordt aangetoond dat er geen effect optreedt en daarom is 
er geen vergunning nodig; 

2. Er is sprake van een negatief effect, maar niet significant. De 
Habitattoets moet tevens een verslechterings- en 
verstoringstoets bevatten en er moet een Nb-wetvergunning 
aangevraagd worden. Nb-wetvergunning wordt verleend al 
naar gelang de inhoud van de Habitattoets en de 
mogelijkheden tot mitigerende maatregelen; 

3. Er is sprake van een significant negatief effect. Er moet een 
passende beoordeling doorlopen worden. Waarbij aan vele 
criteria moet worden voldaan. Er moet eveneens een 
vergunning aangevraagd worden die alleen onder de in de wet 
genoemde redenen verleend kan worden.  

Dit beheerplan geeft veel achtergrondinformatie waarmee 
beoordelingen van activiteiten en uitbreidingen daarvan in de toekomst 
ondersteund kunnen worden. 
 

1.1.3. Relatie met andere wetgeving 

Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken  

De Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr) is van toepassing op alle 
waterstaatswerken. Hieronder vallen de bij het Rijk in beheer zijnde 
wateren, waterkeringen en waterwegen. Het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (V&W) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wbr. 
Het doel van de Wbr is het beschermen van de waterstaatswerken en 
het verzekeren van het veilig en doelmatig gebruik. Het is verboden om 
zonder vergunning van de Minister van V&W gebruik te maken van 
een waterstaatswerk. Voor het maken van een werk is een vergunning 
nodig indien het waterstaatswerk wordt gebruikt anders dan waartoe 
het bestemd is. Wateren zijn bestemd voor de scheepvaart, visserij en 
waterberging.  

Wet op de Waterkering  

Algemene regels ter verzekering van de beveiliging van waterkeringen 
tegen overstroming door buitenwater zijn opgenomen in de Wet op de 
waterkering (Wwk). Het doel van de Wwk is het zo spoedig mogelijk 
bereiken van de aangegeven mate van beveiliging. De wet geeft aan 
hoe de besluitvorming over aanleg, versterking of verlegging van een 
primaire waterkering verloopt en waar de verantwoordelijkheden voor 
toezicht en onderhoud liggen. 

Wet op de waterhuishouding  

De Wet op de waterhuishouding (Wwh) richt zich op 
waterhuishoudkundige beheer en beleid. Het is geen op zichzelf 
staande wet. De Wwh vult de overige wetten op het gebied van 
waterhuishoudkundige beheer en beleid aan, zodat op dit gebied een 
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volledige wettelijke voorziening wordt verkregen. De wet is zowel een 
algemene coördinatiewet voor de gehele waterhuishouding, als een 
specifieke beheerswet voor het kwantiteitsbeheer van het 
oppervlaktewater. 
De Wwh bevat een regeling voor de planvorming voor het terrein van 
de waterhuishouding en een regeling van het operationele 
oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer (vergunningverlening en 
peilbesluit).  

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren  

Om te voorkomen dat het oppervlaktewater van de Grensmaas 
gebruikt wordt als vuilstortplaats, is er sinds 1970 de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Het doel van de Wvo is het 
bestrijden en voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren 
met het oog op de verschillende functies die deze wateren in onze 
samenleving vervullen. De wet is niet van toepassing op het 
grondwater en de verzilting van de bodem of lozingen op volle zee. De 
wet geeft niet aan hoe de waterverontreiniging moet worden bestreden 
maar geeft het kader aan waarbinnen de bestrijding van de 
verontreinigingen moet plaatsvinden en geeft de mogelijkheid tot het 
stellen van nadere regels.  
 
Per 2010 gaan de Wbr, Wwh, Wwk en Wvo op in de nieuwe 
Waterwet. Hiermee wordt het waterbeheer meer integraal aangepakt 
en ontstaat er een verbeterde samenhang tussen waterbeleid en 
ruimtelijke ordening.  
 

1.1.4. Uitvoeringskader en aanpak Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 
Doel van het Beheerplan Natura 2000 voor de Grensmaas is om de 
instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit van LNV 
(versie november, 2008) van een uitvoeringskader te voorzien. Dit 
uitvoeringskader wordt vervolgens in ruimte en tijd beschreven. 
Daarnaast wordt het bestaande gebruik in en rondom het Natura 2000-
gebied getoetst. De maatregelen in dit beheerplan dragen bij aan het 
halen van de doelstellingen. Het Beheerplan Grensmaas biedt het kader 
waarbinnen vergunningverlening kan plaatsvinden. Vastgestelde 
maatregelen in het Beheerplan worden vrijgesteld van 
vergunningverlening voor een periode van 6 jaar. 
Landelijk zijn tussen het Ministerie van LNV en Ministerie van V&W 
afspraken gemaakt over de aanpak en opzet van de Natura 2000 
beheerplannen. Hierbij is in dit beheerplan zo goed als mogelijk 
aangesloten. Het Beheerplan Natura 2000 Grensmaas is in Nederland 
één van de eerste in zijn soort. Tijdens het opstellen van dit beheerplan 
waren onderdelen van de landelijke aanpak nog in ontwikkeling 
(bijvoorbeeld cumulatieve effecttoetsing, omgang met doelen op lokaal 
niveau), waardoor eigen keuzes gemaakt zijn. Deze keuzes zijn op hun 
beurt weer gebruikt/bruikbaar als voorbeeld voor het landelijke traject. 
Conform de landelijke aanpak wordt in dit beheerplan een toetsing van 
‘bestaand gebruik’ uitgevoerd. Dit betekent dat alle activiteiten binnen 
het Natura 2000-gebied Grensmaas bekeken worden op hun effecten 
op de instandhoudingsdoelstellingen. Een schematisch werkschema van 
deze aanpak is weergegeven in bijlage 2.  
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Aangezien de Grensmaas een grensoverschrijdende rivier betreft, is het 
praktisch gezien niet mogelijk elke vorm van extern bestaand gebruik 
(vooral als het gaat om waterkwaliteit) in beeld te brengen. Zo konden 
binnen de kaders van dit beheerplan niet alle mogelijke lozingen en 
verontreinigingsbronnen in het buitenland of op de zijrivieren en beken 
in kaart gebracht worden. Effecten van binnenkomende waterkwaliteit 
zijn echter wel in beeld gebracht en beoordeeld. 
 
Dit beheerplan is opgesteld voor een looptijd van 6 jaar; voor de 
periode 2009 tot 2015. De in het beheerplan opgenomen maatregelen 
gelden voor dezelfde periode. Enkele opgenomen maatregelen hebben 
een doorkijk naar de toekomst. Het is mogelijk dat bepaalde 
doelstellingen niet binnen 6 jaar gehaald worden. Deze moeten – mede 
op basis van monitoringsresultaten – vervolg krijgen in het volgende 
beheerplan. 
 
Het Beheerplan Natura 2000 Grensmaas is geschreven als onderdeel 
van de gecombineerde aanpak voor Natura 2000 en KaderRichtlijn 
Water (KRW) voor de Grensmaas. Het opstellen van beide documenten 
heeft synchroon gelopen. Daarnaast is er Samenwerkingsovereenkomst 
ondersteund door een “Gebiedsagenda Grensmaas” opgesteld met een 
visie voor het overkoepelende studiegebied (ook plangebied van het 
Grensmaasproject). Het Beheerplan Natura 2000 Grensmaas, het 
Maatregelenpakket KRW Grensmaas en de Samenwerkingsovereen-
komst Grensmaas met bijbehorende Gebiedsagenda vormen gezamelijk 
één Integraal Beheerplan Grensmaas. Het integrale maatregelenpakket 
is kort en bondig samengevat in de publieksbrochure ‘Nieuwe 
beheerplannen voor de Grensmaas, vanuit de kracht van het systeem’. 
 
Het Beheerplan Natura 2000 Grensmaas wordt vastgesteld via een 
vaste procedure afgeleid van de Algemene Wet Bestuursrecht en de 
artikelen 19a/b van de Nb-wet 1998.  
  

1.2 Samenwerking tussen partners: De totstandkoming van het 
beheerplan 
 

1.2.1. Bevoegde gezagen  
 
Voor het Natura 2000-gebied Grensmaas zijn het Ministerie van LNV, 
het Ministerie van V&W en de Provincie Limburg bevoegd gezag.  
 
De bij het Rijk in beheer zijnde wateren, zoals het waterlichaam 
‘Grensmaas’, vallen onder de verantwoording van het Ministerie van 
V&W. Rijkswaterstaat (RWS) Limburg is verantwoordelijk voor het 
waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer van de Grensmaas.  
 
Het Ministerie van LNV is verantwoordelijk voor het realiseren van de 
Natura 2000-doelstellingen voor de aangewezen Natura 2000-
gebieden. Tevens is het Ministerie van LNV bevoegd gezag bij 
grensoverschrijdende aspecten, zoals het Traktaat tot regeling der 
wateraftappingen uit de Maas met België uit 1863.  
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Voor de Natura 2000-gebieden die in bezit zijn van natuurbeherende 
organisaties, is de provincie bevoegd gezag. De provincie is als bevoegd 
gezag verantwoordelijk voor het vaststellen van het Natura 2000 
Beheerplan voor wat betreft de particuliere delen zoals de deelgebieden 
Koningssteen en de Brandt.  
 
Tevens zijn de Provincie Limburg en het Ministerie van LNV (Dienst 
Regelingen) verantwoordelijk voor de verlening van de vergunningen 
voor het Natura 2000-gebied Grensmaas.  
 
RWS Limburg is initiërend bevoegd gezag voor het opstellen van een 
integraal beheerplan voor de Grensmaas en coördineert de 
totstandkoming van dit plan.  
 

1.2.2. Afstemming met de streek 
Voor een breed gedragen beheerplan is het van belang om 
verschillende belanghebbende partijen bij het proces van de 
totstandkoming te betrekken. Dit is vooral van belang voor het 
maatregelenpakket dat in het beheerplan is opgenomen. Door partijen 
intensief op een bilaterale wijze te betrekken, kan beter een beeld 
worden verkregen van gezamenlijke doelstellingen. 
 
Bij het proces van totstandkoming van het beheerplan zijn de volgende 
partijen betrokken:  
• Bevoegde gezagen (RWS Limburg, provincie Limburg en ministerie 

van LNV),  
• Ondernemers (bijvoorbeeld kanoverhuurbedrijven),  
• gemeenten,  
• Limburgse Land- en Tuinbouwbond (lltb),  
• Waterleidingmaatschappij Limburg (WML),  
• Waterschap Roer & Overmaas (R&O),  
• Consortium Grensmaas (CG),  
• RWS Maaswerken (samenwerkingsverband Ministerie van V&W, 

Ministerie LNV en Provincie Limburg).  
• Natuurmonumenten (NM) 
• Staatsbosbeheer (SBB) 
 
In het kader van het beheerplan zijn twee workshops en een 
informatieavond met de streek, overheden en belangenorganisaties 
georganiseerd. Hierin zijn de thema’s uit het beheerplan en de 
verschillende stappen besproken en zijn afspraken gemaakt over de 
omgang met bestaand gebruik. Daarnaast heeft met veel partijen 
bilateraal overleg plaatsgevonden. 
 

1.2.3. Internationale afstemming  
De bedding van de Grensmaas is zowel Vlaams als Nederlands 
grondgebied. Voor het nemen van maatregelen is wederzijdse 
afstemming en goedkeuring nodig. Daarnaast zijn aan Vlaamse zijde 
diverse natuurprojecten gepland die effect hebben op de Nederlandse 
kant van de Grensmaas. Deze ontwikkelingen zijn van belang voor het 
Beheerplan Natura 2000 Grensmaas (§ 2.4.3). Vlaanderen is 
inhoudelijke nauw betrokken bij het proces van het tot stand komen 
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van het beheerplan. In verschillende overleggen zijn zowel Vlaamse 
overheden (m.n. Vlaams Gewest, NV De Scheepvaart) als deskundigen 
(onder andere Instituut voor Bos en Natuuronderzoek, Brussel) 
geconsulteerd.  
 

 
Figuur 1.2 Bij graafwerkzaamheden in de Kerkeweerd (B) wordt de grensmarkering 

ontzien. 

 
1.3 Beheer en eigendomssituatie 

 
Het Natura 2000-gebied Grensmaas (figuur 1.1) is in eigendom en 
beheer bij twee organisaties (tabel 1.1 en figuur 1.3). De bedding van 
de Grensmaas is in beheer en eigendom bij het Ministerie van V&W 
(RWS Limburg)/Ministerie van Financiën (Domeinen). De natuur-
gebieden Koningssteen en de Brandt zijn in beheer en eigendom bij 
Natuurmonumenten.  
 

Tabel 1.1 Tabel met natuurgebieden, beheerder en eigenaar. 

 Deelgebied Oppervlakte Partij 

Bedding Grensmaas 234 ha Rijkswaterstaat Limburg  Beheerder 

Natuurgebied Koningssteen & 

natuurgebied de Brandt 

71,3 ha Natuurmonumenten 

Bedding Grensmaas 234 ha Rijkswaterstaat/Domeinen Eigenaar 

Natuurgebied Koningssteen & 

natuurgebied de Brandt 

71,3 ha Natuurmonumenten 

 
In de uiterwaarden van de Maas bij Meers werkt RWS Maaswerken 
samen met exploitatiemaatschappij l'Ortye Stein B.V. en Vereniging 
Natuurmonumenten aan het proefproject Meers. Proefproject Meers is 
het eerste proefproject langs de Grensmaas waarbij door oppervlakkige 
grindwinning rivierverruiming plaatsvindt. Het project geeft een 
doorkijk naar de natuur die straks door uitvoering van het 
Grensmaasproject (§ 2.4.2) ontstaat.  



 
 
 

 
 
 

 24 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

Begin 2008 heeft Exploitatiemaatschappij l'Ortye er het laatste grind 
gewonnen. Daarna heeft RWS Maaswerken het project officieel over 
gedragen aan Natuurmonumenten.  
 

 
 

Figuur 1.3 Eigendomssituatie Natura 2000-gebied Grensmaas.  
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1.4 Relatie met andere plannen en projecten 

 
1.4.1. Relatie met de Kaderrichtlijn Water  

De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) hebben betrekking 
op het verbeteren van de kwaliteit van de wateren in Europa, zowel 
ecologisch als chemisch (waterkwaliteit). Langs de Grensmaas vullen de 
doelstellingen van beide Europese richtlijnen, Natura 2000 en KRW, 
elkaar goed aan. Waar Natura 2000 werkt met soorten en habitats, 
werkt de KRW met biologisch maatlatten. Hierbij zijn 5 groepen te 
onderscheiden: vissen, waterplanten (macrofyten), oeverplanten, 
macrofauna en fytobenthos (zoals algen). In bijlage 2 wordt de relatie 
weergegeven tussen de habitattypen en soorten uit Natura 2000 en de 
biotische maatlatten uit de KRW. 
 

1.4.2. Het Grensmaasproject 
Het Grensmaasproject voorziet vanaf 2008 in de realisatie van circa 
1.250 ha nieuw natuurgebied langs de Grensmaas. Kern van het plan is 
rivierverruiming over een lengte van ongeveer 40 km tussen Maastricht 
en Roosteren. Over grote delen wordt door middel van 
stroomgeulverbreding en weerdverlaging het profiel van het zomerbed 
verbreed, waardoor ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van nieuwe 
grindbanken, ooibossen en ondiep stromend water. Het project wordt 
bekostigd met de opbrengst van grindwinning, dat vrijkomt bij de 
werkzaamheden. Een deel van de winningen vindt plaats in 
zogenaamde dekgrondbergingen, waar het grind dieper wordt 
weggegraven. In deze gaten worden vervolgens de vrijgekomen 
moeilijk vermarktbare kleigronden teruggezet. De dekgrondbergingen 
gaan vervolgens voor het grootste deel onderdeel uitmaken van het 
nieuwe natuurgebied. Trierveld is een uitzondering hierop. Het gebied 
wordt aaneengeregen door de realisatie van 479 ha onvergraven 
natuur (POL Grensmaas, MER Grensmaas Voorkeursalternatief 2003). 
 
Het project is een initiatief van drie overheden: Provincie Limburg, 
Ministerie van V&W (Rijkswaterstaat Maaswerken) en Ministerie van 
LNV. De uitvoering wordt echter door een marktpartij, Consortium 
Grensmaas B.V., voor haar rekening genomen. Het Consortium 
Grensmaas is een samenwerkingsverband van bedrijven en Vereniging 
Natuurmonumenten. De bedrijventak bestaat uit de aannemers 
Boskalis, Van den Biggelaar en Van Oord (Combinatie Regenboog) en 
diverse grindbedrijven (Geo-Control B.V.). Ook Exploitatiemaatschappij 
L’Ortye uit Stein doet mee. 
 
De hoofddoelen van het project luiden als volgt:  
• Beperking van de wateroverlast, gericht op het bereiken van een 

beschermingsniveau van 1:250 voor de door kades beschermde 
gebieden, te bereiken in uiterlijk 2017;  

• Grootschalige natuurontwikkeling en ecologisch herstel van de 
rivier, waarbij een nieuw, riviergebonden natuurgebied van 
minimaal 1.000 ha ontstaat;  

• De winning van grind zoals vastgelegd in bestuursovereenkomsten 
(1990 en 1997) tussen Rijk en provincie (Limburg levert voor de 
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nationale behoefte nog de hoeveelheid grind die vrijkomt bij 
uitvoering van de projecten Grensmaas en Zandmaas/Maasroute). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.4 Plankaart van het Grensmaasproject met een principetekening van het 

concept. 
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De drie doelstellingen dienen in onderlinge samenhang gerealiseerd te 
worden. Eindoplevering van het project is voorzien in 2022 (POL 
Grensmaas, 2005). 
 
De realisatie van het Grensmaasproject kan het Natura 2000-gebied 
Grensmaas beïnvloeden. Aangezien de realisatie de komende jaren gaat 
plaatsvinden en hiermee het karakter van de Grensmaas sterk gaat 
veranderen, wordt het Grensmaasproject niet beschouwd als een 
autonome ontwikkeling. Het Grensmaasproject is één van de 
maatregelen van het Beheerplan Natura 2000 voor het behalen van de 
doelstellingen. 
 

 
Figuur 1.5 Door de ontwikkelingen van het Grensmaasproject verandert het karakter van 

de Grensmaas.  

 
Voor uitvoering van het Grensmaasproject is al uitvoerig gekeken naar 
de ecologische effecten van dit project op het Natura 2000-gebied 
Grensmaas (MER Achtergronddocument 4 Natuur (Peters & 
Hoogerwerf, 2003); Cumulatief Onderzoek Ecologie, INBO (Van 
Braeckel & Van Looy, 2004). Voor het Grensmaasproject is een 
Passende Beoordeling in het kader van de Nb-wet opgesteld en 
goedgekeurd (Provincie Limburg, 2004). Met inachtneming van 
bovengenoemde onderzoeken en de toetsing aan de Nb-wet in de 
Passende Beoordeling voor het Grensmaasproject zijn de activiteiten in 
het kader van het Grensmaasproject, zoals vastgelegd in het POL-
aanvulling Grensmaas (Provincie Limburg, 2005), niet meer 
vergunningplichtig. 
 

1.4.3. Vlaamse natuurprojecten 
Ook aan Vlaamse zijde van de rivier wordt gewerkt aan de realisatie 
van meer natuur vaak in combinatie met andere functies als 
hoogwaterbestrijding. Het gaat aan Vlaamse zijde om een groot aantal 
losse projecten. In de Centrale Sector (traject Maasmechelen-
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Heppeneert) worden de volgende gebieden aangepakt: 
Kerkeweerd/Negenoord, Booien, Bichterweerd en Heppeneert. De 
werkzaamheden zijn eind 2007 gestart en lopen tot 2013. In de 
Zuidelijke Sector (Smeermaas-Kotem) gaat het om de gebieden Hochter 
Bampd, Herbricht, Uikhoven, Kotem en Mazenhoven. De maatregelen 
bestaan onder meer uit weerdverlagingen, oeververbreding, het 
aanbrengen van oeverbescherming en het optrekbaar maken van 
beekmondingen. Voor al deze projecten is een toetsing uitgevoerd naar 
de effecten op het Natura 2000-gebied Grensmaas door NV de 
Scheepvaart.  
 

1.4.4. Beheerplan Consortium Grensmaas 
Het Consortium Grensmaas is de uitvoerende partij voor het 
Grensmaasproject. Zij zijn in het kader van ontgrondingsvergunning 
verplicht een beheerplan op te stellen voor de gebieden waar sinds 
2008 de ingrepen van start gegaan zijn. Het gaat hierbij vooral om het 
tijdelijke beheer tijdens de werkzaamheden. Hierin wordt bijvoorbeeld 
de omgang met tijdelijke dekgrondbergingen, het startmoment van 
begrazing en verhoogde ruwheidsontwikkeling tijdens de 
graafwerkzaamheden geregeld. 
 

1.4.5. Project Stroomlijn 
Rijkswaterstaat toetst het beheer en de inrichting van het 
rivierengebied aan de hand van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken 
(Wbr) c.q. Waterwet (Ww) en de Wet op de waterkering (Wwk). 
Belangrijk daarbij is dat er geen overmatige opstuwing door 
bijvoorbeeld bos of sediment optreedt. Enkele jaren geleden bleek dat 
er een achterstand bestond in het beheer van de overstromings-
gebieden langs de grote rivieren. Programma Stroomlijn is een landelijk 
project van Rijkswaterstaat dat overmatige ruwheidsverhoging door 
vegetatieontwikkeling moet terugbrengen tot een acceptabel niveau. 
Dit kan door beheermaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door 
begroeiing ter plaatse te verwijderen. De rivierverruimingsmaatregelen 
voorzien in een bepaalde mate van overruimte voor vegetatie-
ontwikkeling. Hiermee wordt voorkomen dat frequent 
beheermaatregelen uitgevoerd moeten worden. Het vegetatiebeheer is 
gericht op zoveel mogelijke instandhouding van natuurlijke processen.  
Langs de Grensmaas wordt nogal wat extra afvoercapaciteit gecreëerd 
door middel van weerdverlaging en stroomgeulverbreding. 
Om in de toekomst een verruiging van de rivierverruimingslocaties te 
voorkomen moeten de locaties zoveel mogelijk met grind en grof zand 
worden afgewerkt in plaats van met dekgrond en klei. Eerstgenoemde 
substraten raken veel trager en schaarser begroeid en vergen daarmee 
minder onderhoud. Dit heeft zowel rivierkundig als ecologische 
voordelen, omdat ook de natuurontwikkeling doorgaans gevarieerder 
en soortenrijker verloopt op schrale zand- en grindsubstraten. Daarmee 
bieden deze substraten ook goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
gewenste habitattypen.  
De lage weerstand op de ene locatie kan ten goede komen aan het 
lokaal ontwikkelen en tolereren van ooibos op andere locaties zonder 
overschrijding van de veiligheidsmarge voor hoogwaterveiligheid. Het is 
in dit verband goed dat er voldoende grind en zand beschikbaar komt 
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voor de afwerking van zowel het zomerbed, de middelhoge weerden 
als de dekgrondbergingen. 
 

1.5 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de visie achter dit beheerplan en de 
visie op de ontwikkeling van het Grensmaasgebied als ecologisch 
systeem. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de eerder genoemde 
doelstellingen die landelijk voor het Natura 2000-gebied Grensmaas zijn 
vastgesteld. In hoofdstuk 4 is vervolgens een algemene 
gebiedsbeschrijving van het riviersysteem Grensmaas gegeven. Omdat 
veel knelpunten samen hangen met veranderingen aan de Grensmaas 
in het verleden is hier ook ingegaan op de historische ontwikkeling van 
het Grensmaasgebied. Hoofdstuk 5 beschrijft de habitattypen en 
soorten die vanuit Natura 2000 voor dit gebied zijn aangewezen. Hier 
wordt onder meer ingegaan op de huidige toestand/huidig voorkomen 
en op de trends die deze beschermde natuurwaarden momenteel laten 
zien. Hoofdstuk 6 beschrijft alle vormen van bestaand gebruik in het 
Grensmaasgebied die mogelijk van invloed kunnen zijn op beschermde 
natuur binnen het Natura 2000-gebied Grensmaas. Deze activiteiten 
zijn vervolgens in hoofdstuk 7 beoordeeld op hun effecten. Hieruit 
volgt in feite voor welke vormen van bestaand gebruik extra 
(mitigerende) maatregelen nodig zijn. Hoofdstuk 8 geeft een 
samenvatting van de knelpunten zowel uit bestaand gebruik als andere 
knelpunten die meer vanuit de algemene toestand van de Grensmaas 
volgen. In hoofdstuk 8 is ook de vertaling gemaakt van de landelijke 
doelstellingen naar concrete doelen voor het Grensmaasgebied zelf. 
Hieruit volgen in hoofdstuk 9 een set van maatregelen die er toe 
moeten leiden dat deze doelen gehaald kunnen worden. In de 
hoofdstukken 10 en 11 worden afspraken beschreven over de 
handhaving en monitoring van de maatregelen. Tot slot beschrijven 
hoofdstuk 12 en 13 de concrete planning/aanpak en financiering van 
de maatregelen. 
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2. Visie op het gebied 
 
 

2.1 Algemene visie 
 
Eén van de belangrijkste gedachten achter de Habitatrichtlijn is dat de 
biodiversiteit van gebieden alleen gegarandeerd kan worden wanneer 
het ecosysteem (habitat) als geheel beschermd wordt. Alleen door de 
leefomgeving van planten en dieren te beschermen of te ontwikkelen, 
ontstaan immers duurzame kansen voor soorten. De kwalificerende 
soorten en habitats zijn vertegenwoordigers van een goed ontwikkeld 
Grensmaassysteem. Deze ecosysteembenadering geldt ook voor de 
inpassing van verbetermaatregelen voor de kwalificerende soorten en 
habitattypen langs de Grensmaas. Hoewel maatregelen dus geënt zijn 
op verbeteringen voor deze soorten en habitats kan de ecologie van de 
Grensmaas in haar volle breedte hiervan profiteren. 
 
De bescherming en ontwikkeling van beschermde natuurwaarden 
moeten zo goed mogelijk een plek krijgen naast andere belangrijke 
functies van het Grensmaasgebied, zoals een veilige waterafvoer, 
recreatie en wonen. Zo moet de stabiliteit van kunstwerken en dijken 
langs de rivier altijd gegarandeerd blijven. De veiligheidsnorm van 
1:250 moet gehandhaafd blijven. Daarnaast zijn ook extensieve vormen 
van gebruik van het gebied, zoals recreatie in de vorm van kanoën, 
vissen en wandelen essentieel om draagvlak te houden en uit te 
bouwen voor de uitbreiding van het natuurareaal. Hierbij is bij het 
bepalen van de lokale doelstellingen en maatregelen rekening 
gehouden.  
 

2.2 Visie op het Natura 2000-gebied 
 
Het Grensmaasgebied moet een natuurgebied van internationale allure 
worden, waarin de Maas op een zo natuurlijk mogelijke wijze kan 
functioneren. Het toelaten en stimuleren van rivierkundige en 
ecologische processen en een zo hoog mogelijke graad van zelfregulatie 
staan in dit gebied centraal. Omdat er in de directe omgeving van het 
Natura 2000-gebied Grensmaas veel veranderingen plaatsvinden hangt 
de visie op het Natura 2000-gebied sterk samen met de visie op het 
Rivierpark Grensmaas en het POL. Door rivierverruiming moet de rivier 
weer ruimte krijgen om eilanden, zand- en grindbanken en geulen te 
vormen. Er treden erosie- en sedimentatieprocessen op, waardoor 
verschillende rivierecotopen ontstaan die elkaar in ruimte en tijd 
afwisselen. De beeklopen in dit gebied maken volledig onderdeel uit 
van dit systeem. Zij fungeren zo nodig als belangrijke intrekgebieden 
voor migrerende en stroomminnende vissoorten en als 
uitwisselingsplaatsen voor beek- en rivierorganismen. Waar mogelijk 
worden grondwaterafhankelijke ecotopen als kwelgeulen, 
kwelmoerassen en bronzones ontwikkeld (in de toekomst rond 
kleibergingen). Het ontstaan van vele nieuwe rivierbiotopen, de 
toename van het zelfreinigend vermogen en de verbetering van de 
zuurstofhuishouding leiden tot een grotere ecologische kwaliteit van de 
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rivier zelf. De rivier fungeert als barbeelzone en wellicht zelfs als water 
voor zalmachtigen. 
 
Door ruimte te bieden aan allerlei ecologische verbindingen langs de 
rivier en het cultuurlandschap, is de ecologische samenhang van het 
Rivierpark optimaal. Hiermee is het Rivierpark Grensmaas een 
belangrijke schakel in de (inter)nationale en provinciale ecologische 
structuur (Natura 2000, EHS, PES).  
 
Ook voor andere functies staat het Rivierpark Grensmaas niet los van 
zijn omgeving. Voorzieningen voor extensieve recreatieve doeleinden, 
zoals fiets- en wandelmogelijkheden, vinden vanuit het omringende 
cultuurlandschap aansluiting op het Rivierpark. Het gebied is 
opengesteld voor het publiek voor zover dit de ecologische doelen niet 
significant belemmerd. In rivierkundig opzicht is sprake van een 
beheersbare situatie, waarin bestaande bebouwing en infrastructurele 
voorzieningen geen gevaar lopen door directe erosie of ondermijning. 
De hoofdgeul kan zich niet zodanig verleggen, dat dorpskernen aan de 
andere kant van de rijksgrens komen te liggen. Op plaatsen waar de 
kans bestaat dat dit zich op langere termijn zou kunnen voordoen, zijn 
ter geleiding van de rivier oever- en beddingverdedigingen 
aangebracht. Onder deze beperkingen is de bewegingsvrijheid van de 
rivier zo groot mogelijk. De Thalweg (het diepste deel in het zomerbed 
dat thans de rijksgrens vormt) kan in de toekomst op sommige trajecten 
door de rivier worden verplaatst.  
 

 
Figuur 2.1 Zolang de flora en fauna niet overmatig verstoord wordt, is 

extensieve recreatie toegestaan in het Rivierpark Grensmaas. 
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3. Doelen voor het Natura 2000-gebied 
Grensmaas 
 

3.1 Kernopgaven Natura 2000 
 
Landelijk zijn voor verschillende habitats en soorten zogenaamde 
kernopgaven geformuleerd. Er zijn twee kernopgaven geformuleerd die 
een relatie hebben met de soorten en habitats in het Grensmaasgebied 
(tabel 3.1).  
 
Vanuit de Europese Habitatrichtlijn/Natuurbeschermingswet omvatten 
de kernopgaven 3.01 en 3.04 een wateropgave (w) die in de eerste 
beheerperiode (2009–2015) dient te worden gerealiseerd. De 
Grensmaas kent geen kernopgave met een zogenaamde “sense of 
urgency”.  
 
Het gaat hier dus om landelijke opgaven die niet altijd in het lokale 
Natura 2000-gebied kunnen worden bereikt. 
 

Tabel: 3.1 Kernopgaven voor de Grensmaas. 

Kernopgave Natura 2000 waarden 

3.01 Trekvissen: geen barrières in de trekroute (w) Zalm (H1106), rivierprik (H1099) 

3.04 Behoud en verbetering van “Slikkige Rivieroevers” 

(grindbanken) met pioniervegetaties (w) 

Slikkige rivieroevers H3270 en grindbanken met 

pioniervegetaties 

 
3.2 Algemene doelen 

 
De algemene doelstellingen voor Natura 2000-gebieden zijn als volgt 
geformuleerd: 
• Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de 

biologische diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding 
van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 

• Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de 
ecologische samenhang van het Natura 2000 netwerk zowel binnen 
Nederland als binnen de Europese Unie. 

• Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van 
de samenhang van de ecologische structuur en functies van het 
gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. 

• Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor 
de duurzame instandhouding van de habitattypen en soorten 
waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.  

 
 

3.3 Specifieke doelen voor de Grensmaas 
 
In het ontwerp-aanwijzingsbesluit van LNV (versie november, 2008) 
zijn doelstellingen geformuleerd die specifiek voor de Grensmaas 
gelden. Deze zijn weergegeven in tabel 3.2. Voor de meeste soorten en 
habitats is de landelijke opgave uitgewerkt in termen van 
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“verbetering”/ “uitbreiding” of “behoud”. Hiermee moet een gunstige 
staat van instandhouding voor de habitats en soorten worden bereikt.  
 

Tabel 3.2 Landelijke doelstellingen Natura 2000 voor de Grensmaas (uit het “ontwerp-aanwijzingsbesluit 152 
Grensmaas”, november 2008). 

Habitattypen Landelijke staat 

van 

instandhouding 

Relatieve 

bijdrage 

Doelstelling 

oppervlakte 

Doelstelling 

kwaliteit 

H3260B Beken en rivieren met waterplanten  

(wateren met Grote fonteinkruiden, maar in het geval 

van de Grensmaas de specifiek stromende variant met 

Vlottende waterranonkel; in samenhang met de 

complementaire soort H1037 Gaffellibel). 

matig ongunstig ++ uitbreiding behoud 

H3270    Slikkige rivieroevers, lage grindbanken matig ongunstig ++ behoud verbetering 

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) gunstig + behoud behoud 

H91E0A Vochtige alluviale bossen 

(zachthoutooibossen) 

matig ongunstig - behoud behoud 

 
Soorten Landelijke staat 

van 

instandhouding 

Relatieve 

bijdrage 
Doelstelling 

omvang 

leefgebied 

Doelstelling 

kwaliteit 

leefgebied 

Doelstelling 

populatie 

H1099 Rivierprik matig ongunstig + behoud behoud uitbreiding 

H1106 Zalm zeer ongunstig - behoud behoud uitbreiding 

H1163 Rivierdonderpad (variant 

stromend water Cottus 

rhenanus) 

matig ongunstig + behoud behoud behoud 

H1337 Bever matig ongunstig - uitbreiding verbetering uitbreiding 

H1037 Gaffellibel (complementair doel) zeer ongunstig - behoud verbetering uitbreiding 
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4. Gebiedsbeschrijving  
 

4.1 Algemene gebiedbeschrijving 
 
Het aangewezen Natura 2000-
gebied omvat het Nederlandse deel 
van de bedding van de Grensmaas 
en delen van de 
natuurontwikkelingsgebieden 
Koningssteen en de Brandt. De 
begrenzing van het Natura 2000-
gebied Grensmaas staat 
weergegeven in figuur 4.1. Het 
beddinggedeelte loopt van de stuw 
van Borgharen (rivierkilometer 
15,3) tot en met de Maas ter 
hoogte van Koningsteen bij 
rivierkilometer 64,0. In totaal 
omvat het gebied 48,7 km rivier. 
Hiervan is ongeveer 40 km vrij 
afstromend (ongestuwd) en staat 
ongeveer 11 km onder invloed van 
de stuw van Linne. De Grensmaas 
stroomt in dit gebied afwisselend 
tussen landbouwgronden, dorpen, 
natuurgebieden en grindplassen. In 
figuur 5.2 staat een detailuitsnede 
van de noordelijk gelegen 
natuurterreinen afgebeeld. 
 
Hieronder worden de belangrijkste 
kenmerken van de bedding en de 
natuurontwikkelingsgebieden 
beschreven. 
 

Tabel 4.1: Enkele karakteristieken van de Grensmaas. 

 
 
 
 

Kenschets 

Natura 2000 Landschap Rivierengebied 

Status Habitatrichtlijn 

Site code NL9801075 

Beschermd natuurmonument - 

Beheerder Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat 

Provincie Limburg 

Gemeenten Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen, Stein,  

Echt-Susteren, Maasgouw 

Totaal oppervlakte 301 ha (234 ha = Nederlands deel bedding) 

vanaf hier naar 
het noorden 
toe gestuwd 

N 

Figuur 4.1 Ligging en begrenzing van het 

Natura 2000-gebied Grensmaas. 
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4.2 Gebiedsbeschrijving bedding Grensmaas 
 

4.2.1. Water 

Waterkwantiteit 

Het totale stroomgebied van de Maas beslaat ongeveer 36.000 km2 en 
herbergt geen grote watervoorraden in de vorm van gletsjers of 
sneeuw. De Maas wordt het gehele jaar gevoed door regenwater 
waardoor de afvoer in grote lijnen de seizoensgebonden fluctuaties van 
de neerslag volgt. Gedurende de winter en de lente is de afvoer relatief 
hoog en kent de Grensmaas een gemiddelde afvoer van 397 m3/s. 
Gedurende de zomer en de herfst (april-november) bedraagt de afvoer 
gemiddeld 116 m3/s. De Maas kent sterke variaties in de afvoeren. 
Extremen liggen tussen <10 m3/s tijdens lange droogteperioden en 
circa 3.000 m3/s tijdens extreme hoogwaters.  
 

Figuur 4.2 Ligging van de natuurgebieden in het noordelijk deel van het Natura 2000-gebied Grensmaas. Met geel is de 

begrenzing van Natura 2000-gebied aangegeven, met lichtgroen (grijs omrand) de begrenzing van de natuurgebieden van 

Natuurmonumenten. 

 
Opvallend aan het afvoerpatroon van de Maas is het grote verschil 
tussen de gemiddelde maximale afvoer en de gemiddelde minimale 
afvoer. Dit is het gevolg van de seizoensgebonden fluctuaties in de 
afvoer (regenrivier) en wordt versterkt door de verminderde 
sponswerking in het Franse en Belgische stroomgebied als gevolg van 
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kanalisatie en vergroting van versteende oppervlakten. Mede door de 
aanleg van het Julianakanaal, het Albertkanaal en de Zuid-Willemsvaart 
is de gemiddelde zomerafvoer in de rivier afgenomen ten opzichte van 
de oorspronkelijke situatie. De minimale afvoer kan in droge tijden 
soms onder de 10 m3/s komen. Hierdoor kunnen grindbanken 
uitdrogen en worden de effecten van fluctuaties in de waterstanden 
onder invloed van de waterkrachtcentrale van Lixhe duidelijk merkbaar.  
 
Het noordelijk deel van de Natura 2000-bedding staat vanaf Roosteren 
onder invloed van de stuw van Linne en is bevaarbaar. Sinds de aanleg 
van de stuw rond 1930 heeft dit traject daardoor het karakter van een 
vrij afstromende grindrivier verloren; grindbanken en eilanden zijn 
verdwenen. Het grootste deel van het jaar zit er nauwelijks zichtbare 
stroming in de rivier en in de zomer vallen stroomsnelheden terug tot 
praktisch nul. Vanaf een afvoer van ongeveer 1.200 m3/s worden de 
stuwen gestreken en zijn stroomsnelheden en afvoerkenmerken gelijk 
aan die van het niet gestuwde deel. In tabel 4.2 zijn de belangrijkste 
systeemkenmerken weergegeven. 
 

Tabel 4.2 De belangrijkste kengetallen van de actuele hydrologie en morfologie van 
de Grensmaas (van Looij, e.a., 2007). 

Kengetallen van de actuele hydrologie en morfologie van de Grensmaas  

Totale opp. stroomgebied Maas  36000 km2 

Gemiddelde jaarafvoer  236 m3/s 

Gemiddelde winter/lenteafvoer  397 m3/s 

Gemiddelde zomer/najaarafvoer  116 m3/s 

Minimumafvoer (nagestreefd)  10 m3/s  

Gemiddeld verval  0,45 m/km 

Bank full afvoer  1500- 1600 m3/s 

Maximale afvoer (praktijk)  3050 m3/s (22 dec. 1993) 

Dagelijkse afvoerfluctuaties  > 25% per uur, tot ca. 300 m3/s 

Waterpeilfluctuatie (jaar) 7 m 

Waterpeilfluctuatie (zomer)  < 4 m 

Gemiddelde overstromingsduur weerden:  

- Hoge weerd  

- Lage weerd  

 

1 dag/jaar 

10-20 dagen/jaar 

Gemiddelde stroomsnelheid Q50   < 0,4 m/s 

Gemiddelde stroomsnelheid Q90  1,5 m/s 

Maximale Stroomsnelheid (Q 3000)  3-5,5 m/s 

Grind- en zandtransport  ca. 35.000 m3/jaar 
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Figuur 4.3 Verhanglijn van de Maas bij verschillende afvoeren met de ligging van het 

Natura 2000-gebied Grensmaas. 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit van de Grensmaas wordt sterk bepaald door 
aangevoerd water van over de grens. De waterkwaliteit is de laatste 
jaren verbeterd, maar is nog steeds onder de maat. Vooral in de 
zomermaanden zijn er problemen met de kwaliteit. Vooral het gehalte 
aan eutrofiërende stoffen (N- en P-gehalten), het gebrek aan zuurstof 
en een hoog chlorofyl(algen)gehalte zijn een probleem. Tevens 
overschrijden bepaalde zware metalen en bestrijdingsmiddelen de 
norm. Gedurende droge zomerperioden kunnen stroomsnelheden sterk 
terugvallen; stroomopwaarts van drempels in het rivierbed tot praktisch 
stilstaand. Er blijven dan wel lokale stroomversnellingen aanwezig (tot 
maximaal circa 1,5 m/s), waar het rivierwater weer zuurstof kan 
opnemen.  
De sliblast is hoog, onder meer omdat in Wallonië rioolwaterzuivering 
nog maar beperkt plaatsvindt. Met het gereed komen van enkele 
waterzuiveringsinstallaties bij Luik wordt in de loop van 2009 
verbetering van de waterkwaliteit verwacht.  
In § 6.6 en bijlage 3 wordt verder ingegaan op de waterkwaliteit van de 
Grensmaas. 
 

4.2.2. Bodem en morfologie 
De Grensmaas is een grindrivier; de enige in Nederland. Met een 
verhang van gemiddeld 0,45 m per kilometer (zie fig. 4.3) kunnen 
aanzienlijke stroomsnelheden optreden (tot 3 à 5 m/s). Hierdoor is de 
rivier in staat grote hoeveelheden grind en zand te transporteren en af 
te zetten. Ook in het noordelijke (gestuwde) deel is de Grensmaas bij 
hoge waterstanden nog in staat grind en zand te transporteren. Een 
deel van dit materiaal hoopt zich in het stuwpand Linne op, waar het 
periodiek uitgebaggerd en afgevoerd wordt.  
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Ophoging winterbed 

Al eeuwenlang zijn bewoners van het Grensmaasgebied bezig het 
rivierdal in cultuur te brengen en de rivier aan te passen aan de eigen 
wensen en behoeften. Aanvankelijk heeft zich dat vertaald in het 
kappen van ooibossen en het gebruik van overstromingsgebieden als 
weidegrond. Vanaf de 17de eeuw werd de rivier in toenemende mate 
aan banden gelegd. Tot halverwege de 19de eeuw werden lokaal 
strekdammen, kades en beschoeiingen rond belangrijke bebouwing 
aangelegd, vaak op initiatief van plaatselijke dorps- en stadsbesturen. 
De buitenbochten van Meers en Obbicht (zie figuur 4.4) hadden al 
rond 1800 een vaste oeverbestorting om te voorkomen dat delen van 
het dorp (opnieuw) wegspoelden. De kades en strekdammen hebben 
een ‘open’ karakter. Dat wil zeggen dat ze in benedenstroomse richting 
doorlopen tot voorbij de te beschermen bebouwing. Hierdoor stroomt 
de rivier bij hoogwater vanaf de benedenstroomse kant in, maar zijn de 
waterpeilen op de ondergelopen delen beduidend lager omdat deze 
corresponderen met meer benedenstrooms gelegen rivierstanden 
(Hamhuis, 1997). Deze geleidekades hebben bovendien het voordeel 
dat kwelwater dat in de bebouwde delen omhoog komt nog lang kan 
wegstromen. Dergelijk strekdammen zijn bijvoorbeeld aangelegd eind 
18de eeuw bij Itteren, Meers, kasteel Obbicht, Grevenbicht, Geulle, 
Kokkelert/Roosteren en Stevensweert. In deze periode zijn er ook nog 
plekken waar de Grensmaas relatief veel speelruimte heeft. Dit 
resulteert in vlechtende geulen, grote point bars (halve maanvormige 
grindbanken) en migrerende grindeilanden.  
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Figuur 4.4 De Grensmaas in 1847 rond Grevenbicht. Dit was de situatie enkele jaren na afsnijding 

van de Maasmeander van Stokkem-Negenoord. Het huidige natuurgebied Elba ligt als 

morfologisch actief grindeiland in de rivier. Rond Grevenbicht en Obbicht zijn open 

kades/strekdammen aangelegd (bron: Gelderland Bibliotheek, Arnhem). 

 
De lokale fixaties van de bedding, met strekdammen en kades, hadden 
een aanzienlijk effect op het gedrag van de rivier en haar 
sedimenthuishouding. Er werd een proces in gang gezet waarbij de 
overstromingsvlakte van de rivier werd opgehoogd. Meegevoerde leem 
en slib wordt afgezet in het winterbed en niet meer door de rivier 
opgepakt en afgevoerd naar benedenstroomse gebieden. Dit proces 
werd versterkt doordat er sinds de vroege Middeleeuwen geleidelijk 
meer slib en leem naar het Maasdal werd afgevoerd door ontbossing 
van de hellingen van aangrenzende beekdalen in het lössdistrict en de 
Ardennen.  
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In de tweede helft van de 19de eeuw is het proces van ophoging 
gecontinueerd door systematische normalisatie en kanalisatie. 
Waterstaatkundige plannen hebben geleid tot een uitgebreid stelsel van 
strekdammen, kribben en bestortingen dat de rivier in één 
hoofdbedding heeft teruggedrongen. Veel van de normalisatie en 
kanalisatieprojecten zijn geregeld in het traktaat van 1863 tussen 
Nederland en België, “Traktaat tot regeling der wateraftappingen uit de 
Maas”.  
Ondanks de waterstaatkundige veranderingen van de Grensmaas zijn er 
nog enkele locaties waar het karakter van de oude grindrivier enigszins 
zichtbaar is. Voorbeelden zijn de lokale stroomversnellingen bij Meers 
en Kotem en de grindeilanden en grindbanken bij Borgharen, Meers, 
Elba en de monding van de Geul.  

Insnijding zomerbed 

Door het versmallen van het zomerbed zijn de stroomsnelheden in het 
zomerbed extreem toegenomen. Hierdoor begon het zomerbed zich in 
te snijden. Het effect van een smalle ‘stroombak’ is gedurende de 20ste 
eeuw versterkt door lokale winning van grind uit de bedding. Dit heeft 
vooral plaatsgevonden op de volgende drie trajecten:  
• Borgharen – Itteren (rivierkilometer 16 – 21) tussen 1947 en 1956, 
• Meers – Grevenbicht (rivierkilometer 33 – 43) tussen 1921 en 1953,  
• Illikhoven – Stevensweert (rivierkilometer 48 – 63) tussen 1921 en 

1962.  
Lokaal is hierdoor de bedding verdiept en zijn fijnere grindfracties uit 
het systeem verwijderd. Gemiddeld over de hele Grensmaas is de 
bodem met circa 2,5 m gedaald, waarvan ongeveer 1,5 m door 
grindwinning en 1 m door beddingerosie. Hierdoor is er in totaal circa 9 
miljoen m3 grind uit het systeem verdwenen (Maaswerken, 2000). 
Tevens is de grondwaterstand in het omringende Maasdal geleidelijk 
gedaald. 
 
Tot op de dag van vandaag vinden de processen van ophoging en 
insnijding plaats. Uit modelstudies blijkt dat het insnijdingsproces 
zonder extra maatregelen mogelijk met 2 m per 100 jaar kan 
voortschrijden (Meijer & Vos, 2003). Uit andere studies blijkt dat er pas 
een dynamisch beddingevenwicht ontstaat (dynamisch evenwicht 
tussen erosie en sedimentatie) vanaf een breedte-diepteverhouding van 
20, dus een beddingbreedte van ongeveer 120 m. (Van Looy e.a., 
2005). Dit is bijna het dubbele van de huidige beddingbreedte op de 
meeste plaatsen. Uit de studie van Meijer & Vos (2003) blijkt tevens 
dat uitvoering van het Grensmaasproject dit proces van insnijding 
grotendeels stillegt. Dit komt omdat het zomerbed verbreed wordt en 
de stroomsnelheden daarmee afnemen. 

Sedimenttekort 

De Maas is in Wallonië gestuwd. Mede doordat men bij stuwen en 
sluizen regelmatig het zand en grind wegbaggert, vindt er nauwelijks 
meer aanvoer van grind plaats. Alleen zeer fijn zand, vermengd met 
organisch materiaal (dat vaak in luwe hoekjes langs de oever van de 
Grensmaas te vinden is), en slib passeren nog de stuw van Borgharen. 
Daarnaast is door grindwinning in het verleden materiaal uit het 
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zomerbed verdwenen. Dit maakt dat de Grensmaas, gelet op zijn 
morfologische karakteristieken, een structureel gebrek aan sediment 
heeft, vooral fijn grind en grof zand. Bestaande sedimentvoorraden 
worden in banken en bedding vaak afgedekt met een pleisterlaag 
(Akkerman e.a., 2003; Van Looy e.a., 2007). Deze pleisterlaag van 
zware keien breekt alleen open tijdens hoge afvoeren (>1200 tot 2500 
m3/s), waarbij de rivier opnieuw fijner materiaal uit de diepere lagen 
kan oppakken. In een natuurlijke situatie, met grind op de 
oorspronkelijke banken langs de Grensmaas, vindt dit proces al plaats 
bij een afvoer van vanaf 800 m3/s (Van Looy e.a., 2007).  
 

4.2.3. Ecologie  
Door de dikke leemlaag die het winterbed als een deken overdekt en 
het agrarische landgebruik is het karakteristieke landschap van grind- 
en zandafzettingen verdwenen. De dynamische processen, waar veel 
riviergebonden soorten van afhankelijk zijn, zijn weggedrukt in het 
zomerbed. In de rivier zelf zijn de omstandigheden voor waterplanten, 
paaiende vissen en typische macrofaunasoorten verslechterd, 
ondermeer door de onnatuurlijk hoge stroomsnelheden tijdens 
piekafvoeren, minder gevarieerd gesorteerde grindbodems en de 
slechte waterkwaliteit. Versterkt door het ontbreken van de fijnere 
grindfracties slaat op de pleisterlaag een relatief dikke laag slib en 
organische detritus neer, die de grindmatrix verstopt.  
De huidige situatie met gebrekkige waterkwaliteit en dagelijkse pieken 
in de waterstand (§ 6.10) vertaalt zich onder meer in lage aantallen 
karakteristieke waterplanten (vooral Vlottende waterranonkel en 
sterrenkroossoorten), slecht ontwikkelde oeverpioniervegetaties, het 
ontbreken van (grote populaties) rivierlibellen (Rivierrombout, 
Beekrombout, Kleine tanglibel, Gaffellibel) en niet-optimale 
paaimogelijkheden voor kenmerkende rheofiele vissen (Kopvoorn, 
Barbeel, Rivierdonderpad).  
 
In het gestuwde traject zijn de oevers van de rivier aangepast en 
kunstmatig versterkt met keien (lokaal ook breuksteen). Aan de 
Vlaamse zijde van de rivier zijn de oevers vooral met breuksteen 
bekleed. Slechts heel lokaal (bijvoorbeeld ten noorden van de Brandt) 
zijn bestortingen in verval geraakt en is de rivier met een proces van 
vrije oevererosie begonnen. Het gestuwde deel van de rivier heeft – 
ondanks eveneens hoge stroomsnelheden gedurende hoogwater - meer 
het karakter van een benedenrivier. Opvallend is hier bijvoorbeeld het 
voorkomen van Rivierfonteinkruid langs de oevers. Vissende 
watervogels als Aalscholver en Fuut profiteren hier van het gestuwde 
karakter en de aanwezigheid van grote plassen in de omgeving.  
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Figuur 4.5 Breuksteenoevers in het noordelijke deel van het Grensmaasgebied. 

 
Op locaties waar de Grensmaas enige breedte heeft, en zich variatie in 
stroomsnelheden en morfologie voordoen, zijn verschillende indicatieve 
soorten de laatste 10 à 15 jaar teruggekeerd. Bij Meers (proefproject 
Meers, § 1.3) en de monding van de Geul zijn paaibedden van 
karakteristieke soorten als Barbeel en Kopvoorn gesignaleerd (De Vocht 
e.a., 2003). Daarnaast bevindt zich bij Meers een kleine populatie 
Rivierrombout en wordt zo nu en dan Kleine Tanglibel en Beekrombout 
waargenomen. Ook een karakteristieke waterplant als Vlottende 
waterranonkel komt weer voor (Verbeek e.a., 1996; Peters e.a., 
2007a). Het proefproject Meers geeft een doorkijk naar de kansen die 
er liggen als het Grensmaasproject wordt uitgevoerd. Er kan ruimte 
ontstaan voor hoge grindafzettingen (> 400 à 500 m3/s lijn), waardoor 
karakteristieke stroomdalplanten van zomerdroge grindruggen (onder 
andere Tripmadam, Wit vetkruid, Ronde- en Fijne ooievaarsbek, 
Knolsteenbreek, Blaassilene, Wilde marjolein etc.) en een rijke 
dagvlinderfauna terugkeren.  
De toegenomen variatie in de Grensmaas heeft mede geleid tot de 
terugkeer van libellen als Zwervende heidelibel, Vuurlibel en 
Kanaaljuffer, dit is ook deels een klimaateffect (Kurstjens e.a., 2007). 
Het ontstaan van nieuw biotoop resulteert in de terugkeer van 
karakteristieke broedvogels van grindbanken en ooibos, zoals 
Oeverloper, Kleine plevier, Blauwborst en Nachtegaal (Peters & 
Kurstjens, 2007; Kurstjens & Peters, 2007). Op trek zijn soorten als 
Kleine zilverreiger, Visarend en tal van steltlopers te vinden langs de 
Grensmaas. Ook de Bever begint steeds meer de bedding van de 
Grensmaas te gebruiken, maar vooral als foerageergebied en trekroute. 
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4.3 Gebiedsbeschrijving natuurontwikkelingsgebieden 
 

4.3.1. Gebiedsbeschrijving Koningssteen 
Koningssteen: 40 ha; Natura 2000-deel: 18 ha 
 

 
Figuur 4.6 Het gebied Koningsteen is een voormalig grindeiland. 

 
Koningssteen is in 1990 het eerste voorbeeldgebied voor 
natuurontwikkeling langs de Grensmaas. Het terrein is een 
grensoverschrijdend schiereiland dat ingeklemd ligt tussen de Maas en 
twee grote Maasplassen, de Grote Hegge aan Nederlandse Zijde en de 
Plas van Kessenich aan Vlaamse zijde. Slechts een deel van het 
natuurgebied is aanwezen als Habitatrichtlijngebied vanwege het 
voorkomen van de bever en het relatief oude zachthoutooibos.  
 
Koningssteen is een voormalig grindeiland (figuur 4.6) waar in het 
verleden grindwinning heeft plaatsgevonden. Een groot deel van de 
oude putten is opgevuld met mijnsteen, onder andere in de Grote Wei 
en het wilgenooibos die beide deel uitmaken van het Natura 2000-
gebied. Tussen de Grensmaas en de gronden van het huidige 
Koningssteen is een hoge scheidingsdam aangelegd. Hierdoor is de 
stromings- en sedimentdynamiek uit het terrein verdwenen en fungeert 
de mijnsteenstort met het oude wilgenbos als een bezinkbak voor slib. 
Vanaf de jaren ‘70 is het agrarisch gebied ten oosten van Thorn 
omgevormd tot een grote, diepe grindplas: de Grote Hegge (naar de 
gelijknamige, nabijgelegen boerderij). Later is de Grote Heggeplas via 
het grindgat Koeweide bij Wessem met de Maas verbonden. De oude 
verbinding is vervolgens afgesloten en vormt nu een stilstaand water op 
de overgang van natuurgebied Koningssteen naar het voormalige 
eiland “de Engel”. Door de ingreep kwam “de Engel” vast te zitten aan 
Koningssteen. Deze landtong is sinds 2006 bij het natuurgebied 
getrokken, maar maakt geen deel uit van het Natura 2000-gebied. Eind 
1989 is op Koningssteen gestart met natuurlijke begrazing. Het gebied 
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is ontdaan van rasters en opengesteld voor het publiek. Begrazing vindt 
plaats door een kleine kudde Konikpaarden en Gallowayrunderen.  
 
Sinds de start van natuurontwikkeling in 1989 heeft Koningssteen zich 
ontwikkeld tot een soortenrijk natuurgebied. Het gebied is vooral 
bekend als schoolvoorbeeld voor de ontwikkeling van een begraasd 
natuurlandschap langs riviersystemen. Door de lage begrazingsdruk 
jaarrond en de gunstige uitgangssituatie van de bodem (leem-grind-
zandmengsel; weinig klei) heeft zich in de laatste 15 jaar een gevarieerd 
mozaïek van dichte struwelen (Sleedoorn, Meidoorn, Hondsroos), 
soortenrijk grasland en ooibos ontwikkeld. Vooral de zoom- en 
mantelvegetaties, met soorten als Gewone agrimonie, Kruisbladwalstro 
en Bosrank zijn goed ontwikkeld. Het gebied is bijzonder vanwege de 
gestage ontwikkeling van hardhoutooibos; zowel vanuit een 
graslandsituatie als vanuit zachthoutooibos. Jonge hardhoutbomen 
vestigen zich in toenemende mate. Kenmerkende soorten voor de 
graslanden zijn onder andere Graslathyrus, Knoopkruid, Rode 
ogentroost en Vijfdelig kaasjeskruid, met lokaal ook soorten als 
Beemdkroon, Wilde marjolein en Kleine ratelaar. Het zachthoutooibos 
gaat lokaal over in jong hardhoutooibos met veel eiken, maar ook 
essen, eenstijlige meidoorn en walnoten. De snelheid waarmee soorten 
als Zomereik, Gewone es en Walnoot zich uitbreiden en ontwikkelen is 
opvallend te noemen. 
 
De insectenfauna is gevarieerd en soortenrijk met onder andere 
Koninginnepage, Hooibeestje en Kalkdoorntje. De struwelen en 
wilgenbossen van Koningssteen zijn belangrijk voor de 
broedvogelfauna. Het terrein kent al sinds jaar en dag de hoogste 
dichtheid aan Nachtegalen van zuidelijk Limburg. Daarnaast komen 
soorten als Spotvogel, Orpheusspotvogel, Braamsluiper, Havik en 
Zomertortel voor. In 1991 zijn in de wilgenbossen van Koningssteen 
maar liefst 7 broedpaar van Buidelmees waargenomen. Bijzonder is ook 
de broedpoging van de Zwarte wouw in 2006. Veel van de huidige 
broedvogels profiteren van de afwisseling van grasland, zomen en 
struwelen. Op termijn is de vestiging van Grauwe klauwier te 
verwachten (al meerdere malen waargenomen). De soortenrijkdom 
onder de aquatische soorten (onder andere libellen) is matig, onder 
meer door de relatief onnatuurlijke oevers van de Maas en de 
grindplassen.  
 

4.3.2. Gebiedsbeschrijving De Brandt 
Deelgebied Visplas/Huiskensplas: 49,5 ha, waarvan 24,8 ha Natura 
2000-gebied 
Deelgebied Molensteen: 28,5 ha, volledig Natura 2000-gebied 
 
Aan de oostelijke zijde van de rivier ligt een aantal eenheden nieuw 
natuurgebied samen de Brandt genaamd, naar het gelijknamige oude 
eiland waar ze op liggen en het nabijgelegen dorp. Van het totale 
gebied is een deel aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gaat om 
de Visplas, zijn directe oevers en het deelgebied van de Molensteense 
Plas. Grote delen van de terreinen zijn in het verleden vergraven. 
Vervolgens zijn veel stukken in de jaren ’70 opgevuld met mijnsteen en 
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afgedekt met een dunne deklaag. Mede hierdoor waren de terreinen 
niet meer aantrekkelijk voor de landbouw. De Brandt is door de 
Provincie Limburg aangewezen als foerageergebied voor ganzen en 
smienten. 
 
De Brandt bestaat momenteel uit drie deelgebieden: 
 
1. De Visplas:  
Dit terrein bevindt zich rond een aangelegde plas die zoals de naam 
aangeeft ook als visplas voor de lokale visvereniging fungeert. De plas 
kent een volledig onnatuurlijke ontstaansgeschiedenis. Hij is ontstaan 
door grindwinning in het winterbed en is begin jaren ‘80 volgens 
landschapsarchitectonische normen ingericht en afgewerkt, inclusief 
visweides en aangeplante bomen. De oevers zijn afgewerkt met stenen 
en gaas om te voorkomen dat de omringende grond met mijnsteen 
gaat eroderen en verspoelen.  
In de huidige situatie heeft zich rond de plas spontaan hoogopgaand 
wilgenbos gevestigd dat onder andere fungeert als slaapplaats voor 
Aalscholver en reigers en als leefgebied voor de Bever. Rond het bos 
ligt een grazig gebied met ruigtes en struwelen. Slechts op enkele 
kleine stukjes zijn de oevers grazig en toegankelijk voor de hengelsport. 
Sinds 2006 is de hoge oeverdam tegen de rivier aan ook bij het 
natuurgebied getrokken, evenals enkele weidepercelen langs de Oude 
Maas. 
 
2. Huiskensplas. 
De Huiskensplas ligt iets ten zuidoosten van de Visplas en is ook een 
voormalige grindplas met een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis en 
eindafwerking. Dit terrein wordt via een smalle corridor meebeheerd 
met de Visplas. Aan de Visplas is een smalle, maar ecologisch 
interessante strook gekoppeld langs de instroom van grindplas “de 
Kis”. Dit deelgebied valt echter niet onder het Natura 2000-gebied. 



 
 
 

 
 
 

 46 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

Figuur 4.6 De Brandt en Koningssteen, begin 19e eeuw. Duidelijk is dat het toen nog om een ongestuwde rivier ging met 

stroomversnellingen, grindige aanwassen en eilanden (bron: Gelderland Bibliotheek, Arnhem). 

 
3. Molensteen 
Molensteen is een schiereiland tussen de Maas en grindgat “De Kis” 
even ten noorden van Stevensweert. Het terrein bestaat uit een 
voormalige akker en een relatief kleine grindplas: de Molensteense Plas. 
Het terrein wordt door Natuurmonumenten begraasd met 
Gallowayrunderen en Konikpaarden, waarbij echter in 2006 nog sprake 
was van twee losse eenheden: op de voormalige akkers stonden alleen 
Galloways, rond de plas liepen enkel de paarden. De akker is jarenlang 
intensief agrarisch gebruikt en bevindt zich nog in de karakteristieke 
ruigtefase. Vooral de oeverdam tussen de plas en de Maas is floristisch 
interessant met karakteristieke soorten als Kattendoorn, Wilde 
marjolein, IJzerhard en Rode ogentroost (Peters e.a., 2007b). 
 
De Brandt is vooral van belang voor ruigte-, struweel- en bosvogels, 
zoals Blauwborst, Buizerd, Grasmus, Graspieper, Nachtegaal, 
Roodborsttapuit en Sprinkhaanzanger. Ook Groene specht, Spotvogel, 
Zomertortel en Wielewaal, die het landelijk slecht doen, komen hier 
voor. De lokaal vrij eroderende Maasoever nabij de Visplas biedt sinds 
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1997 jaarlijks onderdak aan een kolonie Oeverzwaluwen met als 
maximum 122 in 2006. De bever heeft zich definitief gevestigd in de 
Brandt. In 2007 waren er vermoedelijk 3 holen/burchten, waarvan er 
één jongen heeft voortgebracht.  
De flora is zowel in aantal soorten als exemplaren van bijzondere 
soorten sterk toegenomen. Bijzonder is onder andere het voorkomen 
van Grote tijm en Mottenkruid (beide buiten het Natura 2000-gebied). 
Daarnaast heeft uitbreiding van soorten als Kattendoorn, Rijstgras, 
Echte Kruisdistel, Wilde marjolein, Rijstgras, Witte munt en Rode 
ogentroost plaatsgevonden. Wilde agrimonie, IJzerhard, Grasklokje en 
Kruisbladwalstro hebben zich betrekkelijk recent gevestigd in het 
gebied. 
 
Incidenteel zijn enkele bijzonderheden in het gebied waargenomen, 
waaronder een mislukt broedgeval van de Zwarte wouw in 2006 (Don, 
2006) langs de Visplas en territoriale Kwartelkoningen in de ruigte van 
Molensteen (1 in 1995 en 2000 en 2 in 2001 en 2002). Bijzonder is ook 
de recente vestiging van Moerassprinkhaan en Gouden sprinkhaan. 
Gouden sprinkhaan is langs de hele zuidelijke Maas met een opmars 
bezig, maar Moerassprinkhaan was tot voor kort uitgestorven langs de 
Maas. 
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5. Natura 2000 waarden 
 
 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staat de bestaande toestand en de ontwikkelingstrend 
van beschermde habitats en soorten langs de Grensmaas beschreven.  
Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente inventarisaties. Veel 
data konden worden betrokken uit het project “Maas in Beeld”, dat in 
2006 en 2007 het Natura 2000-gebied op de belangrijkste 
soortgroepen heeft onderzocht. Daarnaast is gebruik gemaakt van data 
(literatuur, ecotopenkaarten, modeldata) van het Instituut voor Natuur- 
en BosOnderzoek (INBO) en kennis bij individuele experts (zie 
expertlijst achterin).  
 
Per habitat en soort staan de instandhoudingsdoelen zoals door het 
ministerie van LNV is opgesteld beschreven (weergegeven in kader). 
Landelijk werkt Rijkswaterstaat met clusters/patronen van soorten of 
habitats (Breedveld e.a., 2007). Dit is in veel gevallen praktisch gezien 
het feit dat voor sommige gebieden meerdere soorten en habitats zijn 
aangewezen, waarbij soorten min of meer dezelfde biotoopeisen 
stellen. Langs de Grensmaas is het aantal kwalificerende soorten en 
habitats echter beperkt. Daarom is er voor gekozen om hier de habitats 
en soorten individueel te beschrijven. 
 

5.2 Habitats 
 

5.2.1. H3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot 
het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion 
Potentieel areaal: 27 ha; actueel areaal: 10 standplaatsen (in 2006) 
 

Beschrijving 

Hoewel dit habitattype vaak wordt geïnterpreteerd als een 
waterplantengemeenschap van relatief traag stromende rivieren, 
moeten we het langs de Grensmaas nadrukkelijk interpreteren als de 

Landelijke doelstellingen van LNV: 
 
Doel: Uitbreiding oppervlakte en behoud van kwaliteit beken en rivieren met 
waterplanten, Grote Fonteinkruiden en Vlottende waterranonkel (stromende variant 
van subtype B). Hoewel de namen van de subtypen anders lijken te suggereren, 
vallen begroeiingen met Vlottende Waterranonkel in rivieren onder subtype B. Deze 
situatie doet zich met name voor in de Maas in Limburg (bron: profielendoucment 
LNV).  
 
Toelichting: De landelijke staat van instandhouding van het habitattype is matig 
ongunstig. De Grensmaas is de enige grote rivier in Nederland waar het habitattype 
in deze vorm voorkomt. Het habitattype draagt bij aan het complementaire doel 
voor de Gaffellibel. 
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  Waterdiepte 

(m) 

Stroomsnelheid 

(groeiseizoen) 

(m/s) 

Substraat Slibgehalte Nutriënten 

gehalte 

Droogvallen 

Minimum 0,10-0,30  0,1(?)-0,3  zand laag laag niet/nauwelijks 

Optimum ca. 0,40-0,80 0,3 -1,0  grof 

zand/fijn 

grind 

laag laag niet/nauwelijks 

Maximum 1,00  1.0 (in de winter 

tot 3 m/s) 

grof grind  ? ? niet/nauwelijks 

 

variant van relatief snel stromend, helder en matig voedselrijk water. 
De keuze om de Grensmaas als type B aan te wijzen is vooral tot stand 
gekomen op basis van de breedte van de rivier (brede rivieren type B, 
kleinere beeksystemen type A). Vanuit de ecologie zit de 
(beschermingswaardige) gemeenschap van de Grensmaas dicht tegen 
type A aan. Het gaat dus om een stromingsrijke variant van type B 
(Grote fonteinkruiden) met Vlottende waterranonkel als belangrijkste 
indicator.1 Dit is een belangrijke inachtneming als het gaat om het 
toetsen van maatregelen in het zomerbed. De vegetatie van dit 
habitattype heeft enerzijds betrekking op gemeenschappen met 
ondergedoken en drijvende waterplanten die binnen de stromingsrijke 
variant van het Ranuculo fluitans-Potametum perfoliati (associatie van 
Doorgroeid fonteinkruid) vallen, zoals (destijds enkel voor het 
buitenland) ook beschreven door Schaminée e.a. (1995). In de optimale 
situatie behoort de vegetatie echter eerder tot het Callitricho 
hamulatae-Ranunculetum (associatie van Vlottende waterranonkel).  
Indicatief voor de toestand van dit habitattype is het voorkomen van 
Vlottende waterranonkel en sommige sterrenkroossoorten. 
Rivierfonteinkruid is in feite een minder geschikte indicator omdat deze 
langs de Maas optimaal voorkomt in situaties met nauwelijks stroming 
(het gestuwde traject van de Maasplassen bijvoorbeeld). Andere 
soorten als Schedefonteinkruid, Smalle waterpest, Gekroesd 
fonteinkruid, Gele plomp, Pijlkruid en Draadwier kunnen zelfs als 
verstoringindicatoren van dit type gezien worden (uitkomst Europese 
expertsessie INBO over waterplanten).  
Belangrijke habitateisen van Vlottende waterranonkel zijn geschikte 
stroomsnelheden, waterdiepte en de kwaliteit van het substraat (tabel 
5.1). Daarnaast zijn waterplantenvegetaties met Vlottende 
waterranonkel gebonden aan wateren met een hoog zuurstofgehalte 
en een beperkte nitraat- en fosfaatbelasting. Zandbanken met fijn grind 
in beken en kleine riviertjes (zoals Geul, Roer, Jeker) zijn in Nederland  
 

Tabel 5.1 Uit de literatuur geselecteerde ecologische marges van waterdiepte en 
stroomsnelheid voor Vlottende waterranonkel (Ranunculus fluitans) (De la Haye, 
1994; Peters & De Vocht, 2005; Spier e.a., 2006; Vlaamse habitatfiches).  

  

                                                     
1 Hoewel de namen van de subtypen anders lijken te suggereren, vallen begroeiingen 
met Vlottende waterranonkel in rivieren onder subtype B. Deze situatie doet zich met 
name voor in de Maas in Limburg (Bron: Profieldocument H3260, versie 1 sept 
2008.doc, LNV) 
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Soort    Abundantie 1996 Abundantie 2006 

Aarvederkruid o o/f 

Doorgroeid fonteinkruid s - 

Gekroesd fonteinkruid o/r r 

Gele plomp r/lo o 

Grof hoornblad o o 

Grote egelskop r - 

Grote waterweegbree r - 

Haarfonteinkruid o - 

Kalmoes s - 

Kleine egelskop s - 

Mattenbies o/f o 

Pijlkruid s s 

Rivierfonteinkruid r r 

Schedefonteinkruid f f 

Slanke waterweegbree lr - 

Smalle waterpest r - 

Sterrenkroos spec. r r 

Tenger fonteinkruid r - 

Vlottende waterranonkel r r 

Zittende zannichellia s - 

Zwanenbloem r - 

s = incidenteel; r = zeldzaam; o = hier en daar; f = frequent; l = lokaal; - niet voorkomend of 

niet geïnventariseerd. Oranje gearceerde soorten zijn de belangrijkste indicatorsoorten van dit 

habitattype (uit: Peters e.a., 2007a) 

de beste standplaatsen voor de soort (Weeda e.a., 1991). In de 
Grensmaas staat Vlottende waterranonkel ook tussen grind en keien, 
maar de Grensmaasbedding is momenteel geen optimaal biotoop. In 
tabel 5.1 zijn de belangrijkste standplaatseisen van Vlottende water-
ranonkel weergegeven, die grotendeels overeen komen met de eisen 
die het habitattype als geheel stelt.  

Voorkomen 

Voor 1996 is Vlottende waterranonkel nauwelijks bekend in de 
Grensmaas. In september 1993 is de soort op twee plaatsen bij Meers 
aangetroffen. Onderzoek heeft uitgewezen dat niet de waterkwaliteit 
maar de beschikbaarheid van geschikt habitat de beperkende factor 
was (De la Haye, 1994). De soort was toen wel bekend van zijriviertjes 
als de Berwinne, de Voer en de Geul. In 1996 is er voor het eerst een 
uitgebreid waterplantenonderzoek uitgevoerd op de Grensmaas 
(Verbeek e.a., 1996). 1996 was een uitermate gunstig jaar voor 
allerhande waterplanten. Het was geen gemiddeld jaar; in de winter en 
het voorjaar traden er geen hoogwaters op en het voorjaar en de zomer 
werden gekenmerkt door een geleidelijk terugtrekkende waterstand. 
Gedurende de hele zomer was het waterpeil in de Grensmaas lange tijd 
uitzonderlijk laag (in tegenstelling tot 2006). Sinds 1996 heeft deze 
situatie zich niet meer voorgedaan. Uit berekening met Ecodyn (INBO, 
2007) blijkt er 44 ha zomerbed aanwezig te zijn met een geschikte 
waterdiepte en stroomsnelheid voor dit type (N.B. situatie voor de 
aanleg van de drempels bij Meers en Geulle). Dit wil niet zeggen dat de 
vegetaties er ook daadwerkelijk voorkomen. In tabel 5.2 staat 
aangegeven welke soorten in 1996 gevonden zijn.  
 

Tabel 5.2 Voorkomen van waterplanten in de Grensmaas (ongestuwd traject van 
Borgharen tot Maaseik) in 1996 en 2006. 
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Vlottende waterranonkel is op veel plekken waargenomen, wel steeds 
in betrekkelijk lage aantallen. Toch waren 18 van de 44 “halve-
kilometervakken” in de Grensmaas toen schaars of plaatselijk 
“occasional” bezet. Soorten als Haarfonteinkruid, Aarvederkruid, 
Mattenbies, Grof hoornblad zijn relatief algemeen aanwezig. 
Rivierfonteinkruid is in 1996 vooral beperkt tot het zuidelijk deel tussen 
Borgharen en Itteren. Welke effecten de nieuw gestuwde delen hebben 
op de Vlottende waterranonkel moet nog onderzocht worden.  
 
 

Figuur 5.1 Voorkomen van Vlottende waterranonkel en Rivierfonteinkruid in de Grensmaas in 2006. Tevens een 

detailweergave van de locatie Meers (Peters e.a., 2007a). 

 
In 2006 zijn de waterplanten in de Grensmaas opnieuw systematisch 
onderzocht in het kader van het project Maas in Beeld (Peters e.a., 
2007). Figuur 5.1 geeft in stippenkaarten weer waar de Vlottende 
waterranonkel in het vrij afstromende deel is aangetroffen, waarbij de 
locatie Meers in detail is weergegeven.  
Vlottende waterranonkel is op minder plekken gevonden dan in 1996 
(slechts in 6 halve kilometervakken). Dit heeft vooral te maken met de 
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extreem gunstige omstandigheden in 1996 en betekent niet dat de 
soort structureel achteruit is gegaan. Opvallend is dat Vlottende 
waterranonkel vooral voorkomt in de ondiepe delen met stromend 
water en een relatief rijk gesorteerde (fijnere) grindsamenstelling. Dit is 
vooral te vinden bij de uitstroom van het proefproject Meers en de 
stroomversnellingen rond Borgharen en Elba. De lage aantallen duiden 
erop dat de omstandigheden nog niet optimaal zijn. Beperkende 
factoren zijn het gebrek aan fijn grind en extreem hoge 
stroomsnelheden tijdens piekafvoeren in de versmalde bedding. 

Overige waterplanten 

Meest voorkomende soort in de ongestuwde Grensmaas in 2006 is 
Schedefonteinkruid. Langs de gehele lengte van de Grensmaas komt de 
soort regelmatig voor. Iets minder talrijk, maar wel langs het hele 
traject verspreid komt ook Aarvederkruid voor. Rivierfonteinkruid, komt 
vooral in de luwere, wat diepere delen (pools) van de Grensmaas voor. 
Hoewel Rivierfonteinkruid ook in de vrij afstromende Grensmaas 
voorkomt (en in habitatbeschrijvingen van dit type soms wordt 
genoemd), wordt de soort niet als zeer karakteristiek beschouwd voor 
een goed ontwikkelde Grensmaas. Rivierfonteinkruid is vooral 
kenmerkend voor meer gestuwde en traag stromende delen van de 
Maas, zoals in het Maasplassengebied. Hier is de soort de laatste jaren 
met een sterke opmars bezig en staat het overal langs de oever bij een 
waterdiepte van circa 0,5 tot 2 m (Peters, e.a., 2007). De soort is goed 
bestand tegen golfslag door scheepvaart. Gele plomp, Mattenbies en 
Grof hoornblad zijn tevens regelmatig te vinden. Gekroesd 
fonteinkruid, Pijlkruid en Sterrenkroos spec. zijn zeldzamer. Andere 
smalbladige fonteinkruiden zijn in 2006 niet aangetroffen, maar 
mogelijk gemist door de relatief hoge afvoer.  

Macrofauna 

Kenmerkend voor dit habitattype is ook een scala indicatieve 
macrofaunasoorten die gebonden zijn aan grindige bodems en 
stromend water. Belangrijke groepen zijn vedermuggen, kokerjuffers en 
eendagsvliegen (onder andere Baetis-soorten, Rheopelopia ornata, 
Lepidostoma hirtum), maar ook verschillende libellensoorten als 
Gaffellibel, Beekrombout en Kleine tanglibel. De meest kritische soorten 
zijn sterk zuurstofminnend en gebonden aan locaties met een relatief 
hoge stroomsnelheid over grindige bodems (Verdonschot, 2000). 
Enkele bijzondere libellensoorten als Beekrombout en Kleine tanglibel 
zijn ook zeer indicatief en komen sporadisch al in de Grensmaas voor. 
In dit verband kan ook de gewenste vestiging van H1037 Gaffellibel 
bezien worden (§ 5.3.4). Ook Europese rivierkreeft kan als doelsoort 
voor dit habitattype gelden. 

Rheofiele vissen 

De zone met dit habitattype is daarnaast van belang als paaibiotoop 
voor verschillende rheofiele vissen. Kenmerkende soorten voor de 
Grensmaas zijn onder meer Kopvoorn, Barbeel, Sneep, Serpeling, 
Rivierdonderpad en Rivierprik.  
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Trend/staat van instandhouding 

Hoewel Vlottende waterranonkel de laatste 10 jaar een terugkeer in de 
Grensmaas heeft gemaakt, is nog geen sprake van een erg gunstige 
staat van instandhouding. Het aantal standplekken van Vlottende 
waterranonkel is nog beperkt en per jaar sterk afhankelijk van 
optredende afvoerpieken. In de huidige situatie (zonder uitvoering van 
het Grensmaasproject) worden structureel geen grotere oppervlakten 
van dit type verwacht en blijft de ontwikkelingsgraad onder de maat. 
Een belangrijke reden hiervoor zijn de extreem hoge stroomsnelheden 
tijdens piekafvoeren in de versmalde bedding. Hierdoor raakt zelfs 
stromingstolerante Vlottende waterranonkel uitgespoeld. Hiermee 
samenhangend is er een chronisch gebrek aan geschikt substraat, te 
weten fijnere grindfracties en grof zand. Voor de Grensmaas wordt 
daarnaast de mate van algenbloei en de slibvracht als remmende 
factoren voor dit habitattype genoemd (De la Haye, 1994; Verbeek 
e.a., 1996; Peters & De Vocht, 2005).  
 

5.2.2. H91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Oppervlakte: 15 ha 
 

Beschrijving 

Goed ontwikkeld zachthoutooibos (Salicion albae) komt in het Natura 
2000-gebied in Koningsteen en rond de Visplas voor (figuur 5.2). 
Daarnaast zijn er enkele patches relatief jong ooibos aanwezig langs de 
Molensteense Plas en op twee eilanden in de Grensmaas bij Borgharen 
en Meers. Het zachthoutooibos van Koningssteen en de Visplas is 
belangrijk als leefgebied van de Bever (zie hierna). Daarnaast is het 
essentieel voor de avifauna in het gebied, vooral voor soorten als 
Nachtegaal, Buidelmees, Aalscholver, Havik en Grote bonte specht. 
Soorten als Muskusboktor en Klein vliegend hert wijzen hier op een 
relatief gevorderd ontwikkelingsstadium met oudere bomen en 
doodhout in het wilgenbos. Het wilgenbos van Koningsteen is circa 45 
jaar oud, het wilgenbos rond de Visplas circa 30 tot 35 jaar. 
 

Landelijke doelstellingen van LNV (uit: profielendocument en/of 
doelendocument LNV) 
 
Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, 
zachthoutooibossen (subtype A, wilgenbossen). 
 
Toelichting: In de Maasuiterwaarden komt plaatselijk (in de 
noordelijk gelegen natuurontwikkelingsgebieden, red.) wilgenbos 
van het habitattype vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen 
(subtype A) voor. Door middel van natuurontwikkeling is 
oppervlakte van dit habitattype te vergroten. Dit is van belang 
vanuit het oogpunt van geografische spreiding van het habitattype 
en als leefgebied voor de Bever. 
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Figuur 5.2: De ligging van relevante habitattypen in de noordelijk gelegen 

natuurterreinen binnen het Natura 2000-gebied. 

Trend/staat van instandhouding 

Onder het huidige beheer kunnen de ooibossen van de noordelijk 
gelegen natuurgebieden zich verder ontwikkelen en ouder worden. 
Daarmee worden de ooibossen waardevoller voor boomklever, Havik, 
Kwak, Muskusboktor en pijlstaartvlinders. Vooral in het oude wilgenbos 
van Koningssteen zijn tekenen zichtbaar van de overgang naar 
hardhoutooibos met de vestiging van onder andere Zomereik, Gewone 
es en Meidoorn. 
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5.2.3. H3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het 
Chenopodion rubri p.p. en Bidention p.p. (lage grindbanken) 
Oppervlakte: 142 ha 

Beschrijving 

Dit habitattype staat vooral op oevers die aan regelmatige inundatie 
bloot staan. Dit zijn doorgaans droogvallende oevers. Langs de 
Grensmaas moeten deze oevers niet zozeer als slikoevers maar als lage 
grindbanken geïnterpreteerd worden. Kenmerkend is een aanzienlijke 
morfodynamiek langs grindrivieren. De begroeiingen ontwikkelen zich 
vrij laat in het seizoen op kale grond. In sommige gevallen kunnen dit 
soortenrijke begroeiingen zijn met kenmerkende soorten als Slijkgroen 
(Limosella aquatica), Klein vlooienkruid (Pulicaria vulgaris) en Bruin 
cypergras. Daarnaast zijn verschillende tandzaden, ganzenvoetsoorten 
en Blauwe waterereprijs kenmerkend. Het zijn pionieroevers waar 
eenjarige pionierplanten, foeragerende steltlopers en andere 
overstromings-/dynamiektolerante soorten de dienst uitmaken. De 
ontwikkelingsgraad van de vegetatie kan sterk van jaar tot jaar 
verschillen. Het best ontwikkelen pioniersoorten zich in jaren met een 
langzaam terugschrijdende waterstand in de zomer, zonder langdurige 
pieken, waarbij de bodem vochtig en zonbeschenen blijft maar niet 
onderloopt. De droge zomers van 2003 en 2006 zijn goed geweest 
voor de ontwikkeling van veel pionierplanten van slikoevers, terwijl de 
natte zomer van 2007 juist veel minder gunstig is geweest. 

Voorkomen 

Grindige slikoevers komen overal langs het ongestuwde traject van de 
Grensmaas voor waar grindbanken direct aan het zomerbed grenzen. 
Dit is de hydromorfologische zone tussen de 10 en 300 m3/s-lijn, die 
gemiddeld 365 tot 90 dagen per jaar overstroomt. Deze zone komt 
overeen met wat in het Grensmaasplan ‘stroomgeulverbreding’ wordt 
genoemd en in de Vlaamse literatuur als ‘bankzone’ wordt betiteld 
(Peters & Hoogerwerf, 2003; Van Braeckel & Van Looy, 2004).  
Langs de Grensmaas komt dit type in een zeer eutrofe vorm voor op 
oevers direct langs de rivier. Door het overmatige slibgehalte van de 
Grensmaas en perilithonvorming op de afpleisterlaag zijn de grindkeien 
op de oevers bedekt met een laag (algen)slib, dat de grindmatrix 
verstopt. Dit slib hangt naar verwachting voor een belangrijk deel 

Landelijke doelstellingen van LNV 
 
Doel: Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Voor een gunstige staat van instandhouding is een verspreiding over 
het gehele rivierengebied vereist. Voor het gehele rivierengebied 
wordt een voorkomen in 100 uurhokken nagestreefd. 
 
Toelichting: Het habitattype slikkige rivieroevers komt in een eutrofe 
vorm voor in de bedding van de Grensmaas. Het gebied is landelijk 
van belang voor dit habitattype.  
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samen met lozingen van ongezuiverd effluent uit de riolen van de 
Waalse steden. Dit speelt een voedselrijke vorm van dit habitattype, dat 
normaal niet overmatig langs een natuurlijke grindrivier voorkomt, in 
de kaart. Daarnaast is het ontbreken van fijn grind en grof zand niet 
gunstig voor de ontwikkeling van dit type habitat.  
Eind jaren ’90 is intensief naar de vegetatie en floristische samenstelling 
van de grindbanken gekeken (Peters e.a., 2000). Daarnaast is rond 
Meers de ontwikkeling van de grindbanken de laatste jaren gevolgd 
(Peters, e.a., 2007). Soorten als Akkerkers, Beklierde duizendknoop, 
Rietgras, Wolfspoot, Varkensgras, Grote kattenstaart, Zwart tandzaad, 
watermuur en Waterpeper domineren de lage grindbanken langs de 
Grensmaas. Ondanks dat er sprake is van een grindrivier - waarlangs 
normaliter ook pioniersoorten van meer minerale bodems voorkomen - 
is vooral sprake van soorten van eutrofe slikbodems. Zeldzame 
pioniersoorten als Bruin cypergras, Postelein, Polei, Klein vlooienkruid 
en Slijkgroen ontbreken. De soortenrijkdom is eveneens relatief laag. 
Door de dagelijkse laagwaterschommelingen is er een relatief brede 
zone waar bijna niets groeit. Veder herbergen grofzandig en grindrijke 
habitats diverse kenmerkende soorten zoals, grindwolfspin, bepaalde 
loopkevers en haften van rivieroevers, gerande oeverspin, kleine plevier 
en oeverloper.  

Trend/staat van instandhouding 

In de te verwachte doelstelling van Natura 2000 staat dat er geen 
uitbreiding van het areaal mag worden verwacht. Deze aanname is 
echter gebaseerd op de situatie voordat het Grensmaasproject volop in 
bedrijf was. Met de uitvoering van het Grensmaasproject is de 
verwachting dat het areaal toeneemt. 
Systeemecologisch gezien is een verbetering van de kwaliteit van dit 
type belangrijker dan van het areaal.  
In de autonome situatie kan een beperkte verbetering van de kwaliteit 
optreden door een verbetering van de waterkwaliteit en een 
verminderde sliblast.  
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5.2.4. H6430A Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van 

de montane en alpiene zones (subtype A: natte vorm met 
Moerasspirea) 
Oppervlakte: 0,5 ha 
 

 

Beschrijving 

Ruigtes uit het Moerasspireaverbond komen van nature voor in natte 
valleien en langs rivieroevers en andere wateren. Het betreffen ruigten 
en zomen op natte, vaak stikstofrijke plaatsen, die in min- of meerdere 
mate onder invloed staan van overstromingen door oppervlaktewater 
of opstijgend grondwater. Het gaat doorgaans om relatief 
laagdynamische delen van het rivierdal. Het habitattype is beperkt tot 
alluviale moerasvegetaties zonder een duidelijk graslandkarakter (bv. 
geen dominantie van grassen of andere typische graslandsoorten). 
Kensoorten zijn Moerasspirea, Poelruit, Moesdistel, Harig wilgenroosje, 
Echte valeriaan en Bosbies. Daarnaast komen veel andere ruigtekruiden 
voor zoals Grote wederik, Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart, 
Gewone engelwortel, Moerasandoorn en Koninginnenkruid (naar: 
Vlaamse habitatfiches, profielendocument LNV).  

Landelijke doelstellingen van LNV  
 
Doel: Behoud oppervlakte en behoud kwaliteit natte zomen en 
ruigten (subtype A: type met Moerasspirea). 
 
Toelichting: Het habitattype ruigten en zomen, moerasspirea 
(subtype A) komt voor in de vorm van Filipendulion-begroeiingen, in 
moerassige laagten van de aanwezige natuurontwikkelingsgebieden. 

Figuur 5.3 en 5.4 Slibafzetting na een zomerhoogwater in 2007 (links) en perilithonvorming (algengroei; rechts) op de grindbanken. 
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Voorkomen 

Op Koningssteen is een zone met dit habitattype aanwezig rond de 
noordelijke plas (voorheen de uitvaart van de Grote Hegge). Deze zone 
is weergegeven in figuur 5.2. Daarnaast is dit begroeiingstype te vinden 
op open plekken tussen het ooibos op de oevers van de Visplas en de 
Molensteense Plas. Deze plekken zijn te klein om op kaart weer te 
geven. In figuur 5.5 is daarom een stippenkaart afgebeeld met het 
voorkomen van Rijstgras. Rijstgras is een bedreigde soort (Rode Lijst) 
die in het Maasplassengebied typerend is voor deze 
moerasbegroeiingen (Peters e.a., 2007). Langs de vrij afstromende 
Grensmaas zijn nauwelijks geschikte standplaatsen voor dit habitattype 
door een te hoge graad van dynamiek.  

Trend/staat van instandhouding 

In de huidige situatie, met uitvoering van het Grensmaasproject, is de 
verwachting dat uitbreiding van dit type plaats vindt. Er komen meer 
potentieel geschikte standplaatsen. De bestaande locaties blijven zich 
naar verwachting ontwikkelen onder het bestaande beheer. 
 

Figuur 5.5 Het voorkomen van Rijstgras langs de plassen in het noordelijk deel van het 

Natura 2000-gebied. Dit soort is indicatief voor het voorkomen van plukken natte 

ruigtes (Filipendulion) langs de Maasplassen (data: project Maas in Beeld). 
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5.3 Soorten 
 

5.3.1. Trekvissen: H1099 Rivierprik, H1106 Zalm  

Beschrijving 

Zalm en Rivierprik zijn anadrome soorten, die de Grensmaas vooralsnog 
enkel gebruiken voor hun trek van zee naar paaigebieden in kleine 
rivieren, zijstrangen en beekdalen verder stroomopwaarts. Dit betekent 
dat vooral de optrekbaarheid voor deze soorten van belang is, naast 
een zekere variatie in de morfologie van de rivier en voldoende zuurstof 
in het rivierwater. 

Voorkomen 

Rivierprik is zeldzaam geworden in de Grensmaas en is momenteel 
alleen incidenteel migrerend te verwachten. De laatste twee decennia is 
de soort volgens Crombaghs e.a. (2000) enkel in kleine aantallen 
aangetroffen. Tot enige tijd geleden is aangenomen dat Rivierprik 
geheel niet meer voorkwam, maar recent zijn er vooral in de noordelijk 
gelegen Zandmaas, stroomafwaarts van het Natura 2000-gebied 
Grensmaas, exemplaren gevangen in het kader van de landelijke 
monitoring in opdracht van Rijkswaterstaat-RIZA (RIVO, 2004a,b). In 
de Grensmaas komt de Rivierprik niet voor; aangenomen wordt dat de 
huidige dikke pleisterlaag op de bodem van de Grensmaas ongeschikt is 
voor voortplanting van Rivierprik. Rivierprik zet vooral op zandige 
bodems eieren af die zich ontwikkelen tot ammocoetenlarven. Deze 
zitten vierenhalf jaar in de bodem alvorens ze na metamorfose naar zee 
trekken. Recent zijn ammocoetenlarven waargenomen in de Roer bij de 
ECI-centrale in Roermond, ten noorden van Natura 2000-gebied 
Grensmaas. Bij het droogzetten van een pand is het aantal larven van 
Rivierprik geschat op 46 exemplaren (nota Belgers, Gubbels en 
Crombaghs, 2007). Op 18 juni 2007 zijn nog 2 larven gevangen. 
Rivierprik komt dus reproducerend voor in het Maasbekken net 
stroomafwaarts de Grensmaas. Aangenomen is dat een deel van de 
populatie benedenstrooms van de stuw van Linne ook de Grensmaas 
kan bereiken. Tijdens de reguliere trendmonitoring met elektrovisserij in 
de oeverzone zijn nog geen rivierprikken in de Grensmaas 
waargenomen.  
  

Landelijke doelstellingen van LNV  
 
Doel: Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor 
uitbreiding populatie. 
 
Toelichting: De Grensmaas is als doortrek- en opgroeigebied voor de 
rivierprik en als doortrekgebied voor Zalm van gemiddeld belang. In 
dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding 
van de populatie kan tot stand komen door het (bovenstrooms) 
verbeteren van de doorgang in de trekroute en verbetering van het 
gebied als opgroeigebied voor Rivierprik.  
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De oorspronkelijke Maaszalm is uitgestorven en natuurlijke 
zalmpopulaties komen in Nederland niet meer voor. Incidenteel zijn er 
de laatste jaren meldingen van Zalm geweest. Mogelijk gaat het hierbij 
om dieren die afkomstig zijn van het Belgische Maasdal waar in kader 
van het soortherstelprogramma ‘Saumon 2000’ jonge zalmen en eieren 
zijn uitgezet (Crombaghs e.a., 2000). Naast meldingen van naar zee 
migrerende Zalmen onder andere via het Albertkanaal in Vlaanderen 
zijn tussen 31 oktober 2002 en 22 januari 2003 13 volwassen zalmen 
gevangen in Wallonië. Op de Maas te Lixhe zijn 11 Zalmen gevangen 
en twee in de Berwijn te Berneau (Philippart e.a., 2003). Met een 
hoogwatergolf in oktober 2002 zijn deze vissen de Grensmaas en de 
stuw van Borgharen gepasseerd. Op 18 juni 2007 is ook in de Roer een 
Zalm (smolt) gevangen.  
 
Met de aanleg van de nieuwe vispassage bij de stuw van Borgharen in 
het najaar van 2007 is het Nederlandse Maasdal in principe optrekbaar 
geworden voor anadrome soorten. In tabel 5.3 zijn de 
habitatkenmerken van Rivierprik en Zalm weergegeven. 
 

Tabel 5.3 Habitatkenmerken van Zalm en Rivierprik op basis van literatuurgegevens 
(Crombaghs e.a., 2000; Decleer, 2007, Kluyver, 2007; 
www.sportvisserijnederland.nl) en expert judgement. 

Trend/staat van instandhouding 

Er wordt de laatste jaren steeds meer Rivierprik in de Maas 
gesignaleerd. Met het gereed komen van de vispassage bij de stuw van 
Borgharen zet de positieve trend naar verwachting door omdat 
geschikte paaiplaatsen stroomopwaarts weer ontsloten worden. Zalm is 
nog niet structureel terug in de Maas, maar ook dit kan de volgende 
jaren veranderen als de paaigronden in de Berwijn, Ourthe, Amblève en 
andere zijrivieren weer bereikbaar worden.  

Kenmerken Zalm Rivierprik 

huidig voorkomen in Grensmaas incidenteel zeldzaam  

maximale stroomsnelheid tijdens trek ca. 2 m/s ca. 0,8-1,5 m/s 

trektijd okt-dec nov-dec 

paaitijd najaar- mei maart-mei 

algemene habitateisen zuurstofrijk, stromend, 

helder water 

zuurstofrijk, stromend, 

helder water 

watertemperatuur  < 21°C < 21°C 

Substraat paaigebied grind zand en fijn grind 

Diepte paaigebied 0,15-1,0 m 0,2-1,5 m 

stroomsnelheid paaigebied 0,2-0,4 (-0,7) m/s 1,0–1,5 m/s (-2,0 m/s) 

substraat opgroeigebied larven n.v.t. modderig, fijn zandig 

stroomsnelheid opgroeigebied larven n.v.t. 0,2-0,3 m/s 
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5.3.2. H1163 Rivierdonderpad (Cottus rhenanus) 
 

 
 
In bijlage II van de Habitatrichtlijn is de Rivierdonderpad Cottus gobio 
door het Ministerie van LNV opgenomen. In een recente herziening van 
het genus Cottus zijn in Europa 15 soorten onderscheiden op basis van 
morfometrische en moleculaire verschillen (Freyhof et al. 2005). Naar 
deze nieuwe inzichten komt Cottus gobio niet in Nederland voor. In de 
bovenlopen van beken van de Maas en de Rijn komt de autochtone 
soort Cottus rhenanus voor; in de huidige situatie komt deze soort niet 
in de Grensmaas voor. Daarnaast komt onder andere in het 
Scheldebekken de soort Cottus perifretum voor. De laatste 10-15 jaar 
koloniseert (een sterk verwante variant van) Cottus perifretum nieuwe 
habitats in het Nederlandse rivierengebied die atypisch zijn voor de 
andere Cottus-soorten. Deze nieuwe (onder)soort in Rijn en Maas lijkt 
genetisch ontstaan te zijn uit een introgressieve hybridisatie van Cottus 
perifretum en Cottus rhenanus (Engelbrecht et al. 2000, Nolte e.a. 
2005). De terugkeer van Rivierdonderpad is door Crombaghs e.a. 
(2007) verklaard door de verbeterde waterkwaliteit en dan vooral de 
afname van zware metalen als cadmium.  
 
In andere gevallen waarbij taxonomische veranderingen zijn 
opgetreden in soorten van de Habitatrichtlijn, hebben de nieuwe 
soorten dezelfde status als de originele soort behouden. Een voorbeeld 
hiervan is de opsplitsing van het complex van de Kamsalamander in vier 
soorten. De aanpassingen aan bijlage II van de Habitatrichtlijn zijn in 
het officiële Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Voor de 
recent beschreven soorten in het genus Cottus is nog geen aanpassing 
doorgevoerd. Vanwege de duidelijke verschillen in de ecologische 
amplitude/habitatkeuze van beide (onder)soorten en de oorspronkelijke 
aanwijzingsgedachte met Cottus gobio (soort van stromende wateren) 
wordt in dit beheerplan uitgegaan van het optimaliseren van de habitat 
voor de autochtone vorm van stromende wateren, Cottus rhenanus. Er 
wordt dus ook getoetst op de habitateisen van Cottus rhenanus. 
Hierdoor wordt ook de bescherming van andere rheofiele soorten 
meegenomen als Barbeel, Rivierprik (H1099) en Kopvoorn. 
 
De stenige bodem van de Grensmaas biedt een potentieel leefgebied 
voor de soort Rivierdonderpad. De huidige bedding is echter niet 
optimaal door een gebrek aan gevarieerd substraat (fijnere 
grindfracties) en de hoge sliblast op potentiële paaibedden.  

Landelijke doelstellingen LNV  
 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
 
Toelichting: De Grensmaas vormt met zijn stenige bodem een belangrijk 
natuurlijk leefgebied voor de rivierdonderpad. De ecologisch relevante 
ondersoort/variant Cottus Rhenanus komt echter momenteel niet in de 
Grensmaas voor. 
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Figuur 5.6 Het voorkomen van beide (onder)soorten Rivierdonderpad. Links: Cottus Rhenanus (streefsoort voor de 

Grensmaas) en Cottus perifretum (invasieve variant) in de grote zijbeken (uit: Crombaghs e.a., 2007). Rechts: Cottus 

perifretum in de Maas tussen 1997 en 2003 (databank Alain de Vocht, Universiteit Hasselt). 

Beschrijving 

De voor het Maasstroomgebied autochtone Rivierdonderpad komt 
momenteel niet in de Grensmaas voor. De Cottus rhenanus komt wel in 
de bovenlopen van de grote zijbeken voor (Crombaghs e.a., 2007) 
(Figuur 5.6). Deze soort is gebonden aan stromende wateren met een 
gevarieerd substraat.  
De soort die in de Grensmaas is aangetroffen, is het invasieve genotype 
van Cottus perifretum (Crombaghs et al. 2007). De soort is hier sinds 
1996 in de Grensmaas aangetroffen en neemt in aantal toe (Peters & 
De Vocht, 2005). Hij is uiterlijk en ecologisch sterk verwant aan de 
Rivierdonderpad uit het Scheldebekken en is wellicht hetzelfde 
genotype dat de Rijn koloniseert. Deze invasieve soort neemt 
ecologisch andere plekken in dan Cottus gobio of Cottus rhenanus 
(Nolte e.a. 2005). Hij is minder gebonden aan stromende wateren met 
een gevarieerd substraat, maar zit ook in traag stromende of stilstaande 
wateren, waar hij zich ondermeer tussen grote keien en 
breuksteenbestortingen voortplant. De opmars van de invasie, 
potamonale Cottus perifretum wordt gestuit door migratiebarrières in 
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de zijbeken (figuur 5.4). In tabel 5.4 zijn de habitatkenmerken van de 
autochtone Cottus rhenanus en de Cottus perifretum in de Grensmaas 
weergegeven.  
 

 
Tabel 5.4: Habitatkenmerken van Rivierdonderpad Cottus Rhenanus (De Nie, 1996; Crombaghs e.a., 
2000; Van Looy & Van Braeckel, 2008) en Cottus perifretum (databank onderzoeken A. de Vocht; De 
Vocht e.a., 2003).  

Vissoort Rivierdonderpad Cottus 

rhenanus (streefsoort) 

Rivierdonderpad Cottus 

perifretum (invasieve variant)* 

Voorkomen in Grensmaas niet als juveniel en adult 

Stroomsnelheid tegen substraat (m/s) ? 0,13-0,48 

Stroomsnelheid aan oppervlak bij 

paaiplekken (m/s) 

0,3-0,5 m/s  0,2-0,6 m/s 

(elders ook lager) 

substraat zand en fijn grind, lokaal 

stenen 

zand, grind, grote keien 

diepte (cm) 0,20-0,40 m 0,26-0,40 m 

(elders ook 0,5-1,5 m) 

Watertemperatuur < 21°C < 26,5°C 

zuurstofgehalte  > 7 mg /l ? 

* waarden n.a.v. metingen in de Grensmaas 

 

Trend/staat van instandhouding 

De positieve trend die bij (onder)soort Cottus perifretum in de 
Grensmaas zichtbaar is, kan zich de komende jaren voortzetten. Voor 
de autotochtone soort Cottus rhenanus zijn de kansen voor 
herkolonisatie veel minder zeker. De stenige bodem van de Grensmaas 
biedt een potentieel leefgebied voor de soort Rivierdonderpad. De 
huidige bedding is, net als voor andere rheofiele soorten als Kopvoorn 
en Barbeel, niet optimaal, onder meer door een gebrek aan gevarieerd 
substraat en de hoge sliblast op potentiële paaibedden. Daarnaast moet 
afgewacht worden in hoeverre de invasieve Cottus perifretum, Cottus 
rhenanus verdringt (mogelijkerwijs mede afhankelijk van het 
biotoopaanbod).  

5.3.3. H1337 Bever 
 

 

Landelijke doelstellingen van LNV  
 
Doel: Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor 
uitbreiding populatie.  
 
Toelichting: In de periode 2002-2004 is een herintroductieproject 
van de Bever uitgevoerd in het zuidelijke stroomdal van de 
Nederlandse Maas. Het doel is om hier een duurzame populatie 
Elbe-bevers te laten ontstaan in aansluiting op de bevers in andere 
delen van het Nederlandse rivierengebied. 
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Habitateisen  

De Bever is een betrekkelijk opportunistische soort die een groot scala 
aan wateren, moerasvegetaties en moerasbossen als habitat gebruikt 
(Helmer, 1993; Kurstjens, 2001). In het Nederlands rivierengebied 
bouwt hij vooral burchten en holen op en in de oever van allerlei 
uiterwaardplassen, kleiputten en oude rivierarmen, maar ook in 
ooibossen die slechts periodiek onderlopen (hoogwaterburchten) 
(Kurstjens e.a., 2004). De bever beperkt zich tot plantaardig voedsel en 
foerageert vooral in helofytenrijke moerasbegroeiingen en 
wilgenbegroeiing op de oevers van wateren en rivieren. De 
belangrijkste eis van de bever aan zijn habitat is dan ook een voldoende 
groot areaal aan oeverzones met een gevarieerde begroeiing van bos 
en moeras/ruigtesoorten. Waterkwaliteit speelt voor deze vegetarische 
soort waarschijnlijk een minder doorslaggevende rol, hoewel een goede 
waterkwaliteit zeker als pluspunt van zijn habitat gezien moet worden.  

Voorkomen in het Natura 2000-gebied 

Sinds 2002 zijn op verschillende plaatsten in het noordelijk deel van de 
Grensmaas (gestuwde deel plus Maasplassengebied) en langs Midden- 
en Noord-Limburgse beken bevers uitgezet. Inmiddels hebben de 
dieren zich uitgebreid en voortgeplant en zijn er verschillende families 
in het Maasplassengebied actief. In Koningssteen en de Visplas zijn in 
2003 dieren uitgezet (Dijkstra & Kurstjens, 2006). In beide terreinen 
zijn de bevers aanvankelijk weggetrokken om zich op andere plekken te 
vestigen. In de Huiskensplas zijn na een verplaatsing in 2003 bevers 
aanwezig. De dieren hebben hier sinds 2004 een burcht met 
voortplanting. In de Visplas zijn sinds 2005 ook weer bevers aanwezig. 
In november 2006 werden ook vraatsporen aangetroffen in de 
nabijgelegen Molensteense plas en zit er sinds 2007 een hol. Figuur 5.7 
geeft aan waar zich in 2007 burchten en holen van de bever bevonden 
in de noordelijk gelegen natuurgebieden van Natuurmonumenten. De 
bevers van de Brandt maken regelmatig uitstapjes naar de aanliggende 
Vlaamse plassen, naar Koningssteen en naar de Stevolplas (Dijkstra, 
2007). Recent is ook een beverburcht bekend van de Dilkensplas, iets 
verder naar het zuiden langs de Maas ter hoogte van Ohé en Laak 
(pers. med. Gijs Kurstjens). 
 
Ook in het zuidelijk deel van de Grensmaas (het vrij afstromende deel) 
komen inmiddels bevers voor. Sinds 2003 zijn bevers aanwezig in 
Hochter Bampd (2 burchten), het natuurontwikkelingsgebied dat 
tegenover Itteren aan de Belgische kant van de Maas ligt (Dijkstra & 
Kurstjens, 2006). Bij het Proefproject Meers zijn sinds de winter van 
2005 vraatsporen gevonden. Mogelijk gaat het hierbij om dieren die 
zich ophouden in de Maasbempdergreend (de Cup) bij Maasmechelen. 
Sinds de winter van 2006/2007 is een kleine burcht/hol bekend van de 
Geulmonding (data project Maas in Beeld). In 2006 zijn hier mogelijk 3 
jongen geboren. De ouderlijke dieren zijn waarschijnlijk afkomstig uit 
Hochter Bampd.  
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Naar verwachting zijn de dieren in de Brandt vooral afkomstig uit de 
groep van in Nederland uitgezette dieren (Elbe-bevers), en zijn de 
dieren in het zuidelijk deel van de Grensmaas mogelijk afkomstig uit de 
Waalse populatie (Donau-bevers). 

 

Figuur 5.7: Links: verspreiding van de bevers in Zuidelijk Limburg en aangrenzende gebieden, op basis van 

vraatsporen en burchten ( aanwezig in de periode maart 2005-maart 2006;  aanwezig in de periode maart 

2006-maart 2007;  geïnventariseerd in periode maart 2006-maart 2007, maar geen sporen aangetroffen)(uit: 

Dijkstra, 2007).  

Rechts: Het voorkomen van holen/burchten van Bever in 2006 in natuurgebied de Brandt en Koningsteen (data: 

Ton Cuijpers). 

Trend/staat van instandhouding 

De bedding van de ongestuwde Grensmaas is van aard wat minder 
geschikt voor de vestiging van bevers dan de beboste plassen in het 
noorden en aan de Vlaamse zijde van de Grensmaas. Dit komt vooral 
omdat ooibos en moerasbegroeiing hier meestal niet direct aan de rivier 
grenzen (er liggen grindbanken tussen, geen geschikte oevers voor 
burchten) en omdat de oevers langs de vrij afstromende Grensmaas 
met extreem hoge waterstandwisselingen te maken hebben (tot circa 7 
m). Hierdoor kunnen burchten wegspoelen en periodiek onderlopen. 
De beste uitbreidingskansen voor de Bever liggen dan ook in de plassen 
langs de Maas, zoals in het Maasplassengebied (onder andere 
Koningssteen, de Brandt), aan Vlaamse zijde (Plassen bij Kessenich, 
Maasbempdergreend, Kerkeweerd, Bichterweerd) en bij natuurgebied 
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Elba nabij Grevenbicht. Ook de oude maasarm bij Stokkem (B) lijkt 
geschikt.  
 
In de autonome situatie (zonder uitvoering van het Grensmaasproject) 
neemt het aantal bevers en het aantal territoria van de bever duidelijk 
toe. Ook zonder extra maatregelen wordt verwacht dat de bever zich in 
het Grensmaasgebied uitbreidt. Vooral de plassen in het winterbed zijn 
hierbij van belang om territoria en voortplantingsburchten te stichten. 
 

5.3.4. H1037 Gaffellibel (complementair) 
 

 

Figuur 5.8 Gaffellibel op Boerenwormkruid (foto Rob Geraeds). 

Landelijke doelstellingen LNV  
 
Doel: Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 
duurzame populatie van ten minste 150 volwassen individuen. 
 
Toelichting: De gaffellibel is een complementaire soort voor het Natura 
2000-gebied Grensmaas. De libel heeft een zeer ongunstige staat van 
instandhouding door het tekort aan gebieden en de landelijk te geringe 
populatiegrootte. De beoogde vestiging van een nieuwe populatie (met het 
voor een duurzame populatie minimaal noodzakelijke aantal dieren) is 
gebaseerd op het realiseren van een landelijk gunstige staat van 
instandhouding. De soort kwam vroeger in de Maas voor. Verbetering 
kwaliteit leefgebied van de gaffellibel is direct gekoppeld aan verbetering 
van kwaliteit van het habitattype “beken en rivieren met waterplanten 
(H3260B)”. Met de uitbreiding van het oppervlakte en verbetering van de 
kwaliteit van het habitattype kan de soort zich vestigen en uitbreiden. 
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Beschrijving 

De habitatbeschrijvingen van de Gaffellibel (Ophiogomphus caecilia; 
figuur 5.8) zijn in de afgelopen eeuwen geleidelijk veranderd. Dit komt 
niet omdat de soort voorkeur heeft ontwikkeld voor een andere 
habitat, maar hangt samen met wijzigingen in de inzichten van 
onderzoekers. Het is bekend dat de soort begin van de vorige eeuw 
voornamelijk bij rivieren voorkwam. Zo staat in “Odonata Neerlandica” 
(Lieftinck, 1926) dat de vindplaatsen beperkt zijn tot de Maas in 
Limburg. Later is de waterkwaliteit van veel Midden-Europese rivieren 
verslechterd, waardoor ze minder geschikt zijn geworden voor deze 
soort. De grote beken, aanvankelijk een ‘tweederangs’ biotoop, hebben 
hierdoor aan belang gewonnen. Hierdoor is het idee ontstaan dat de 
Gaffellibel vooral in beken thuishoort. In de jaren negentig is de 
Gaffellibel begonnen aan een ‘comeback’ in de Europese rivieren en is 
duidelijk geworden dat het tevens een riviersoort is (Krekels & Kalkman, 
2002).  
Volgens de huidige inzichten komt de soort voor in rivieren en grote 
beken met een bodemsubstraat van bij voorkeur kleine kiezels of grof 
zand. Vaak staan er bomen en struiken op de oevers, maar een deel 
van de oevers moet onbegroeid zijn. De wateren zijn minimaal enkele 
meters breed en niet of nauwelijks begroeid met waterplanten. In tabel 
5.5 zijn de habitatkenmerken van de Gaffellibel opgenomen. 
 
Tabel 5.5 Habitatkenmerken van Gaffellibel op basis van literatuurgegevens 
(Bellman, 1993; Van Schaik & Geraeds, 2001; Dijkstra e.a. 2002; Bos & Wasscher, 
1998;  Münchberg, 1932). 

Voorkomen 

In de eerste helft van de 20e eeuw is Gaffellibel vooral langs de 
Zandmaas aangetroffen. De soort is destijds plaatselijk, vooral bij 
beekmondingen, nog vrij algemeen (Krekels & Kalkman, 2002). In 1930 
is ook nog een Gaffellibel waargenomen te Maastricht (Calle e.a., 
2007). Het is mogelijk dat er toen nog een populatie langs de 
Grensmaas voorkwam, maar waarschijnlijk is de soort ook toen al 
grotendeels teruggedrongen in de zijbeken. Hoewel de Maas 
morfologisch toen al sterk veranderd was, was de waterkwaliteit nog 
redelijk. Vanaf circa 1950 is de waterkwaliteit verslechterd door 
industriële- en rioollozingen en door de toenemende intensivering van 
de landbouw (bestrijdingsmiddelen en bemesting). Kritische rheofiele 
soorten (zoals Gaffellibel, Rivierrombout en Kleine tanglibel) zijn niet 
meer waargenomen, maar ook minder kritische stroomminnende 

Habitatkenmerken van Gaffellibel  

Huidig voorkomen in Grensmaas niet 

Algemene habitateisen zuurstofrijk, stromend, helder water van 

goede kwaliteit 

substraat zand en fijn grind, slibvrij 

Waterdiepte 0,15-1,0 m 

Stroomsnelheden 0,2-ca. 1,0 m/s 

Watertemperatuur (eieren) 15-21 °C 

vliegtijd juni-sept(-okt), piek in juli 

uitsluipsubstraat kale bodem en overhangende, 

drooggevallen plantendelen 
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soorten als Weidebeekjuffer en Blauwe breedscheenjuffer zijn bijna 
volledig verdwenen.  
In 1996 en 1997 zijn enkele exemplaren aangetroffen langs de 
Geleenbeek, maar die zijn daarna nooit meer waargenomen. In de Roer 
zijn in 2001 de eerste larvenhuidjes gevonden waaruit mag worden 
geconcludeerd dat de soort minimaal vanaf de tweede helft van de 
jaren negentig langs de Roer aanwezig was (de soort heeft enkele jaren 
ontwikkelingstijd in de rivier; zie Van Schaik & Geraeds, 2001).  
De Grensmaas is recent onderzocht op libellen, waaruit blijkt dat er in 
de huidige situatie geen populaties van de Gaffellibel voorkomen 
(Project Maas in Beeld; Calle e.a., 2007). In Nederland zijn er 
momenteel populaties bekend van de Roer (sinds 2000) en in de Swalm 
(sinds 2006). Langs de Swalm zijn in 2006 ook larvenhuidjes gevonden 
waaruit blijkt dat de soort zich hier minimaal in 2003 al heeft 
voortgeplant (Van Schaik & Geraeds, 2007).  

Trend/staat van instandhouding 

De Gaffellibel komt in de huidige situatie niet in de Grensmaas voor. De 
huidige toestand van de rivier is ook niet optimaal voor vestiging van 
de soort. Vooral het ontbreken van fijner grind en grof zand - in 
combinatie met de nog altijd matige waterkwaliteit - wordt als 
belangrijk knelpunt ervaren.  
Met de uitvoering van het Grensmaasproject lijken mogelijkheden voor 
Gaffellibel te verbeteren, zeker in combinatie met verbetering van 
beken en beekmondingen (omdat zich juist daar geschikt substraat kan 
opbouwen) of grindsuppletie. Actuele verbetering van de 
waterkwaliteit, door waterzuivering in Wallonië, kan bijdragen aan de 
terugkeer van deze soort. 
Het is echter (voorlopig) niet aannemelijk dat kolonisatie per drift 
(meestromende larven/eitjes) plaatsvindt. De soort komt immers in 
België niet voor en vestiging van soort is dus afhankelijk van individuen 
die vanuit de Roer en de Swalm in de Grensmaas eieren afzetten. 
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6. Bestaand gebruik en beheer 
 

6.1 Inleiding 
 
Naast algemene maatregelen voor het verbeteren van habitats en 
soorten, wordt in een beheerplan Natura 2000 ook gekeken naar de 
effecten van ‘bestaand gebruik’ op de beschermde natuurwaarden 
(Ministerie van LNV, 2005). Met bestaand gebruik worden alle 
activiteiten bedoeld die momenteel langs de Grensmaas plaatsvinden, 
maar ook activiteiten die (redelijkerwijs) van buitenaf effect kunnen 
hebben op de beschermde habitats en soorten (‘externe werking’). Er is 
een inventarisatie gemaakt van alle gebruiksvormen, zowel bij 
beheerders van de gebieden als bij gebruikers in de regio. De relevante 
gebruiks- en beheeractiviteiten worden hieronder beschreven. 
 

6.2 Recreatievaart 
 

6.2.1. Kanoën en raften 
Het zuidelijke deel van de Grensmaas, van Borgharen tot Berg, wordt 
gebruikt voor kanoën en kajakken. In dit gebied zijn drie 
verhuurbedrijven actief. Twee bedrijven aan Nederlandse zijde en één 
aan Belgische zijde. In totaal hebben de drie bedrijven circa 350 kano’s 
en kajaks (1 tot 2 personen) en enkele tientallen rafts (6 – 15 
personen). De periode waarin het verhuur van kano’s en kajaks plaats 
vindt, loopt van 1 april tot en met 31 oktober. Eén van de 
verhuurbedrijven biedt sinds september 2007 de mogelijkheid het hele 
jaar door te raften. Het aantal personen/kano’s op de Grensmaas is 
sterk afhankelijk van het weer. De meeste kano’s worden verhuurd in 
de zomermaanden juli en augustus (temperaturen van 25°C en 26°C 
zijn ideaal). In tabel 6.1 is een schatting gegeven van het aantal 
personen dat in kano’s of rafts recreëert op de Grensmaas. Deze 
schatting is gebaseerd op gegevens van de kanoverhuurders. Op 
jaarbasis komt dat neer op circa 15.000 personen. Minimaal één 
kanoverhuurbedrijf geeft als advies mee om de ruigtes en bossen te 
mijden en alleen op grindbanken aan land te gaan (wat in de praktijk 
ook gebeurt). 
 
Tabel 6.1: Schatting van het aantal personen dat dagelijks gebruik maakt van een 
kano in verschillende perioden van het jaar. 

 
 Voorjaar  

(april-juni) 

Zomer  

(juli-augustus) 

Nazomer/herfst  

(sept- okt) 

Door de weeks 0-50 150-160 0-50 

Weekend 50-100 100-400 50-100 

Toelichting: In het voor- en najaar maken door de week vooral groepen gebruik van de kanoverhuur. In deze periode vindt 

weinig verhuur aan particulieren plaats. De weekenden in het voorjaar kunnen afhankelijk van het weer drukker zijn. Het aantal 

van 50-100 personen wordt echter niet elke weekenddag gehaald. Een doordeweekse dag in de zomer resulteert in 150-160 

bezoekers. In het weekend zijn dit er 100-400, wat ongeveer neerkomt op gemiddeld 200 kano’s. In september is het aantal 

recreanten ongeveer een kwart van het aantal van de zomermaand augustus. Het aantal bezoekers in oktober komt neer op 

ongeveer een kwart van het aantal bezoekers in september. Op zaterdagen zijn de meeste bezoekers. 

 



 
 
 

 
 
 

 70 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

Voor het verhuren van kano’s en rafts op de Grensmaas is geen 
vergunning nodig op basis van het Nederlandse vergunningstelsel. Wel 
is toestemming nodig van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
en nv De Scheepvaart. Hiervoor dient een brief met een uitgeschreven 
plan te worden overlegd. De verwachting is dat het kanoën en raften 
de komende jaren toeneemt. De Grensmaas is een aantrekkelijk 
recreatiegebied.  
 

 
  Figuur 6.1 Kanoën en raften is een populaire vorm van waterrecreatie op de 

Grensmaas.  

 
6.2.2. Snelle recreatievaart: 

Nabij Maaseik is er een snelvaarzone aanwezig tussen rivierkilometer 
59.5 en 61.5 (grofweg tussen Laak en Stevensweert). In deze zone is 
het onder voorwaarden toegestaan sneller te varen dan 16 km/uur.  
 
Het is verboden sneller dan 16 km/uur te varen: 
• Vóór tien uur ’s morgens; 
• Na zonsondergang; 
• Binnen een afstand van 20 m uit de oever; 
• Binnen een afstand van 50 m van een aanleginrichting; 
• In de nabijheid van een sportevenement, waterfeest of een 

soortgelijke gebeurtenis; 
• Bij een zicht van minder dan 150 m. 
 
In bovengenoemde zone is ook waterskiën toegestaan. De zone is 
verboden voor het varen met zeilplanken, zwemmen en duiken. In de 
praktijk komt het voor dat er (illegaal) buiten de snelvaarzone meer dan 
16 km/u met speedboten en jetski’s gevaren wordt. Dit hangt wellicht 
ook samen met het feit dat er in de zone zelf geen trailerhelling 
aanwezig is en vaartuigen dus altijd door de rustige zone naar de 
snelvaarzone moeten. Vermoedelijk zijn de meeste vaartuigen 
afkomstig van de trailerhellingen aan Vlaamse zijde bij Aldeneik. De 
vaartuigen worden ten noorden of ten zuiden van de snelvaarzone te 
water gelaten.  
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Bovenstrooms van rivierkilometer 56.0 (Aasterberg) is de Grensmaas te 
ondiep voor snelle vormen van reacreatievaart.  
 
Op de volgende locaties liggen boothellingen: 
• Ohé en Laak, in jachthaven, 
• Stevensweert, in jachthaven, 
• Wessem, in jachthaven 
• in de Heerenlaak, in jachthaven 
• Aldeneik, twee hellingen in de Maas  
 
Buiten de snelvaarzone geldt een maximum snelheid van 16 km/u. 
Tussen rivierkilometer 56,0 en de noordgrens van het Natura 2000-
gebied bij Koningssteen wordt de Maas gebruikt door langzame 
motorjachten en zeiljachten. 
 
Op de volgende locaties liggen jachthavens: 
• Ohé en Laak, 
• Stevensweert, 
• Ophoven (De Spanjaard), België 
• Maaseik (Heerenlaak), België 
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 Figuur 6.2 Locaties vaarrecreatie in en rond het Natura 2000-gebied. De in het noordelijk deel van het 

Grensmaasgebied gelegen boothellingen die in de jachthaven liggen, zijn alleen met het symbool van de 

jachthaven aangegeven). 
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De verwachting is dat de snelle recreatievaart gelijk blijft dan wel licht 
toeneemt. De mogelijkheden voor snelle recreatievaart op de 
Grensmaas zijn beperkt.  
 

6.3 Jacht en Schadebestrijding 
 

6.3.1. Algemeen 
 
Het toestaan van jacht binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied 
is geen uitgangspunt. Mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden 
meer landbouwschade kan ontstaan door zomerganzen in het gebied 
rond de Brandt. Dit wordt echter niet verwacht, omdat volgens het 
huidige beleid natuurgebieden verder uitgebreid worden en het 
landbouwareaal in het gebied zal afnemen. Er wordt daarnaast geen 
grotere schade door overwinterende ganzen verwacht rond het 
toekomstig natuurgebied omdat langs de Grensmaas voedselrijke 
weilanden (potentieel habitat voor overwinterende ganzen) worden 
omgezet in ruiger natuurgebied (dat ongeschikt is als foerageergebied 
voor overwinterende ganzen). 
 
Mits er aan de strenge regelgeving van de Flora en Faunawet wordt 
voldaan is bij duidelijk aantoonbare schade, beheer en 
schadebestrijding mogelijk door verjaging of jacht. Voor het al dan niet 
verlenen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet 
gelden binnen de Natura 2000-gebieden geen andere criteria dan 
daarbuiten. Wel geldt voor de Natura 2000-gebieden dat deze 
activiteiten zodanig moeten worden uitgevoerd, dat ze geen negatieve 
effecten hebben op de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen 
waarvoor het gebied is aangewezen. Als die negatieve effecten er wel 
zijn, dan zijn de activiteiten vergunningplichtig in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998. 
 

6.4 Hengelsport 
 

6.4.1. Algemeen 
Langs de Grensmaas vinden verschillende vormen van sportvissen 
plaats, zoals vliegvissen en nachtvissen. Sinds 2007 moet elke visser die 
op de Grensmaas vist lid zijn van een erkende hengelsportvereniging 
(de oude visakte is vervallen). De hengelsportverenigingen dragen ook 
bij aan de controle op de handhaving. 
Sportvisserij kan het gehele jaar door plaatsvinden. In de praktijk is het 
sportvissen enigszins aan seizoenen gebonden, omdat mensen bij 
voorkeur in de lente, nazomer en vooral de zomer gaan vissen. Er 
wordt het meest gevist op plekken die gemakkelijk bereikbaar zijn. Dit 
zijn plekken waar wegen of zandwegen dicht aan de rivier komen, zoals 
bij de stuw van Borgharen en de Dilkensplas. Op een mooie zomerdag 
staan er bij Borgharen-stuw ongeveer 20 vissers. Het grootste deel van 
de Grensmaasbedding is echter rustig en wordt relatief weinig gebruikt 
door vissers. Er is een stiltezone voor scheepvaart ten behoeve van 
sportvissers nabij Maaseik. Binnen 20 m uit de linkeroever in het vak 
tussen rivierkilometer 57.000 en 59.500 is het verboden te varen. Bij 
waterstanden boven +42 m NAP (bij Borgharen-dorp) is vissen in de 
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Grensmaas niet meer mogelijk. Het water stroomt dan te hard en 
onrustig.  
In bijlage 4 is een uitgebreide enquête opgenomen naar het gebruik 
van de Grensmaas door vissers.  
 

6.4.2. Vliegvissen 
Algemeen wordt gesteld dat vliegvissen bij stroomversnellingen en bij 
ondiepten en eilanden plaatsvindt. De bekendste plekken zijn bij Meers, 
de stuw van Borgharen en de brug van Maaseik. Bijlage 4 geeft een 
overzicht van de belangrijkste locaties voor vliegvissen. De aantallen 
vliegvissers zijn beperkt, doorgaans 1 persoon per keer, tot maximaal 
circa 3 personen. 
 

 
Figuur 6.3 Vooral in de zomermaanden wordt veel gevist in het Grensmaasgebied. 
 

6.4.3. Nachtvissen 
Alle Nederlandse Maasplassen zijn officieel verboden terrein voor 
nachtvissen (vissen tussen zonsondergang en zonsopgang). Deze 
afspraak is in 2002 tot stand gekomen na overleg tussen de 
Hengelsportfederatie Limburg en de natuurbeherende organisaties. 
Alleen in de Maas zelf mag in nacht gevist worden. Vaak worden voor 
het nachtvissen locaties uitgekozen die gemakkelijk met de auto 
toegankelijk zijn, zoals de Bunkerhaven te Maasbracht (ligt net buiten 
het Natura 2000-gebied). Tijdens een drukke nacht in zomer staan hier 
circa 20 personen te vissen, normaal is dat een handje vol. Er wordt ’s 
nachts met name gevist op karpers, maar soms ook op andere soorten.  
In de natuurterreinen van Natuurmonumenten is het nachtvissen 
verboden. Hierop wordt de laatste jaren actief toegezien. Dit vanwege 
het bevorderen van de rust in de natuurgebieden, maar ook omdat een 
klein deel van de nachtvissers toch nog altijd afval in de terreinen 
achterlaat.  
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Naast het vergund nachtvissen komt het nog steeds voor dat het niet 
overal en altijd volgens de wettelijke regels gebeurd (bijvoorbeeld 
vissen met aasvis/kunstaas, stroperij). De georganiseerde sportvisserij in 
Limburg draagt echter de laatste jaren bij aan een intensievere 
handhaving van de regels.  
 

 
6.5 Overige vormen van recreatie 

 
6.5.1. Wandelen 

Wandelen is toegestaan in de 3 natuurterreinen van 
Natuurmonumenten in het noordelijk deel; de terreinen zijn vrij 
toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Loslopende honden 
zijn verboden. Toch komt het met regelmaat voor dat er honden 
loslopen en bijvoorbeeld nesten verstoren.  
 

 
Figuur 6.4 Tijdens het wandelen langs de Grensmaas ziet men prachtige vergezichten. 

 

Het aantal mensen dat zich in de natuurterreinen begeeft is beperkt.  

Wettelijke vrijstellingsregeling voor nachtvissen 
Op grond van artikel 7, eerste lid, van het Reglement voor de 
Binnenvisserij 1985 (Staatscourant 283) is het verboden te vissen 
tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang. Dit 
verbod geldt voor elk water gedurende de periode 1 september tot 
en met 31 mei, behalve voor de Rijn en de Maas en alle andere 
stromende wateren welke daarmee in open gemeenschap staan en 
daarvan water afvoeren (zoals het Julianakanaal). In de maanden 
juni, juli en augustus is nachtvissen vrij toegestaan.  
 
Indien de belangen van de beroepsvissers en de belangen van de 
natuurbescherming zich daartegen niet verzetten, kan op grond van 
artikel 11 van het reglement vrijstelling van het verbod op de 
nachtvisserij worden verleend. 
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Koningsteen is het meest bezochte terrein. Hier zijn op mooie dagen 
enkele tientallen mensen te vinden. Mensen volgen vooral het pad over 
de dijk dat het hele terrein doorkruist. Het aantal mensen dat zich in 
het daadwerkelijk Natura 2000-gebied begeeft ligt lager; in het ooibos 
komt praktisch nooit iemand en ook op de Grote Weide lopen zelden 
mensen. 
Bij de Visplas en Molensteense Plas lopen weinig wandelaars. Hier kan 
men ook bij goed weer een dag rondlopen zonder iemand tegen te 
komen (ervaringen inventarisatiedagen in 2007 project Maas in Beeld). 
Sporadisch wordt het gebied van de Visplas door vissers betreden. Door 
een enkeling wordt wel eens een rondje (al dan niet met hond) rond de 
Molensteense Plas gemaakt. Belangrijke reden voor het kleine aantal 
mensen is dat de gebieden geen verbinding tussen wandellocaties 
vormen; zowel de Brandt als Koningsteen zijn doodlopende 
schiereilanden. 
Langs de Grensmaas zelf loopt, mede door de slechte bereikbaarheid, 
slechts sporadisch een wandelaar/struiner.  
 

6.5.2. Fietsen, paardrijden 
Fietsen en paardrijden, vinden niet plaats in het Natura 2000-gebied. 
De terreingesteldheid is niet geschikt. In de natuurterreinen gaat 
paardrijden moeilijk samen met de aanwezigheid van Konikpaarden, die 
in sociaal kuddeverband rondlopen. Konikpaarden kunnen de 
aanwezigheid van onbekende paarden met rivaliteit begroeten. 
 

6.5.3. Surfen 
In figuur 6.1 zijn vier surflocaties weergegeven rond de 
beschermingszone Natura 2000. Binnen de grenzen van het Natura 
2000-gebied wordt niet gesurft.  
 

6.5.4. Badgastenrecreatie 
Badgastenrecreatie kan momenteel niet als bestaand gebruik 
beschouwd worden, aangezien het slechts op kleine schaal plaatsvindt. 
Het relatief troebele, verontreinigde water van de Grensmaas nodigt 
hier ook niet toe uit. Het waterschapsbedrijf Limburg geeft aan dat het 
stromende oppervlaktewater geen zwemwaterfunctie heeft. Deze 
wateren worden niet gecontroleerd.  
Bij Ohé en Laak en bij Stevensweert zijn een aantal officiële 
zwemwateren in de Maasplassen, niet in de Maas zelf. 
 
Tabel 6.2: Recreatieve activiteiten in het Grensmaasgebied uitgesplitst naar ruimte, tijd 

en intensiteit. 
Recreatieve 
activiteit 

locaties perioden Intensiteit/frequentie 

Kanoën, raften Zuidelijk deel tussen Smeermaas 

en Berg 

1 april-1 okt 

meeste kano’s in hoog 

zomer 

- voorjaar en najaar extensief tot 

vrij intensief 

- zomer vrij intensief tot intensief 

Snelle recreatievaart Tussen rivierkilometer 59.5 en 

61.5 nabij Stevensweert 

Vooral op feestdagen, 

vakantieperioden en 

weekenden in de zomer 

- Op warme feest/vakantiedagen 

intensief 

- Op overige dagen extensief tot 

zeer extensief 

Langzame 

recreatievaart 

Tussen rivierkilometer 57 en 64, 

gestuwde deel 

Vooral in de 

zomerperioden, maar ook 

- In de zomerperioden/ 

vakantietijd vrij intensief 
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daarbuiten - Overige perioden vrij extensief  

Dagvissen in principe overal, maar vooral op 

plekken die gemakkelijk met de 

auto bereikbaar zijn zoals stuw 

Borgharen en Dilkensplas. 

Jaarrond, maar vooral 

van april tot en met 

oktober 

- extensief tot zeer extensief, 

lokaal op goede dagen vrij 

intensief  

 

Vliegvissen Stromende delen met ondiepe 

grindbanken. Bekende plekken zijn 

Borgharen, stuw, Meers en de 

brug van Maaseik 

Vooral de late voorjaars- 

en zomerperioden, bij 

lage waterstanden 

- zeer extensief 

Nachtvissen Op de Grensmaas, maar vooral op 

plekken die gemakkelijk met de 

auto bereikbaar zijn. 

Jaarrond, maar vooral 

van april tot en met 

oktober 

- extensief, lokaal mogelijkerwijs 

wat intensiever 

Surfen Plassen langs de gestuwde Maas Jaarrond, maar vooral 

voorjaar en zomer; dagen 

met wind. 

- niet 

Wandelen In de natuurgebieden jaarrond - extensief tot zeer extensief 

Paardrijden - jaarrond - niet 

Badgastenrecreatie - warme zomerperioden - nauwelijks 

 
 

6.6 Verkeer 
 

6.6.1. Scheepvaart 
Er zijn vier veerverbindingen over de Grensmaas.  
Het betreft één autoveer bij Berg (Berg – Meeswijk) en drie fiets- en 
voetveren. Deze kleine veren bevinden zich bij Grevenbicht (oversteek 
naar Rotem), Ohé en Laak (oversteek naar Ophoven) en Geulle 
(oversteek naar Uikhoven). Het autoveer is het gehele jaar in gebruik. 
Voor de fietsveren geldt dat deze van mei tot en met september in de 
vaart zijn. De vaarperioden van de veerdiensten zijn opgenomen in 
bijlage 5. In figuur 6.1 zijn ook de veren opgenomen. 
 
Commerciële scheepvaart met grote schepen vindt alleen plaats op het 
meest noordelijke deel van de aangewezen bedding van de Grensmaas, 
tussen rivierkilometer 62.0 en 64.0. Het gaat hierbij vooral om 
grindschepen die materiaal afvoeren uit de grindplassen rond Kessenich 
(B). Het gaat om gemiddeld circa 12-15 schepen per dag, 360 schepen 
per maand (mededeling dhr. Daemen, Belgische federatie van grind en 
zand (Belbag). De commerciële scheepvaart verdwijnt in de komende 
jaren door afbouw van de grindwinning in het gebied. 
 

6.7 Lozingen en waterkwaliteit 
 
De waterkwaliteit van de Grensmaas wordt beïnvloedt door de kwaliteit 
van het bovenstrooms aangevoerde water, door lokale lozingen 
(puntbronnen) en bovenregionale, veelal diffuse bronnen. De 
waterkwaliteit van de Grensmaas wordt voor het overgrote deel 
bepaald door de kwaliteit van het water dat bij Eijsden het land 
binnenkomt. De stoffen die grensoverschrijdend een rol spelen, worden 
in het Internationale Maasoverleg geagendeerd.  
Verder zijn er een aantal indirecte lozingen door de RWZI van 
Chemelot bij Urmond en indirecte lozingen van een aantal RWZI´s in 
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beheer bij het Waterschapsbedrijf Limburg. In bijlage 3 is een 
uitwerking van de belangrijkste stoffen en parameters opgenomen. 
 

6.7.1. Sedimentlast 
In de Maas varieert de concentratie aan zwevend stof ongeveer tussen 
de 1 mg/l en 350 mg/l en heeft een gemiddelde waarde van ongeveer 
20 mg/l. De hoogste concentraties doen zich voor tijdens zeer hoge 
afvoeren en de laagste concentraties tijdens gemiddeld lage afvoeren 
(circa 116 m3/s). Het belangrijkste effect van de concentratie zwevend 
stof op de waterkwaliteit is dat het de eigenschap bezit om 
bestanddelen te adsorberen. Bij een stijging van de concentratie 
zwevend stof vindt bijvoorbeeld een stijging in concentratie plaats van 
de volgende stofgroepen: zware metalen, totaal fosfaat, micro 
verontreinigingen en bestrijdingsmiddelen.  
De sliblast in de rivier leidt tot sterke slibsedimentatie op de 
grindoevers. Hierdoor treden tal van negatieve effecten op, op de 
kwaliteit  van de grindbanken en de lagere oeverzone: verkitting van de 
grindmatrix, verslibbing, afzetting van zware metalen, hoog 
zuurstofverbruik, eutrofiëring en verruiging. Daarnaast beïnvloedt de 
aanwezigheid van zwevend stof de turbulentie in de waterkolom, die 
vervolgens het aquatische ecosysteem beïnvloedt. 
 

 
             Figuur 6.5 Sedimentlaag op stenen bij Eijsden. 

 
6.7.2. Belangrijkste probleemstoffen 

De belangrijkste knelpunten in de Grensmaas hangen samen met de 
volgende parameters: 
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Zuurstofgehalte (nitraat, fosfaat, chlorofyl-a-gehalte) 

Voor veel van de beschermde habitats en soorten (met name 
trekvissen, waterplanten van stromend water, Gaffellibel) is een goede 
zuurstofhuishouding een randvoorwaarde. In de Maas zakt het 
zuurstofgehalte regelmatig tot kritieke waarden van 2 tot 5 milligram 
per liter, vooral bij lage afvoeren in de zomer (IMC, 2004; Ertsen, 
2000). In de periode van 1985 tot 2002 is de gemiddelde jaarlijkse 
watertemperatuur met 3°C gestegen. Daardoor is de kans op 
zuurstoftekort toegenomen. In de laatste tien jaar zijn bovendien 
regelmatig extreem hoge watertemperaturen opgetreden, tot 28°C, 
door de warmere zomers (Ministerie van V&W, 2004). Het effect van 
lage zuurstofgehalten werkt het sterkst door bij lage afvoeren en in 
stagnante delen van het rivierbed (Ertsen e.a., 2000). De hoge 
watertemperaturen zijn echter niet alleen te wijten aan warme zomers 
maar ook aan een verhoogde achtergrondwaarde veroorzaakt door 
koelwaterlozing in combinatie met een laag minimumdebiet (10 m3/s) 
waardoor een dunne, op de steen- en grindbedding snel opwarmende, 
waterlaag ontstaat. 
 
Het gehalte aan zuurstof hangt nauw samen met de aanwezigheid van 
eutrofiërende stoffen in het oppervlaktewater. De gehalten aan stikstof 
en fosfaat zijn hoger dan de norm. Ondanks dat zijn de concentraties 
van deze eutrofiëringsparameters de laatste jaren gedaald. Verwacht 
wordt dat ze nog verder dalen omdat in Wallonië een belangrijke slag 
wordt gemaakt met de aanleg van waterzuiveringsinstallaties in de 
grote steden. Ook het gemiddelde gehalte chlorofyl-a is de laatste tijd 
gedaald. 

Zware metalen 

De gehalten van alle zware metalen zijn sterk afgenomen (ICBR, 2003). 
Toch overschrijden koper, nikkel, zink en cadmium nog steeds 
(periodiek) de MTR-norm. 

Bestrijdingsmiddelen 

In de Maas komen diuron, isoproturon en simazine regelmatig in te 
hoge gehalten voor (RIVM, 2004). Ook moet met enige regelmaat de 
inname van drinkwater uit de rivieren worden stopgezet omdat de 
gehalten van herbiciden te hoog zijn (RIVM, 2004). 

Overige stoffen 

De volgende stoffen worden als probleemstof aangeduid:  
• hexachloorbenzeen (HCB),  
• hexachloorepoxide,  
• PAK’s en  
• PCB’s. 
De 111 potentiële probleemstoffen in de Maas zijn overzichtelijk terug 
te vinden in het document ‘Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke 
stoffen oppervlaktewateren’ van het Ministerie van VROM uit 2004 
(via: http://www.helpdeskwater.nl/emissiebeheer/normen_voor_het/).  
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6.7.3. Rechtstreekse Lozingen 
In het gebied ligt één direct lozingspunt van een RWZI, Limmel bij 
Borgharen. Voor de stof totaal-fosfaat wordt in de vergunning van 
Limmel een grenswaarde voorgeschreven van 1 mg per liter. In 
vergelijking met andere Nederlandse lozingen van RWZI’s die direct op 
de Maas (in het beheergebied van Rijkswaterstaat) uitkomen is de 
bijdrage van Limmel zeer beperkt (1,84%).  
 

6.7.4. Zijbeken en bovenstrooms (externe lozingen) 
Voor totale belasting van alle stoffen is het buitenlandse aandeel van 
de belasting voor de gehele Maas bovenstrooms (Eijsden plus de 
zijwateren uit het buitenland) zeer groot. Zo is van de totale belasting 
stikstof en fosfaat meer dan 80% afkomstig van over de grens 
(Oranjewoud, 2007). De Nederlandse en Vlaamse bijdrage aan de 
belasting van de Maas is vooral afkomstig van zijbeken als de Voer, de 
Geul, de Kikbeek, en de Ur.  
De lozingen van DSM (industriële lozing en RWZI) op het 
Chemelotterrein via de IAZI vindt via de zijtak Ur plaats welke uitmondt 
in de Grensmaas. Dit waterlichaam en bijbehorende waterkwaliteit 
vallen onder de beheerverantwoordelijkheid van het Waterschap Roer 
en Overmaas. Op basis van recent beschikbare gegevens van het 
Waterschap Roer en Overmaas zijn het zuurstofgehalte, fosfaat en 
stikstof (mg/L) van de zijbeken Geleenbeek, Geul, Jeker en Ur 
weergegeven in tabel 6.3. 
Daarnaast zijn er overstorten van gemeenten (en enkele woningen in 
het buitengebied) die lozen op de zijbeken. 
 
Tabel 6.3 De gegevens voor Geleenbeek, Geul en Jeker betreffen de periode 01/2002-

12/2007. De gegevens voor de Ur betreffen de periode 01/2004-12/2007 (Bron: 

Waterschap Roer en Overmaas). 

 
6.7.5. Zwerfvuil 

De Grensmaas kent als geen andere Nederlandse rivier een groot 
probleem met zwerfvuil; na een hoogwater zijn de weerden en de 
begroeiing bedekt met grote hoeveelheden plastic en ander afval. Het 
overgrote deel van dit zwerfvuil is afkomstig van over de grens 
(praktijkervaringen ruimwerkzaamheden). 
 

Beek Gemiddelde 

watertemperatuur 

Gemiddeld Zuurstof 

veld mg/L 

Gemiddeld Stikstof 

totaal gemeten mg 

N/L 

Gemiddeld Fosfaat 

totaal mg P/L 

Geleenbeek 14,9 9,2 6,13 0,83 

Geul 13,1 10,5 7,75 0,3 

Jeker 13,7 8 9,15 0,72 

Ur 12,9 7,8 17,8 0,65 
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6.8 Landbouw 
 
Landbouw speelt geen directe rol in het Natura 2000-gebied; er komen 
immers geen landbouwgronden in het Natura 2000-gebied Grensmaas 
voor. In theorie kan een extern effect optreden via uitspoeling van 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen en via ammoniakdepositie in 
stikstofgevoelige habitats. Het effect van de belendende 
landbouwgronden in het Grensmaasgebied moet echter als 
verwaarloosbaar beschouwd worden, afgezet tegen de overige 
landbouwactiviteiten in het gebied. De habitattypen in en langs de 
bedding zijn relatief ongevoelig voor uitspoeling via het grondwater 
(profielendocument LNV, aangepaste versie 2008) en relatief 
ongevoelig voor ammoniakdepositie (Bal e.a., 2007). Er heeft een 
inventarisatie plaatsgevonden van aanwezige landbouwbedrijven in het 
kader van de MER voor het Grensmaasproject in 2003 (MER Grensmaas 
achtergronddocument landbouw). 
 

6.9 Onttrekkingen 
 
De capaciteit van de drinkwaterwinning bij Roosteren  
(oevergrondwaterwinning) is sinds 1993 9 miljoen m3

 per jaar. In 
november 2006 is de vergunning gewijzigd, sindsdien mag er 6,5 
miljoen m3/jaar worden gewonnen via de oevergrondwaterwinning uit 
het eerste watervoerende pakket en 2,5 miljoen m3/jaar uit de diepe 
pakketten van de Roerdalslenk (Eric Castenmiller, Provincie Limburg). 
Nabij Kessenich, aan Vlaamse zijde, is een collectieve pompput voor 
agrarisch beregening. De capaciteit hiervan bedraagt 1.350 m3/u, maar 
gebruik hangt sterk af van de vraag tijdens droge perioden. Het water 
wordt uit de Spaanjerdplas onttrokken die in open verbinding met de 
Maas staat. Naast deze vergunde onttrekkingen kunnen derden water 
aan de Grensmaas onttrekken. Alleen als de pompcapaciteit groter is 
dan 20 m3/u is degene die water onttrekt verplicht dit te melden.  
 

6.10 Stuwbeheer en Laagwaterbeheer 
 
De aanwezigheid van stuwen in het Maassysteem betekent dat de 
waterbeheerders de mogelijkheid hebben te sturen op afvoeren van de 
Grensmaas. Dit heeft met name bij lage afvoeren effect op de 
omstandigheden voor de flora en fauna in de Grensmaas, omdat vooral 
dan beïnvloeding van waterstanden en afvoeren relatief groot is. Bij 
hoge afvoeren (boven circa 1.250 m3/s) speelt het stuwbeheer geen 
belangrijke rol meer. De stuwen zijn dan gestreken/geheven en de 
rivier stroomt vrij af. Waterstanden bij hoge afvoeren worden dan ook 
als systeemkenmerken gezien, niet als ‘bestaand gebruik’. 
 

6.10.1. Laagwaterbeheer 
Het laagwaterbeheer van de Grensmaas is geregeld in het 
Maasafvoerverdrag tussen Nederland en Vlaanderen uit 1995. Hierin is 
een afvoerverdeling afgesproken en zijn minimumafvoeren voor de 
Maas en de kanalen (Julianakanaal, Albertkanaal en Zuid-Willemsvaart) 
opgenomen. Artikel 3 van het Maasafvoerverdrag zegt dat de partijen 
de waterverliezen van de Maas op de kanalen - speciaal in geval van 
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lage afvoeren - zoveel mogelijk moeten beperken. Uitgangspunt daarbij 
is een gelijke verdeling tussen het Vlaamse en Nederlandse gebruik en 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het debiet van de 
Gemeenschappelijke Maas (Grensmaas).  
 
Tabel 6.4 Vlaams en Nederlands Maaswatergebruik volgens het Verdrag inzake de 

afvoer van de Maas ("Maasafvoerverdrag"). Maaswaterverdeling over de Vlaamse en 

Nederlandse kanalen en de Gemeenschappelijke Maas op basis van het 

Maasafvoerverdrag. 

 
IJkpunt voor de waterverdeling is de waterafvoer in de ongedeelde 
Maas bij Monsin (Luik), net voor de aftakking van het Albertkanaal. 
Het belangrijkste uitgangspunt is dat beneden een Maasafvoer van 100 
m3/s bij Monsin het Vlaamse en Nederlandse gebruik even groot zijn; 
het maximale watergebruik bedraagt 25 m3/s (tabel 6.4). In de praktijk 
wordt al een uitbreiding van het afvoerverdrag gehanteerd, waarbij het 
beschikbare water al bij 130 m3/s verdeeld wordt. Beide landen hebben 
dan een maximaal waterverbruik van 35 m3/s. Deze uitbreiding is 
echter formeel nooit vastgelegd. Boven een Maasafvoer te Monsin van 
30 m3/s is de afvoer van de Gemeenschappelijke Maas ten minste 10 
m3/s. Beneden een Maasafvoer van 30 m3/s wordt de Maasafvoer 
gelijk verdeeld over de Grensmaas (Gemeenschappelijke Maas), Vlaams 
en Nederlands gebruik (de kanalen). Dit betekent dus dat de afvoer op 

 Watergebruik volgens Maasafvoerverdrag Waterverdeling over kanalen  

 ongedeelde 

Maasafvoer 

(Kanne + St. 

Pieter) 

Vlaams 

gebruik 

 

 

Neder-

lands 

gebruik 

 

 

Gemeen- 

schappelijke Maas 

(Grensmaas 

Borgharen) 

Maas  

(St.Pieter) 

Albert-

kanaal 

(Kanne) 

Julianaka-

naal (Bunde) 

Zuid-

Willemsvaart 

(Smeermaas) 

Kan. Briegden-

Neerharen 

Zuid-

Willem-

svaart 

(Lozen) 

Kan. 

Bocholt-

Herentals 

(Lommel) 

VL+NL+G VL=X+Y NL=J+L G NL+X+G Y=A+B J X + L B L X+B 

100 25 25 50 84 16 15 9 + 10 1 10 10 

90 25 25 40 74 16 15 9 + 10 1 10 10 

80 25 25 30 64 16 15 9 + 10 1 10 10 

70 25 25 20 54 16 15 9 + 10 1 10 10 

60 25 25 10 44 16 15 9 + 10 1 10 10 

55 22,5 22,5 10 41,5 13,5 15 9 + 7,5 1 7,5 10 

50 20 20 10 38 12 14,5 8 + 5,5 1 5,5 9 

45 17,5 17,5 10 33,6 11,4 12 6,1 + 5,5 1 5,5 7,1 

40 15 15 10 30,1 9,9 9,5 5,1 + 5,5 1 5,5 6,1 

35 12,5 12,5 10 27,6 7,4 7,5 5,1 + 5 1 5 6,1 

30 10 10 10 25,1 4,9 5 5,1 + 5 1 5 6,1 

25 8,3 8,3 8,3 20,7 4,3 4 4 + 4,3 1 4,3 5 

20 6,7 6,7 6,7 16,3 3,7 4 3 + 2,7 1 2,7 4 

Toelichting bij de tabel: 
De gegeven debieten in de tabel zijn 24-uurs gemiddelden in m3/s. Als het gegeven debiet volgens het Maasafvoerverdrag rechtstreeks gemeten moet worden, is in de 

betreffende kolomkop het meetpunt tussen haakjes genoemd.  

In de derde rij zijn de volgende afkortingen gebruikt: 

VL = Vlaams gebruik, NL = Nederlands gebruik, G =  Afvoer Grensmaas, X = Afvoer Zuid-Willemsvaart t.b.v. Vlaams gebruik exclusief afvoer kanaal Briegden-Neerharen, 

Y = Afvoer Albertkanaal inclusief afvoer Briegden-Neerharen; J =  Afvoer Julianakanaal; L =  Afvoer Zuid-Willemsvaart t.b.v. Nederlands gebruik (via Lozen); A = Afvoer 

Albertkanaal exclusief Briegden-Neerharen, B = Afvoer kanaal Briegden-Neerharen. 
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de Grensmaas in droge tijden onder de veel genoemde ondergrens van 
10 m3/s kan duiken. Dit heeft nadelige gevolgen voor het ecosysteem 
en de watertemperatuur. Het langdurig droogvallen van grindbanken is 
nadelig voor soorten die de grindbanken normaliter als paaibedden 
gebruiken.  
 

 
Uitgangspunt is om de 10 m3/s op de Grensmaas niet te 
onderschreiden. Door het geautomatiseerde stuwbeheer is het sinds 
1993 beter mogelijk om de minimumafvoer van 10 m3/s op de 
Grensmaas te handhaven, of er dichtbij in de buurt te blijven (figuur 
6.6). Zo bleef er in het droge jaar 2003 gemiddeld 9,8 m3/s door de 
Grensmaas stromen (Liefveld & Jesse, 2006). Hierbij zitten echter ook 
uitschieters naar beneden gedurende de dag. Omdat de stuw van 
Borgharen alleen op de stand van 10 m3/s automatische aanpassingen 
uitvoert, is het niet mogelijk om bij Borgharen vanaf 60 m3/s bij Monsin 
meer water door de Grensmaas te sturen (zie tabel 6.4). Dit kan alleen 
door afvoeren op de kanalen aan te passen. Om een verdere stijging 
van de watertemperatuur tijdens de zomer te voorkomen, is het 
wenselijk om het minimale debiet (10 m³/s) ook in uitzonderlijk droge 
tijden niet te onderschreiden. 
 
Aan Nederlandse zijde zijn er plannen voor waterkrachtcentrale 
(WKC's) bij de sluizen van Born en Maasbracht, aan Vlaamse zijde op 
het Albertkanaal. Als deze plannen doorgaan schakelen de WKC's pas 
in bij een ongedeelde Maasafvoer (te Monsin) vanaf 130 m³/s. Het 
Grensmaasdebiet is dan 60 m³/s. Dit is samen met de desbetreffende 
Vlaamse organisaties besproken. Dit extra water (maximaal 50 m³/s.) 
wordt van het Grensmaasdebiet "afgesnoept", maar pas vanaf een 
ongedeelde Maasafvoer van 130 m³/s. De invloed van deze mogelijke 
debietvermindering wordt momenteel in een (voorbereidende) MER-
studie onderzocht.  

Figuur 6.6 De minimale dagelijkse afvoer van de Grensmaas per jaar tussen 1911 en 2003. In 
1935 (1) werd het Albertkanaal geopend en in 1939 het Julianakanaal (2). Daarnaast is de 
uitvlakking in minimale waterstanden zichtbaar met de ingebruikname van het geautomatiseerde 
stuwbeheer in 1990 (3) (uit Liefveld & Jesse, 2006). 
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6.10.2. Terugpompen in de kanalen 
De relatief lage afvoeren in de zomer worden onder andere veroorzaakt 
door het gebruik van Maaswater op de Nederlandse en Belgische 
scheepvaartkanalen. Om de watertekorten aan te vullen wordt aan de 
Nederlandse zijde bij de sluizen van Maasbracht en Born water 
teruggepompt en/of wordt er zuinig geschut. Bij sluis Born kan 
maximaal circa 12 m3/s teruggepompt worden. Bij sluis Maasbracht is 
dit 9 m3/s, maar kan de overige 3 m3/s bespaard worden door hevelend 
schutten. Er bestaan ideeën om een waterkrachtcentrale te bouwen op 
de sluiscomplexen van Born en Maasbracht. 
Aan Vlaamse zijde zijn vergevorderde plannen om ook in het 
Albertkanaal pompen bij de sluizen te bouwen. Voor de sluizen van 
Ham en Olen staat de bouw gepland in 2009, vanaf midden 2010 
wordt de pompinstallatie te Wijnegem gebouwd, de andere drie sluizen 
zouden dan in 2012 pompvoorzieningen moeten hebben (afgerond). 
Deze krijgen een geplande maximumcapaciteit van 15 m3/s. 
 

6.11 Afvoerschommelingen door de waterkrachtcentrale van 
Lixhe 
 

6.11.1. Dagelijkse pieken 
Vlak over de Belgische grens ligt de waterkrachtcentrale van Lixhe. 
Deze waterkrachtcentrale kan in korte tijdsbestekken zorgen voor 
relatief grote afvoerschommelingen benedenstrooms. Hierdoor kunnen 
met name bij lage afvoeren op de Grensmaas relatief grote dagelijkse 
(tot “uurlijkse”) schommelingen in de waterstand van het zomerbed 
optreden (8 à 9 keer per etmaal; Salverda e.a., 1998). Dit kan onder 
meer leiden tot negatieve effecten op potentiële paaibedden van 
vissen, de macrofauna en op de kwaliteit van de vegetaties op 
grindbanken (onder andere Semmekrot, e.a., 1997). 
Er bevinden zich vier turbines in de waterkrachtcentrale van Lixhe, met 
elk een capaciteit van 85 m3/s Wanneer de vier turbines gelijktijdig 
ingeschakeld worden, leidt dit tot een maximale afvoerpiek (in 
Maastricht) van maar liefst 340 m3/s. De pieken op de Grensmaas zijn 
doorgaans aanzienlijk kleiner doordat het stuwbeheer bij Borgharen 
voor demping zorgt, maar ook daarmee zijn dagelijkse pieken van 80 à 
100 m3/s gebruikelijk. Vooral bij lage afvoeren is dit effect sterk 
merkbaar in het onderlopen en weer droogvallen van grindbanken. 
Waterpeilen op de Grensmaas kunnen met meer dan 1 m stijgen of 
dalen. 
 
Het in- en uitschakelen van deze turbines is volledig gestuurd vanuit 
Wallonië en is deels afhankelijk van de lokale elektriciteitsbehoefte van 
het moment. Officieel zijn de waterkrachtturbines beneden een afvoer 
van circa 70 m3/s (10 m3/s op de Grensmaas) bij Monsin niet meer in 
gebruik. Er treden in de praktijk echter ook bij 10 m3/s dagelijkse 
pieken op (Rhoode, 2001; Jesse & Liefveld, 2006). Verder wordt er in 
Wallonië momenteel geen rekening gehouden met de situatie 
benedenstrooms en de beperkte dempingsmogelijkheden van de stuw 
van Borgharen. Vanuit Nederland kan geen invloed uitgeoefend 
worden op de dagelijks fluctuerende piekafvoeren die worden 
veroorzaakt door de stuw van Lixhe (pers. med. Pepijn van Aubel, 
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Rijkswaterstaat Limburg). Ook in internationale verdragen is hierover 
tot op heden niets afgesproken. Aangezien de Natura 2000-
doelstellingen een Europese aangelegenheid zijn, is het wenselijk dat 
internationale afspraken gemaakt worden om de doelstellingen te 
kunnen halen.  
 

6.11.2. Dempingsmogelijkheden en afvoerregeling Borgharen 
De stuw van Borgharen heeft de mogelijkheid een deel van de pieken 
van Lixhe te dempen. Door tijdelijk de stuw wat op te trekken en het 
water geleidelijker af te voeren naar de Grensmaas worden pieken 
minder extreem. De huidige norm voor piekdemping is gelegd op circa 
25% van de afvoer per uur.  
Verder kijkt de regeling altijd naar de harde eis om minimaal 10 m3/s 
naar de Grensmaas af te voeren. De stuw is automatisch ingesteld om 
hier niet onder te duiken. Pas als de waterstand in het Julianakanaal 
lager is dan 43,93 m NAP, “verlaat” de stuwbesturing de streefwaarde 
van 10 m3/s via de Grensmaas.  
 

6.11.3. Verdringingsreeks waterverdeling 
Om te bepalen hoeveel water voor welke belangen waarheen moeten 
worden geleid, gaat Rijkswaterstaat uit van een verdringingsreeks. Deze 
verdringingsreeks kent een wettelijke grondslag en bestaat uit een 
aantal opeenvolgende stappen met daaraan gekoppelde maatregelen 
die het gebruik van water bij dreigend tekort regelen en de schade 
beperken (bron: Beheersplan Rijkswateren 2010-2015) en ziet er 
momenteel als volgt uit: 
 
1.  Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade: 

• Stabiliteit van waterkeringen 
• Klink en zettingen (veen en hoogveen) 
• Natuur (gebonden aan bodemgesteldheid) 

 
2.  Nutsvoorzieningen: 

• Drinkwatervoorziening 
• Energievoorziening 

 
3.  Kleinschalig hoogwaardig gebruik: 

• Tijdelijke beregening kapitaalintensieve gewassen 
• Proceswater 

 
4.  Overige belangen (economische afweging, ook voor natuur): 

• Scheepvaart 
• Landbouw 
• Natuur (zolang geen onomkeerbare schade optreedt) 
• Industrie 
• Waterrecreatie 
• Binnenvisserij 
• Overige functies 
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6.12 Vegetatiebeheer t.b.v. hoogwaterveiligheid 
 
Er zijn momenteel geen draaiboeken of beheerplannen voor het 
dagelijks vegetatiebeheer van de oevers langs de Grensmaas. Tot voor 
kort werden de oevers van de Grensmaas jaarlijks geïnspecteerd op 
onderhoud en veiligheid. Voor 2007 maakte zowel Vlaanderen (NV De 
Scheepvaart) als Nederland (Rijkswaterstaat Limburg, Waterdistrict 
Maastricht Maas) hieruit eigen inspectierapporten op. Sinds 2007 is het 
initiatief gestart om 2 maal per jaar een gezamenlijke inspectie uit te 
voeren, die ook moet uitmonden in een gezamenlijk inspectierapport. 
 
In de praktijk hebben het laatste decennium slechts sporadisch 
beheermaatregelen op de oevers van de Grensmaas plaatsgevonden. Er 
is nauwelijks vegetatie teruggezet, mede in afwachting van uitvoering 
van het Grensmaasproject. Hierbij moet opgemerkt worden dat er op 
de steile en hoge oevers langs de Grensmaas relatief weinig bos groeit 
en dat er in de praktijk nauwelijks sprake is van opstuwingsknelpunten 
door opschietende vegetatie. Plaatselijk zijn er enkele locaties waar bos 
op (relatief lage) oevers of aangroeiende eilanden in de rivier 
opstuwing van water kan veroorzaken; bijvoorbeeld op de eilanden bij 
Borgharen en Meers, en bij de Geulmonding. 
 
In het kader van het Programma Stroomlijn wordt in overleg met de 
terreinbeheerders het vegetatiebeheer in relatie tot hoogwaterveiligheid 
verder ingevuld. Parallel aan de uitvoering van de 
rivierverruimingsmaatregelen worden beheerplannen door de 
terreinbeheerders opgesteld in overleg met Rijkswaterstaat. Deze 
beheerplannen bevatten ruwheidskaarten en vegetatiekaarten. Deze 
kaarten geven de maximaal toelaatbare ruwheid aan.   
 

6.13 Beheer morfologische stabiliteit/waterstaatswerken  
 

6.13.1. Het voorkomen van oever- en beddingerosie 

Bescherming van kunstwerken 

Om kades, winterdijken en hogedrukleidingen te beschermen kan het 
nodig zijn versterkingen in de rivieroever aan te brengen. Dit speelt 
doorgaans in buitenbochten van de rivier waar de stroomsnelheden en 
erosieve krachten groot zijn. Aan Nederlandse zijde van de Maas zijn 
verschillende locaties aanwezig waar in het verleden ongewenste erosie 
is voorkomen door de aanleg van breuksteen, steenzettingen en/of 
strekdammen. Dit is het geval bij Voulwammes, Berg, Maasband, 
Obbicht en Koeweide. Maar ook recent zijn nog oeverbestortingen 
aangelegd. Bij onder andere Meers, Obbicht, Visserweert en Ohé en 
Laak, na het hoogwater van 1995 en in 2007 in de binnenbocht van 
Roosteren.  
Ook aan Vlaamse kant zijn in het verleden veel oevers versterkt met 
betonplaten en breuksteen; hier moeten zowel zomerkades, 
winterdijken als leidingstraten beschermd worden. Een overzicht van de 
ligging van leidingen is opgenomen in bijlage 6. 
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Omgang met beddingerosie/insnijding 

Op veel plaatsen treedt bodemdaling in de rivier op door beddingerosie 
(zie § 4.2.2). Dit leidt niet overal tot acute problemen. Wanneer de 
oevererosie doorzet, kunnen oevers ondermijnd worden en moet 
worden ingegrepen. Langs grote delen van de Grensmaas wordt het 
proces van bodemdaling gestopt door uitvoering van het 
Grensmaasproject en de rivierverruimingsprojecten aan Vlaamse zijde 
zoals Hochter Bampd, Herbricht en Kerkeweerd (Meijer & Vos, 2003). 
In trajecten waar geen zomerbedverbreding kan plaatsvinden, kunnen 
stroomsnelheden echter omhoog gaan door de aanzuigende werking 
van de verbredingslocaties (flessenhalzenproblematiek). Hierdoor kan 
beddingerosie een groter probleem worden. Daarom is in de nabije 
toekomst de aanleg van breuksteentapijten voorzien nabij de brug van 
Meers en bij Maasband. Hierbij hoeft niet alleen met breuksteen te 
worden gewerkt, maar kan de vaak aanwezige grindbank in de 
binnenbocht van de rivier naar de buitenbocht worden geschoven; 
eventueel over een laag breuksteen heen. 
 

6.13.2. Grinddrempels 
In 2006, 2007 en 2008 zijn in opdracht van Rijkswaterstaat 
Maaswerken en in samenwerking met de Vlaamse betrokken partijen 
een grindrug en acht grinddrempels in het zomerbed van de Grensmaas 
aangelegd. Dit project werd in drie fasen uitgevoerd. In 2009 wordt de 
bodem- en oeverbestorting bij Kotem / Meers uitgevoerd. Daarnaast is 
voor 2010 een 4e fase in studie. Voor de uitvoering van deze maatregel 
is gekozen om grondwaterstanddalingen en dien ten gevolge mogelijke 
significant negatieve effecten te voorkomen in de Vlaamse 
Habitatrichtlijngebieden, tegen het Kempisch Plateau aan (o.a. 
Ziepbeekvallei e.o.). Het doel van de drempels is het verhogen van de 
waterstand in de rivier bij afvoeren tot ongeveer 400 m3/sec. De 
grindrug, drempels en bodem- en oeverbestortingen zijn uitgevoerd 
met grote maaskeien en breuksteen. Als gevolg van het ontbreken van 
voldoende grote maaskeien is het merendeel van de ingrepen 
uitgevoerd met breuksteen en afgestrooid met toutvenant uit de rivier 
dan wel uit de directe omgeving. 
Bij de uitvoering van de 1e fase in 2006 is bij wijze van proef een harde 
(drempel 1 grotendeels bestaand uit breuksteen) en zachte drempel 
(drempel 2 grotendeels uit beddinggrind opgetrokken) aangelegd.  
Gebleken is dat de zachte drempel door erosie uitgespreid werd over 
een groter traject. Ook in uitgespreide vorm blijkt de zachte drempel 
echter nog het grootste deel van zijn opstuwende werking te behouden 
(Van Looy & Vulink, 2009). Gebleken is dat de harde drempel (drempel 
1) en de rug (ook grotendeels uit breuksteen opgetrokken) wel 
erosiebestendig zijn. 
Om erosie van de drempels te voorkomen zijn de drempels van de 2e 
en 3e fase uitgevoerd met een harde kern. Vanuit het oogpunt van 
ecologie zijn ze vervolgens afgedekt met een veelvoud aan toutvenant 
ten opzichte van de harde drempel in fase 1. Bovendien zal extra 
toutvenant aangebracht bij drempels 8 en 9 in 2009 – 2010. 
Verder wordt de noodzaak onderzocht van bodem- en 
oeverbestortingen nabij Itteren, Berg aan de Maas en Obbicht die op 
analoge wijze als de drempels zouden worden uitgevoerd. 
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6.14 Oever- en uiterwaardinrichting 
(rivierbedverbreding/weerdverlaging). 
 
Er zijn verschillende oeverinrichtingsprojecten en 
winterbedverbredingen uitgevoerd of in planning. Het meest 
grootschalige project is het Grensmaasproject, waarbij over een lengte 
van 40 km de Grensmaas aan Nederlandse zijde wordt verbreed (zie § 
1.4.2). Daarnaast is er aan Vlaamse zijde een scala aan projecten in 
voorbereiding en is een aantal ook al uitgevoerd. 

Recent uitgevoerd: 

• Proefproject Meers: Sinds 1998 wordt vooruitlopend op het 
Grensmaasproject een proefproject met rivierverbreding en 
grindwinning uitgevoerd bij Meers. Dit project heeft geleid tot 
positieve ontwikkelingen voor de natuur langs de Grensmaas, 
waaronder de aangewezen habitats en soorten van Natura 2000 
(Peters & Kurstjens, 2007).  

• Zomerbedverbreding Meeswijk: In 2006 is een deel van de bedding 
aan Vlaamse zijde verbreed ter hoogte van Meeswijk, in combinatie 
met een dijkverbetering. Hierdoor is een grote nieuwe grindbank 
ontstaan even ten zuiden van het veer bij Berg. Dit heeft tot nieuw 
biotoop voor vissen en soorten van grindbanken geleid. 

• Bochtaanpassing Roosteren. Hierbij is in 2007 de loop van de rivier 
zo neergelegd dat het water efficiënter wordt afgevoerd en 
daarmee waterstandsdaling optreedt. Daarnaast zijn de peilers van 
de brug van Maaseik verstevigd. De binnenbocht is deels afgewerkt 
met touvenant. 

• Aanpassing Negenoord/Kerkeweerd, waarbij de oeverdam 
(zomerdijk) sterk verlaagd is en de plas Negenoord in twee 
compartimenten gesplitst is.  

In voorbereiding/planning 

In tabel 6.5 zijn projecten in of rond het Natura 2000-gebied 
weergegeven die naar verwachting binnen de looptijd van dit 
beheerplan (deels) worden uitgevoerd. Er zijn meer inrichtingsprojecten 
gepland aan Vlaamse zijde, maar die spelen niet in de bedding van de 
rivier, maar in het winterbed. 
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Tabel 6.5 Overzicht van de projecten die binnen de looptijd van dit beheerplan (deels) 

worden uitgevoerd in of rond het Natura 2000-gebied. 

Verwachte ingrepen in en tegen de bedding van de Grensmaas voor de 

periode 2008-2015 

Rivierkilometer Verwacht effect op Natura 

2000- beschermde 

natuurwaarden (Nederlandse 

zijde) 

Nederlandse zijde   

Grensmaasproject VKA 2003: zie § 1.4.2); 15,3 – 55,5 + 

Rivierveruimingsproject Stevensweert: Dit project moet waterstandsdalingen 

rond het eiland van Stevensweert realiseren. De precieze maatregelen zijn nog 

niet bekend, en het project doorloopt een eigen vergunningentraject in het 

kader van de Natuurbeschermingswet. 

55 - 65 nog onbekend 

Verwijderen breuksteen beekmondingen en optrekbaarheid verbeteren (project 

Beekmondingen Maas van Rijkswaterstaat) 

n.v.t. + 

Vlaamse zijde (bron: nv de Scheepvaart)   

Herinrichting Hochter Bampd: Weerdverlaging oude akkers, verlaging van de 

oeverdam, aflopend naar de grindbank in de grensmaas en vervolgens deels 

afdekken met touvenant. plas deels opvullen met dekgrond en aanpassing 

instroom wilgenbos. 

18,5-20,9 + 

Verlagen van de 30 m brede oeverzone tussen Hochter Bampd en Herbricht. 

Inrichting als trekcorridor voor grazers 

21-22,1 0 

Weerdverlaging bij Herbricht: verwijderen kleilaag en een deel van het grind, 

tevens aanleg hoogwatervluchtplaats 

22,1-24,0 + 

Afdekken breuksteen in de buitenbocht van Kotem met touvenant, na 

uitvoering locatie Geulle aan de Maas 

27,5-28,3 0 

Verbreden van de oever bij Kotem-Hall. De weg wordt teruggelegd en met 

breuksteen beschermd. Er ontstaat een brede nieuwe grindbank in de bocht  

28,3-28.7 + 

Aanleg breuksteentapijt in de bedding bij Meers (buitenbocht). Verwijderen van 

breuksteen in de binnenbocht. 

29,6-31,0 ? (afhankelijk precieze 

vormgeving) 

Aanbrengen van oeverbescherming (‘falling apron’) in de buitenbocht van 

Mazenhoven om de zomerkade met grote leidingen te beschermen. 

Breuksteentapijt op de bodem van de buitenbocht. 

35-35,3 ? (afhankelijk precieze 

vormgeving) 

Als onderdeel van de vorige ingreep wordt in de stroomafwaarts gelegen 

binnenbocht breuksteen verwijderd. Er wordt een hoogwatergeul door de 

weerd van Mazenhoven getrokken 

35,5-36,1 0 

Verlaging oeverdam Kerkeweerd/Negenoord, deels zomerbedverhoging 40,0-43,0 + 

Zomergeulverbreding en aantakken Vrietselbeek (de monding wordt beter 

optrekbaar gemaakt). 

42,5-43,7 + 

Verlagen zomerdijk Bichterweerd en aanleg hoogwatervluchtplaats 43,9-45,8 + 

Verwijderen oeverdam/zomerkade Elerweerd 46,1-49,0 + 

Aantakking van de oude Maasgeul bij “De Hoogte” (nabij Maaseik). 49,8-50,2 + 
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6.15 Beverratten/muskusrattenbestrijding 
 
In verband met het voorkomen van bevers verdient de 
beverrattenbestrijding extra aandacht. Het gebruik van klemmen, 
fuiken en afschot is risicovol voor bevers. In Nederlands Limburg is door 
de gezamenlijke waterschappen daarom inmiddels een protocol 
opgesteld voor de omgang met bevers in de Limburgse watergangen. 
Dit protocol gaat specifieker in op de aanwezigheid van bevers dan de 
landelijke gedragscode Bever/Muskusrattenbestrijding Flora- en 
Faunawet die door de gezamenlijke waterschappen is opgesteld.  
In het beverprotocol is onder andere vastgelegd dat er alleen nog met 
levendvangkooien gewerkt wordt. Rond burchten met voortplanting 
wordt daarnaast ook niet meer met Muskusrattenklemmen/vallen 
gewerkt i.v.m. risico’s voor jonge bevers. Dit is vooral van belang in de 
periode dat jonge bevers uitzwemmen, vanaf juni tot in het najaar. Het 
beverprotocol is in 2008 vastgesteld door het bestuur van het 
Waterschap Roer en Overmaas (pers. med. Marc Daemen, WRO). 
Naar verwachting wordt dit protocol binnen afzienbare tijd door het 
Ministerie van LNV goedgekeurd als aparte gedragscode in het kader 
van de Flora en Faunawet. 
 
In de praktijk blijkt dat ook met levendvangkooien de beverrattenstand 
goed terug te dringen is. De laatste jaren is men er hiermee in Zuidelijk 
Limburg in geslaagd de beverratten voor een belangrijk deel uit te 
roeien. Daardoor wordt voorlopig vooral volstaan met het vangen van 
nieuwe dieren in de grensstreek met Duitsland, met name op plekken 
waar watergangen als de Roer en de Swalm het land binnen komen 
(pers. med. G. Kurstjens, coördinator beverproject Limburg). 
 
Aan Vlaamse kant wordt vanuit de beverrattenbestrijding formeel nog 
geen rekening gehouden met het voorkomen van bevers. Door Royal 
Haskoning is een voorstel voor de beverrrattenbestrijding geformuleerd 
dat binnen het Vlaams Gewest (Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling 
Water) besproken wordt. Het protocol van het Waterschap Roer en 
Overmaas heeft hierbij als voorbeeld gediend. 
  

6.16 Natuurbeheer 
 
De noordelijk gelegen natuurontwikkelingsterreinen van 
Natuurmonumenten (Koningssteen en De Brandt) worden beheerd met 
natuurlijke begrazing, waarbij vegetatie zich vervolgens spontaan mag 
ontwikkelen. De begrazingsdichtheid ligt op circa 1 dier per 2 à 3 ha 
begraasbaar oppervlak. 
De gebieden hebben zich de laatste jaren succesvol ontwikkeld, waarbij 
de volgende beschermde habitats en soorten zich hebben uitgebreid 
(Kurstjens e.a., 2006; Peters e.a., 2007b): 
• H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea), 
• H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen), 
• H1337 Bever. 
 



 
 
 

 
 
 

 91 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

7. Toetsing bestaand Gebruik 
 
 

7.1 Voortoets  
 
Voorafgaand aan een uitgebreide toetsing van effecten heeft eerst, 
conform de landelijke richtlijnen voor beheerplannen Natura 2000, een 
voortoets plaatsgevonden. Hierin is vooraf bepaald welke activiteiten in 
het gebied ‘waarschijnlijk’ of ‘mogelijk’ een negatief effect op 
beschermde habitats en soorten hebben en welke niet direct relevant 
zijn hiervoor (‘zeker geen’ negatief effect). De uitkomst van deze 
voortoets is in tabelvorm weergegeven in bijlage 8.  
Samengevat staan de conclusies van de voortoets in tabel 7.1, waarbij 
is aangeven welke activiteiten mogelijk of waarschijnlijk (dus niet zeker) 
een negatief effect hebben op beschermde soorten/habitats. Het gaat 
hierbij dus om een voorlopige toetsing; de definitieve toetsing van de 
effecten van bestaand gebruik wordt beschreven in § 7.2.  
 
Tabel 7.1 De activiteiten van bestaand gebruik. 

 

De activiteiten bestaand gebruik die uit de voortoets als mogelijk of waarschijnlijk negatief gekomen zijn met effectbeschrijving  

(+ toename, - afname, 0 blijft gelijk, 0/+ blijft gelijk tot lichte toename). 

 = Waarschijnlijk negatief effect 

 = Mogelijk negatief effect 

 

Activiteit Oordeel voortoets Effectbeschrijving 

 Waarschijnlijk negatief effect op: Mogelijk negatief effect op:  

Kanorecreatie, 

Trend: + 

 H1163 Rivierdonderpad 

H3260 Stromende rivier met 

waterplanten 

- verstoring paaibedden 

- vernieling waterplantenvegetaties 

Scheepvaart 

(noordelijk stukje 

gestuwd traject), 

Trend: - 

 H1163 Rivierdonderpad - golfslag paaibed oevers 

Snelle 

recreatievaart: 

Trend: 0/+ 

 H1163 Rivierprik 

H1106 Zalm  

H1163 Rivierdonderpad 

- golfslag paaibed oevers 

Hengelsport: 

Trend: -/+ 

 H1163 Rivierdonderpad  

H1337 Bever  

H1106 Zalm  

- vliegvissen (op paaibedden) 

- nachtvissen (verstoring) 

- vangst Zalmen 

Lozingen, 

sliblast: Trend: + 

(minder lozingen 

verwacht) 

H1163 Rivierdonderpad 

H 1037 Gaffellibel 

H3260 Stromende rivier met 

waterplanten 

H3270 Slikkige rivieroevers 

H1099 Rivierprik 

H1106 Zalm  

 

- verslibbing paaibedden 

- verslibbing grindbanken en rivierbodem 

- slibneerslag waterplanten 

- Ecotoxicologische effecten 

Vegetatiebeheer 

rivieroevers 

Trend: 0/+ 

 H1337 Bever 

H91E0 Alluviaal bos 

- kappen van ooibos 
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Stuwbeheer/ 

Laagwater-

beheer  

trend 0 

 H1037 Gaffellibel 

H1163 Rivierdonderpad 

H3260 Stromende rivier met 

waterplanten 

- te lage waterstanden en stroomsnelheden 

in de zomer 

- droogval paaibed 

Schommelingen 

WKC´s/sluisbehe

er Trend: 0 

H1037 Gaffellibel 

H3270 Slikkige rivieroevers 

H1163 Rivierdonderpad 

H3260 Stromende rivier met 

waterplanten 

 

- droogval paaibed 

- dagelijkse schommelingen in de oeverzone 

en het ondiepe rivierbed 

Beheer 

morfologische 

stabiliteit (incl. 

drempels) 

Trend: +   

 H3260 Stromende rivier met 

waterplanten 

H1163 Rivierdonderpad (Cottus 

rhenanus) 

H1037 Gaffellibel 

H1099 Rivierprik 

H1106 Zalm  

H3270 Slikkige rivieroevers 

- Verwijderen grindbanken 

- aanleg oeverbestortingen 

- verstuwing door grinddrempels (verdwijnen 

stromende karakteristieken, <O2, stijging 

watertemperatuur) 

- barrières voor trekvissen door hoge 

grinddrempels  

Beverratten-

bestrijding 

Trend: 0 

 H1337 Bever 

 

- Doden van bevers 

 
De voortoets is voorafgaand aan de uitgebreide verdere toetsing 
afgestemd met de bevoegde gezagen en de regio. Aan de voortoets is 
een toelichting gekoppeld die niet in deze rapportage is opgenomen. 
Hierin staat beschreven waarom bepaalde activiteiten geen effect 
hebben en andere juist een mogelijk of waarschijnlijk negatief effect 
(Peters & De Vocht, 2007).  
Activiteiten waarvan negatieve effecten mogelijk of waarschijnlijk zijn, 
moeten in een uitgebreide toetsing nader bekeken worden. Deze 
uitgebreide toetsing, als mede mogelijke cumulatieve effecten met 
andere activiteiten worden hieronder verder uitgewerkt. 
 

7.2 Uitgebreide toetsing 
 

7.2.1. Kanorecreatie 
In theorie kunnen kano’s aanmeren op plekken met paaibedden voor 
vissen, zoals de Rivierdonderpad. Aangenomen wordt dat dit echter 
alleen tot serieuze schade leidt als het om grote aantallen kano’s gaat in 
de kwetsbare periode (maart-mei). 

Tellingen en gedrag van kanoërs 

Om inzicht te krijgen in de aantallen recreanten en het gedrag ervan is 
een veldonderzoek gedaan (zie bijlage 7). Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden op zaterdag 1 september 2007 bij Meers, tussen 11.00 
en 16.30 uur. September is niet meer de drukste maand van het jaar 
(dat zijn juli en augustus), maar de aantallen kanoërs zijn vergelijkbaar 
met die in het voorjaar, wanneer er eventueel effecten op (beschermde) 
natuur kunnen optreden (met name paaibedden van vissen, verstoring 
broedvogels op grindbanken).  
Er is gekeken naar:  
• de aantallen recreanten,  
• de routes die worden gebruikt en  
• waar langs de Grensmaas de kano’s/kajakken aanleggen om te 

pauzeren/uit te stappen.  
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In totaal zijn die dag 210 recreanten geteld, verdeeld over 73 
vaartuigen. Van de recreanten heeft 82% gebruik gemaakt van 
kano/kajak en 18% raft, dan wel een vorm van opblaasboot. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat mensen bij voorkeur de snelle 
stroomversnellingen (99%) opzoeken en nauwelijks de Plas van Meers 
(4 %) en de geul (7%) rond het oude Eiland. Verschillende 
kanoverhuurders adviseren al om de snelstromende westgeul bij Meers 
te pakken aangezien hier de meeste stroming aanwezig is en dus het 
leukst is. Dit blijkt in de praktijk ook te gebeuren. Verstoring door 
aanmeren op grindbanken is gering, slechts 5 % van de bootjes heeft 
op de oevers aangelegd. Reden voor het aanleggen is het 
bekijken/aaien van de Konikpaarden en/of het maken van een sanitaire 
stop. Het aanleggen aan de oevers vindt voornamelijk plaats op de 
grindbank ten noorden van het oude eiland nabij Maasband. De 
verstoring is dus vrij gering.  

Effectanalyse rheofiele vissen (m.n. Rivierdonderpad (H1163)) 

Onderzoek naar de mogelijke impact van kanorecreatie op 
vispopulaties is beperkt. Hendry en Tree (2000) hebben op basis van 
een vragenlijst bij 79 respondenten en Delphi-technieken bij experts 
gekeken naar het effect van kanorecreatie op vispopulatie door de 
verstoring van paaibedden. De eindconclusie uit dit onderzoek is dat 
kanorecreatie niet schadelijk is voor vispopulaties (zowel karperachtigen 
als salmoniden). De gemiddelde score (tussen 1 ‘totaal niet schadelijk 
voor de populatie’ en 5 ‘ernstige schade aan de populatie’) bij de 
experts bedraagt 1,5 voor effecten op karperachtigen en 1,8 voor 
salmoniden. Objectieve vaststellingen van effecten van kanorecreatie 
zijn niet beschikbaar. Onderzoekers van de universiteit van Luik stellen 
wel vast dat scholen juveniele vissen in de Ourthe verstoord zijn door 
intensief gebruik van grindbanken door kanovaarders (pers. med. E. 
Baras en J. Nindaba).   
 
Voor de Rivierdonderpad kan kanorecreatie in theorie een negatieve 
invloed hebben door het vernietigen van broedholten in ondiepe 
stroomversnellingen.  
In het voorjaar (maart - mei) bij een watertemperatuur van 8 tot 10 °C 
maken de mannetjes onder stenen een nestholte, waarin het wijfje 
tegen de onderzijde van de afdekkende steen haar eitjes afzet. Na twee 
tot drie weken komen de eitjes - die door het mannetje worden 
bewaakt en onderhouden - uit. De succesvolle voortplanting van 
Rivierdonderpad is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van 
voldoende, goede nestholtes. In de Grensmaas is nog niet onderzocht 
op welke plaatsen de Rivierdonderpad nestholtes maakt. Door de 
afpleisterlaag is het vaak moeilijk voor de Rivierdonderpad om 
nestholtes uit te graven. In breuksteenoevers is een aanbod aan holten 
direct beschikbaar voor Cottus perifretum. Mogelijk dat het ontbreken 
van Cottus rhenanus met een gebrek aan geschikte nestholtes 
samenhangt.  
In het voorjaar (maart-april) is de activiteit van kanorecreatie nog 
relatief laag en de waterstand voldoende hoog waardoor de kans op 
het vertrappen van de stroomversnellingen minimaal is, omdat de 
kano’s niet vastlopen. Zoals uit de tellingen van 1 september 2007 
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blijkt, stappen kanovaarders relatief zelden of nooit uit in 
stroomversnellingen of op breuksteenoevers.   
Naast een negatief effect op de voortplanting kan kanorecreatie ook 
een verstoring veroorzaken voor de subadulte en adulte exemplaren. 
Rivierdonderpadden blijven trouw aan hun schuilplaats van waaruit ze 
op korte afstand naar voedsel gaan zoeken. Door het veelvuldig 
vertrappen van ondiepe stroomversnellingen worden de schuilplaatsen 
gewijzigd en kunnen de Rivierdonderpadden onder een grotere 
predatiedruk komen te staan. Aangezien het aantal schuilplaatsen in de 
Grensmaas groot is en de impact op de stroomversnellingen beperkt is, 
kan dit effect als verwaarloosbaar worden beschouwd. 
 
Vanaf welk moment de druk van het aantal kanoërs op de biotoop van 
Rivierdonderpad onverantwoord groot wordt, is moeilijk te 
kwantificeren. Dit kan het best worden nagegaan door monitoring van 
paaibedden. Daarnaast is het verstandig de mogelijkheden te bekijken 
om een plafond in te stellen voor aantal kanoërs (zie § 9.10). Dit heeft 
ook voordelen in bredere zin voor andere natuurwaarden en de 
beleving van de kanoërs zelf. 
De huidige druk is toelaatbaar, maar grote groei leidt zeker tot schade 
aan beschermde soorten en tot verstoring van bijvoorbeeld broedende 
sterns. Het instellen van een plafond aan de kano-intensiteit is daarom 
nodig.  

Effectanalyse op waterplantenvegetaties met Vlottende waterranonkel 
(H3260) 

In de literatuur worden negatieve effecten genoemd van kanoën op 
waterplantenvegetaties (Liddle & Scorgie, 1980). Het gaat hierbij echter 
om dichte waterplantenvegetaties in kleinere wateren en geldt niet 
voor dit habitattype in een grote rivier als de Grensmaas. In de 
literatuur over de Grensmaas wordt kanoën nergens als bedreiging 
genoemd.  
De kans dat kanoërs door hun activiteit een negatief effect hebben op 
vegetaties met Vlottende waterranonkel wordt in de Grensmaas niet als 
wezenlijk geschat, waarschijnlijk ook niet bij een beperkte toename van 
het aantal kano’s. In theorie is het mogelijk dat kanoërs (in de 
toekomst, als Vlottende waterranonkel zich beter ontwikkelt) door een 
vegetatie met Vlottende waterranonkel heen kanoën. Die kans is echter 
beperkt omdat Vlottende waterranonkel vooral groeit in de zones die te 
ondiep zijn voor kanoërs (kanoërs volgen vooral de hoofdstroom). En 
zelfs dan ondervindt de soort naar verwachting geen onoverkomelijke 
schade. Vlottende waterranonkel is een soort van dynamische situaties 
(turbulent water, drijvend hout) met een zekere ecologische 
robuustheid. Als mogelijke aanpassing tegen beschadiging hebben de 
planten een relatief hoge groeisnelheid en regeneratiesnelheid (Haslam, 
1978). Een vergelijkbare analyse gaat op voor een soort als 
Rivierfonteinkruid. 
Tijdens verschillende inventarisaties van Vlottende waterranonkel langs 
de Grensmaas zijn tot op heden geen negatieve effecten van het 
kanoën op Vlottende waterranonkel geconstateerd. Zoals uit de 
tellingen blijkt, ligt de frequentie waarmee kanoërs aanleggen laag, 
waardoor ook de kans op beschadiging beperkt is.  
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Net als bij de Rivierdonderpad is op dit moment niet aan te geven 
wanneer het aantal kano’s werkelijk te veel wordt voor dit habitattype. 
Daarom is het van belang de ontwikkeling van dit type goed te 
monitoren en bij voorkeur vooraf reeds een plafond voor het aantal 
kano’s af te spreken. 
De ontwikkelingskansen voor Vlottende waterranonkel moeten gezocht 
worden in het verbeteren van de morfologie, hydrologie en 
waterkwaliteit (sliblast) van de rivier (Haslam, 1978; De La Haye, 1992, 
1994; Verbeek e.a., 1996; Peters e.a., 2007a). 

Cumulatief effect 

n.v.t.  
 

7.2.2. Scheepvaart en snelle recreatievaart 

Effectanalyse Rivierdonderpad (Cottus rhenanus) (H1163) 

De scheepvaart en snelle recreatievaart bevinden zich in het gestuwde 
deel van de Grensmaas. In dit gedeelte komt alleen de invasieve variant 
Rivierdonderpad Cottus perifretum voor in de breuksteen/keienoevers.   
In de review van effecten van recreatie op waterplanten en –dieren 
door Liddle en Scorgie (1980) wordt gesteld dat boten een potentiële 
verstoring kunnen veroorzaken door het gebruik van motoren (Pygott, 
1987; Staples, 1992 in Liddle en Scorgie, 1980). Boussard (1981) heeft 
de effecten van het geluid van zware motoren van vrachtschepen op 
Blankvoorn en Rietvoorn onderzocht. Het geluid van de motoren onder 
water is groter dan dat in de lucht en schommelt tussen 130 en 160 dB 
bij een achtergrond geluidniveau van 80 tot 100 dB. De geluidsspectra 
van zware dieselmotoren van vrachtschepen verschillen van die van 
snelle pleziervaartuigen. De auteur stelt vast dat Blankvoorn en 
Rietvoorn vanaf 100 dB een hogere gevoeligheid voor het geluid van 
motoren (260 pK) van snelle pleziervaartuigen hadden. 
De golfslag veroorzaakt door schepen en pleziervaartuigen heeft een 
negatieve impact op broed, vislarven, foerageren en het bewaken van 
broedsels (Wolter en Arlinghaus, 2003). Door de scheepvaart verhoogt 
de turbiditeit en wordt de kans op sterfte van het broed groter (Lewin 
et al. 2006). 
In dit beheerplan wordt specifiek ingezet op de Rivierdonderpad van 
stromende wateren Cottus Rhenanus. Voor deze soort is het gestuwde 
deel van de Maas (waar gevaren wordt) niet geschikt; er zijn geen 
ondiepe, stromende biotopen. Daarom heeft de scheepvaart ook geen 
serieuze invloed op de kansen van deze soort.  

Cumulatief effect 

n.v.t.  
 

7.2.3. Hengelsport 

Vliegvissen 

Vliegvissen gebeurt momenteel zó beperkt in de Grensmaas dat dit 
redelijkerwijs niet als bedreiging voor Rivierdonderpad gezien wordt. 
Het aantal vliegvissers ligt laag (zie § 6.3.2) en juist vliegvissers passen 
vaak op met het beschadigen van paaibedden. Rivierdonderpad wordt 
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niet gevangen door vliegvissers en zit ook volop buiten de plekken 
waar vliegvissers (kunnen) komen. Vliegvissers kunnen dan ook ingezet 
worden bij het monitoren van de ontwikkelingen. 
Een bepaling in de visserijwet schrijft voor dat een gevangen Zalm met 
de grootste zorg dient te worden behandeld en levend en 
onbeschadigd direct in hetzelfde water dient te worden teruggezet.  

Nachtvissen 

In de literatuur worden de nachtvisserij, loslopende honden en dicht 
langs de oever varende snelle motorboten de voornaamste bron van 
verstoring genoemd (Heidecke & Klenner-Fringes, 1992; Nolet & 
Kapteyn, 1991, Kurstjens, 2001, 2007). Nachtvisserij kan een 
verstorend effect hebben op de kwaliteit van beverterritoria. 
Nachtvisserij vormt vooral een bedreiging rond oevers die potentieel 
geschikt zijn voor de aanleg van beverburchten. Dit zijn vooral de 
plassen in het winterbed en beschutte wateren als bij de Geulmonding. 
Hoewel bevers zich doorgaans goed kunnen aanpassen aan allerhande 
dagrecreatie (zie kader § 7.2.10), moeten ze ’s nachts de rust hebben 
om te foerageren en jongen groot te brengen. Terugkerende verstoring 
kan leiden tot het verlaten van territoria en in onbruik raken van 
burchten. Mede daarom is nachtvisserij nu al verboden in de 
Maasplassen. Omdat nachtvissen langs de plassen al verboden is 
(afspraak tussen natuurbeherende organisaties en de sportvisserij) 
worden er geen belangrijke negatieve effecten verwacht. Dit kan in de 
toekomst veranderen wanneer er nieuwe biotopen ontstaan. Langs de 
Maas zelf wordt wél ´s nachts gevist. In het volgende beheerplan (voor 
de periode na 2015) moet de stand van zaken opnieuw bekeken 
worden en afgezet worden tegen de op dat moment actuele 
verspreiding van bevers.  

Overig 

Hoewel verstoring door dagvissen meestal geen belangrijk knelpunt is, 
is in de literatuur beschreven dat bevers gewond kunnen raken door 
verstrikking in achtergelaten vissnoer (Nolet, 2004). Dit is langs de 
Maas in Limburg nog niet geconstateerd. Hoewel momenteel geen 
aparte actie nodig is verdient het wel aanbeveling in volgende versies 
van het visstandbeheerplan rekening te houden met de aanwezigheid 
van bevers langs de Grensmaas. 

Cumulatief effect 

Het vangen van Zalm bij het  vliegvissen is alleen toegestaan als de 
Zalm ook weer in direct wordt teruggezet bij de vangplek. Om de 
condities voor het voorkomen van de Zalm weer op voldoende niveau 
te krijgen zijn andere maatregelen noodzakelijk dan het aan banden 
leggen van vliegvissen. Zoals het wegnemen van optrekbarrières en een 
herkolonisatie- en biotoopverbeteringsprogramma van gebieden 
bovenstrooms of het voorkomen van een te hoge watertemperatuur 
(>21º C ). Cumulatief kan gesteld worden dat het effect van vliegvissen 
in de huidige situatie wegvalt tegen de andere, werkelijke knelpunten. 
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7.2.4. Waterkwaliteit 
De afvoer op zichzelf vormt geen probleem voor de waterkwaliteit van 
de Maas, maar is wel bepalend voor het oplossend vermogen van de 
rivier; hoe lager de afvoer, hoe hoger de concentraties van oplosbare 
stoffen. Aan de andere kant geldt ook hoe hoger de afvoer, hoe hoger 
de concentratie aan zwevend stof en daaraan gebonden stoffen. 
Samengevat kan dan ook gesteld worden dat hydrologische extremen 
kunnen leiden tot een tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit (De 
Jong, 2006). Vooral extreem lage afvoeren in de zomer zorgen nogal 
eens voor problemen met de waterkwaliteit van de Maas (Van Vliet, 
2006). Het gaat dan vooral om een stijgend slibgehalte, hoge 
watertemperaturen en lage zuurstofgehaltes. De rivier de Jeker die ten 
zuiden van Maastricht uitmondt in de Maas is een bekende ´bron´ van 
bestrijdingsmiddelen. Bij een uitgebreid Maasbreed onderzoek naar 
bestrijdingsmiddelen in 2007 werden 79 verschillende middelen 
aangetroffen in het water van de Jeker. De totale vracht aan middelen 
in de Jeker bedraagt bijna 75% van de totale vracht in beheersgebied 
van Waterschap Roer en Overmaas. Lozingen op de Jeker leiden 
regelmatig tot overschrijding van de drinkwaternorm voor 
bestrijdingsmiddelen bij het innamepunt van de WML bij Roosteren. 

Sliblast  

De overmatige aanwezigheid van slib in het rivierwater van de 
Grensmaas leidt tot slibafzetting en perilithonvorming (algenbloei op de 
grindkeien) op de grindbanken, zowel onder als boven water. Deze 
slibafzetting treedt vooral op tijdens terugtrekkende waterstanden bij 
relatief lage afvoeren (< 300 m3/s).  
Voor een deel is dit slibmateriaal uit de rioolsystemen en voor een deel 
vermoedelijk organisch materiaal dat afkomstig is van algenbloei in de 
rivier zelf, gestimuleerd door de nutriëntenrijke lozingen. Daarnaast is 
ook een betrekkelijk groot deel van de sliblast afkomstig van 
geërodeerde leem vanuit zijbeeksystemen, maar dit treedt met name 
tijdens hoge afvoeren op. Een deel van deze leemlast is natuurlijk in de 
Grensmaas, maar een ander deel is in het verleden versterkt door erosie 
van hellingen in de kalkleemgebieden bovenstrooms (onder andere 
Zuid-Limburg en Haspengouw). Inmiddels lopen zowel in Haspengouw 
als in Zuid-Limburg anti-erosie programma’s (regenwaterbuffers, 
aangepast landgebruik), die de leemlast op de beeksystemen, en 
daarmee op de Maas verminderen. De verhoudingen tussen deze 
verschillende slibcomponenten is moeilijk weer te geven.  
 
Slibafzetting en perilithonvorming leiden tot belangrijke negatieve 
effecten voor de volgende habitats en soorten: 
• H3260 waterplanten van de stromende rivier: vooral bij langdurig 

lage waterstanden raken waterplanten overdekt met een sliblaagje; 
in het ergste geval sterven ze hierdoor af; 

• H3270 Slikoevers: De lage oevers van de grindbanken zijn bedekt 
met een laag voedselrijke slib die niet in deze mate kenmerkend is 
voor een natuurlijke grindrivier. Hierdoor ontstaat een voedselrijke 
en soortenarme variant van pioniervegetaties zonder soorten van 
meer minerale bodems, zoals Bruin cypergras, Polei en Riempjes. dit 
wordt mede versterkt door het gebrek aan fijn grind en grof zand.  
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• H1163 Rivierdonderpad (Cottus Rhenanus): Beekrivierdonderpad 
en andere rheofiele vissoorten hebben paaibedden nodig van 
mineraal grind en zand. Langs de Grensmaas zorgt de overmatige 
sliblast voor het verstoppen van de grindmatrix en het verkitten van 
de paaibedding. 

• H1037 Gaffellibel: Deze soort is afhankelijk van open fijngrindige 
en zandige onderwaterbodems met beperkte slibgehaltes. 

Recent is in Wallonië gestart met het bouwen van enkele grote 
waterzuiveringsinstallaties in de grote steden Luik en Namen (gereed 
2008). Verwacht wordt dat hierdoor de komende jaren geleidelijk 
verbeteringen in de waterkwaliteit optreden. Het gaat daarbij vooral 
om fosfaat- en nitraatgehalten en het aandeel aan organisch materiaal 
(algenbloei). 

Zuurstofgehalte/nitraat-fosfaatgehalte 

In stagnante delen van het rivierbed en bij lage afvoeren in de zomer 
duikt het zuurstofgehalte van de Grensmaas regelmatig onder de 
Zalmnorm van 7 mg/l. Dit heeft vooral te maken met het hoge aandeel 
aan eutrofiërende stoffen (m.n. nitraten en fosfaten en daarmee 
samenhangende algenbloei): 
• H1106 Zalm is afhankelijk van relatief hoge zuurstofgehalten, in de 

Grensmaas vooral tijdens de trekperiode. 
• Daarnaast is een hoog zuurstofgehalte van belang voor macrofauna 

van stromende wateren, waaronder H1037 Gaffellibel. 
• H1163 Rivierdonderpad (Cottus rhenanus) wordt in de literatuur 

verbonden aan met zuurstof verzadigde wateren (Lelek, 1987; 
Gaumert & Kämmereit, 1993; Crombaghs e.a., 2000). 

• Ook H3260 waterplantenvegetaties met Vlottende waterranonkel 
zijn gebonden aan wateren met een relatief hoog zuurstofgehalte 
en beperkte nitraat- en fosfaatgehalten. 

Voor deze habitats en soorten is het overigens van belang dat waarden 
regelmatig ruim boven de zalmnorm liggen. 
 
Watertemperatuur  
Voor rheofiele vissen en macrofauna is het van belang dat 
watertemperatuur van de Grensmaas relatief laag blijft. Hierdoor blijft 
tevens het zuurstofgehalte op peil. De watertemperatuur wordt onder 
meer bepaald door de afvoer en de aanwezigheid van gestuwde, traag 
stromende delen.  
Van Looy en Van Braeckel (2008) hebben als onderdeel van de 
passende beoordeling voor de “grinddrempels 3e tranche” hiernaar 
gekeken. In figuur 7.1 zijn de meetgegevens van de watertemperatuur 
bij aanwezige peilstations weergegeven. Er was in 2007 géén 
overschrijding van voor de rheofiele vissoorten letale temperatuur van 
25°C. Wél werden gedurende laagwaterperioden de habitatcondities  
(T < 21°C) voor de kwalificerende vissoorten (tabel 5.3) in de 
opgestuwde delen (ZB2-8) langdurig overschreden (rood omcirkeld in 
figuur 7.1). In meer stromende delen (ZB9) is nauwelijks overschrijding 
van de kritische temperatuur. Daar tegenover staat dat in het 
bovenstroomse deel bij eerste drempel voldoende diepere kuilen 
aanwezig zijn die de vissen kunnen opzoeken in kritische situaties (lage 
afvoeren, gecombineerd met hoge temperaturen). 



 
 
 

 
 
 

 99 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

Daarnaast is er een actuele discussie gaande om in de nachtelijke uren 
het debiet van 10 m3/s als absolute ondergrens aan te houden, waarbij 
overdag het debiet onder de 10m3/s kan zakken. De kritische soorten 
voor van de watertemperatuur (Rivierdonderpad, Zalm, Rivierprik en 
Gaffellibel) komen momenteel niet of in minimale omvang voor in de 
Grensmaas. 
 
De monitoringsresultaten  van de watertemperatuur en soorten tijdens 
deze beheerperiode (2009-2015) moeten uitwijzen of bovengenoemde 
soorten ook voorkomen op de locaties waar de watertemperatuur 
boven de 21°C komt. Kritische plaats en tijd zijn het gestuwde deel van 
de Grensmaas bij langaanhoudende warmte in de zomer.  
 

Figuur 7.1 Watertemperatuur in de peilstations van de Grensmaas voor de periode nov 2006-okt 2007 (naar 

Van Looy en Van Braeckel, 2008). 

Overige lozingen/verontreinigingen 

Zoals al uitgewerkt in § 6.7.2 zijn er nog enkele stoffen die boven de 
ecologische normen (MTR, MKE) uitkomen, met name enkele zware 
metalen en bestrijdingsmiddelen. De effecten van zware metalen kan 
verschillen van soort tot soort. Van de meeste soorten is niet bekend 
waar overschrijdingswaarden liggen. De MTR/MKE (m.b.t. EU richtlijn 
76/464) wordt echter algemeen als ecologisch voldoende beschouwd 
(en ligt doorgaans scherper dan de grenswaarden van individuele 
soorten). 
De overschrijding van gehalten aan zware metalen kan negatieve 
effecten hebben op tal van aquatische fauna, zowel macrofauna als 
vissen (m.n. Rivierdonderpad, trekvissen en Gaffellibel). De huidige 
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gehalten aan zware metalen lijken voldoende laag voor het voorkomen 
van H1163 Rivierdonderpad. Met name cadmium wordt hiervoor in het 
verleden als probleem beschouwd (Crombaghs e.a., 2007). In 2005 zijn 
echter weer pieken in de Cadmiumconcentraties van de Maas 
opgetreden (Schrap e.a., 2006). Onduidelijk is waardoor dit komt, maar 
mogelijk heeft het te maken met uitspoeling van oude zinkassen in 
wegen en andere verharde terreinen bovenstrooms (Schrap e.a., 2006).     
Voor de bever is momenteel niet aan te geven bij welke 
belastingswaarde problemen kunnen optreden (Nolet, 2004). 

Rechtstreekse lozing (Limmel) 

In vergelijking met andere Nederlandse lozingen van RWZI’s die direct 
op de Maas (in het beheergebied van Rijkswaterstaat) uitkomen is de 
bijdrage van Limmel beperkt (1,84%). Ten opzichte van de vracht die 
van over de grens en vanuit de zijbeken binnenkomt, is de bijdrage nog 
eens vele malen minder, aangezien meer dan 80% van de belasting al 
van over de grens komt. Deze lozing wordt daarom niet als significant 
negatief gezien voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. 

Zwerfvuil 

Hoewel zwerfvuil een aanhoudend probleem is langs de Grensmaas, is 
het niet direct te koppelen aan negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de beschermde habitats en soorten. 
Voor de natuurkwaliteit en het gegeven dat plastic niet in de ooibossen 
en weerden langs de Maas thuishoort, blijft het belangrijk om vanuit 
andere kaders aan de aanpak van het zwerfvuil te werken, met name  
aan de bron. 

Cumulatieve effecten 

Door de afwezigheid van fijne grinden en grof zand in het 
Grensmaassysteem is het negatieve effect van slibafzettingen naar 
verwachting groter. Het aanwezige slib wordt niet vermengd met of 
overdekt door grind en zand, maar wordt direct op de pleisterlaag 
afgezet. Daarnaast treedt perilithonvorming veel gemakkelijker op 
omdat grote keien (aanhechtingsplaatsen) in plaats van fijner materiaal 
direct aan de oppervlakte liggen.  
 
Conclusies 
Hoewel niet altijd te kwantificeren is het duidelijk dat de huidige 
waterkwaliteit (anno 2006) onvoldoende is voor het behalen van de 
alle Natura 2000-doelstellingen. De belangrijkste knelpunten op een rij: 
• De hoge sliblast vormt een belangrijk knelpunt voor het verbeteren 

van de kwaliteit van H3270 (slikoevers), paaibed van Rivierdonderpad 
(Cottus rhenanus), het terugkrijgen van H1037 Gaffellibel in de 
Grensmaas en vermoedelijk ook de waterplantenontwikkeling 
(H3260).  

• Hoge nitraat/fosfaatgehalten en daarmee samenhangende lage 
zuurstofwaarden kunnen in de huidige situatie nog steeds leiden tot 
negatieve effecten op de kansen voor H1106 Zalm, H1037 Gaffellibel 
en mogelijk ook voor de mogelijkheden van H1163 Rivierdonderpad 
(Cottus rhenanus) en uitbreidingskansen van H3260 
Waterplantenvegetaties van stromend water. 
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• De watertemperatuur overschrijdt tijdens laagwaterperioden met 
name in traag stromende (gestuwde) delen langdurig de norm van 
21°C. Dit is negatief voor de kansen van alle rheofiele vissen (Zalm, 
Rivierprik, Rivierdonderpad) en vermoedelijk ook voor H3260 
waterplantenvegetaties met Vlottende waterranonkel. 

• Er zijn een aantal specifieke stoffen (zware metalen, 
bestrijdingsmiddelen) die regelmatig de norm overschrijden. Mogelijk 
hebben die effecten op beschermde soorten. Met name H1037 
Gaffellibel lijkt een goede indicator, maar wellicht ondervinden ook 
de vissoorten nog steeds negatieve effecten. Deze effecten zijn 
vooralsnog niet te kwantificeren. 

• Hoewel zwerfvuil een reëel probleem is voor de Grensmaas, kan dit 
niet direct gekoppeld worden aan het halen van de Natura 2000-
doelstellingen. 

 
7.2.5. Landbouw 

Uitspoeling via het grondwater 

Het effect van uitspoeling uit belendende landbouwgronden in het 
Grensmaasgebied op de instandhoudingsdoelstellingen is 
verwaarloosbaar. Afgezet tegen het totale areaal aan landbouwgrond 
en eutrofiërend effluent uit het buitenland in het hele stroomgebied 
van de Maas dat ook op de rivier afwatert, heeft dit nauwelijks 
effecten. Daarbij komt dat het grootste deel van de landbouwgronden 
direct langs de rivier de komende jaren verdwijnt door uitvoering van 
het Grensmaasproject.  
Overigens zijn de beschermde habitats relatief ongevoelig voor 
uitspoeling van nitraat en fosfaat via de bodem (habitats van relatief 
eutrofe omstandigheden). Gaffellibel kan hier wel gevoelig voor zijn 
(zie verstoringsfactoren LNV-website). 
Deze beoordeling van de huidige situatie zegt overigens niet direct iets 
over toekomstige uitbreidingen/veranderingen van de veehouderij. 
Veehouderijen die grootschalige veranderingen ondergaan of zich 
willen vestigen in de buurt van het Natura 2000-gebied moeten altijd 
getoetst worden.   

Ammoniakdepositie 

Tabel 7.2 geeft een beeld van de zogenaamde kritische 
depositiewaarden (KD-waarden) voor de kwalificerende habitats (naar: 
Bal e.a., 2007). Langs de Grensmaas liggen de kritische 
depositiewaarden van beschermde habitattypen allen ruimschoots 
boven de werkelijk depositiewaarden in het veld (circa 1780 tot 2250 
mol/ha NHx). Er worden daarom in de huidige situatie geen negatieve 
effecten verwacht.  
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Tabel 7.2 Gevoeligheid van kwalificerende habitattypen langs de Grensmaas voor NHx-

depositie (naar: Bal e.a., 2007). 

Cumulatief effect 

n.v.t.  
 

7.2.6. Onttrekkingen 
Beide drinkwater/sproeiwateronttrekkingen bevinden zich in het traject 
dat al onder invloed staat van de stuw van Linne, waardoor geen 
werkelijke effecten op de standen in de rivier en 
stromingskarakteristieken worden verwacht. 

Cumulatief effect 

n.v.t.  
 

7.2.7. Beheer beddingmorfologie  

Oever – en bodemversteviging 

Het aanbrengen van bodemversteviging in buitenbochten van de rivier 
kan noodzakelijk zijn in het kader van hoogwaterveiligheid en heeft 
meestal geen negatieve effecten op de beschermde habitats en soorten.  
De breuksteen wordt aangebracht in erosiekuilen van een aantal meter 
diep, die ook nu al ongeschikt zijn als paaigebied voor vissen of 
aanhechtingsplek voor waterplanten. Er kunnen echter wel andere 
redenen, buiten de Natura 2000-beschermingsdoelen om zijn, waarom 
het storten van breuksteen in de bedding negatief kan zijn op 
natuurwaarden. 
Ook het verstevigen van oevers in buitenbochten die niet vrij mogen 
bewegen heeft om vergelijkbare redenen doorgaans niet direct invloed 
op beschermde habitats en soorten.  
De aanleg van breuksteen en steenzettingen in binnenbochten en 
relatief ondiepe delen (minder dan circa 2 m diep) heeft dat wel. 
Hiervoor moeten grindbanken vergraven worden en kunnen 
morfologische processen stilgelegd worden. Dit kan negatieve effecten 
hebben op  
• de kwaliteit van paaibedden van rheofiele vissen, zoals H1163 

Rivierdonderpad (Cottus rhenanus). 
• op de kwaliteit van H3270 slikoevers. 
• De uitbreidingskansen voor vegetaties met Vlottende waterranonkel 

en andere waterplanten (H3260).  

Code Naam van het 

habitattype 

Gevoeligheid 

klasse 

Kritische depositie 

(kg N/ha/jr) 

Kritische depositie 

(mol N/ha/jr) 

H3260B Beken en rivieren met 

waterplanten (Grote 

Fonteinkruiden) 

minder/niet 

gevoelig 

> 34 > 2400 

H3270 Slikkige rivieroevers minder/niet 

gevoelig 

> 34 > 2400 

H6430A Ruigten en zomen 

(moerasspirea) 

minder/niet 

gevoelig 

> 34 > 2400 

H91E0A Vochtige alluviale bossen 

(zachthoutooibossen) 

minder/niet 

gevoelig 

33,8 2410 
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• Biotoop van H1037 Gaffellibel. 
Het exacte effect van oever en bodemversteviging hangt helemaal af 
van de precieze vormgeving van de ingreep en de manier waarop deze 
wordt uitgevoerd. Kwantificering van effecten is in dit stadium dan ook 
niet mogelijk. Ingrepen moeten steeds opnieuw getoetst worden aan de 
eisen van de Natuurbeschermingswet, zolang deze nog niet zijn 
vergund in het Grensmaasproject. 
  
Wel zijn er enkele richtlijnen te geven voor omgang met ingrepen in de 
bedding: 
• Geen zware bekleding (stortsteen, zware keien) in ondiepe, 

stromende delen  
• Geen zware bekleding (stortsteen, zware keien) in binnenbochten van 

de Grensmaas; 
• Geen onttrekking van fijne grinden uit het systeem 
• Geen aanleg van breuksteendammen op de oever van 

binnenbochtsituaties (situatie Meers en Roosteren), waardoor in het 
algemeen morfologische processen worden stilgelegd en slibdepositie 
in het winterbed wordt gestimuleerd. 

• Geen aanleg van constructies in de rivier (drempels, dammen) waarbij 
opgestuwde, relatief diepe delen ontstaan (zie § 7.2.8). 

• In diepe buitenbochten kunnen in principe breuksteen en andere 
zware materialen worden toegestaan; dit moet echter nog steeds wel 
beoordeeld worden op specifieke effecten ter plekke. 

 
7.2.8. Grinddrempels 

 
Er zijn verschillende studies uitgevoerd naar de effecten van de 
drempels (zie § 6.12.2) op aangewezen habitats en soorten (Peters & 
De Vocht, 2005; Spier e.a., 2006; Van Looy & Van Braeckel, 2008), 
waarvan de laatste studie de meest diepgravende was. Hieruit blijkt dat 
de lage drempels (< 0,5 m), opgetrokken uit grind geen negatieve 
effecten sorteren op de beschermde habitats en soorten (lokaal zelfs 
beperkt positieve effecten). Deze drempels fungeren min 
of meer als natuurlijke riffles, waarbij de verhouding tussen stromende 
milieus (riffles) en langzaam stromende delen (pools) enigszins aansluit 
bij het systeem. Ook het feit dat de lage drempels niet uit breuksteen 
maar uit gebiedseigen grind bestaan is positief. De hoge drempels (> 
0,5- 1 m) hebben wel negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen. 
Deze hangen vooral samen met de opstuwende werking van de 
drempels/dammetjes, die tot vele kilometers doorwerkt. Hierdoor 
verdwijnen bij lage en gemiddelde afvoeren de stromende 
karakteristieken van de rivier (‘bassinvorming’), 
met verschillende directe en indirecte ongunstige effecten tot gevolg. 
Figuur 7.3 en 7.4 laat zien dat met name drempel 1 (1,1 m) en 9 (1,8 
m) het meeste opstuwende effect veroorzaken. Uitgaande van de 
meest actuele ontwerpinformatie, treden op basis van bovengenoemde 
toetsingen vooral nadelige effecten op door drempel 9 en mogelijk 
drempel 1 in enkele beschermde habitats en soorten op (Van Looy & 
Van Braeckel, 2008). Dit is hier niet verder gekwantificeerd vanwege de 
mogelijkheid op optionele maatregelen zoals het aanbrengen van meer 
toutvenant in het zomerbed in de loop van 2010.  



 
 
 

 
 
 

 104 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

Het is mogelijk dat opstuwende effecten van de hoge drempels worden 
verzacht doordat er in de loop van de tijd spontane grindsedimentatie 
in de directe omgeving van de drempels gaat optreden. Hierdoor kan 
lokaal de bedding worden opgehoogd en kunnen weer hogere 
stroomsnelheden ontstaan, met name wanneer bij uitvoering van het 
Grensmaasproject grind erodeerbaar wordt. Dit effect zal vooral net 
bovenstrooms van de drempel optreden maar het is naar verwachting 
niet voldoende om het opstuwende effect volledig weg te nemen, met 
name bij drempel 9 . Bij drempel 9 werkt het opstuwende effect 6 tot 7 
kilometer door en naar verwachting heeft de rivier niet voldoende grind 
om een dergelijk traject weer volledig op te vullen en een nieuw 
evenwicht te bereiken. Eén en ander zal door langdurige monitoring 
beter inzichtelijk moeten worden gemaakt. Daarnaast is het mogelijk 
dat er in 2010 aanvullende verbetermaatregelen worden genomen. 
Mocht het nodig zijn de huidige grinddrempels uit te breiden of op te 
hogen dan is een nieuwe passende beoordeling vereist. 
 

 
Figuur 7.2 Aanleg van grinddrempel bij Uikhoven. 

 
Onderstaande effecten op beschermde habitattypen en soorten hebben 
met name betrekking op de effecten bovenstrooms van drempel 1 en 9, 
uitgaande van de meest recente ontwerpplannen. 
 
H3260B Stromend water met waterplanten: 
• Door afgenomen stroomsnelheden moet meer slibdepositie op 

waterplanten van stromende delen worden verwacht; 
• Minder stromende karakteristieken (o.a. hogere watertemperatuur, 

lagere stroomsnelheden), waardoor de waterplantengemeenschap 
met Vlottende waterranonkel overgaat in een type met soorten van 
stilstaand of langzaam stromend water (Rivierfonteinkruid is in dit 
verband een indicator van minder gunstige omstandigheden). 

• Geplande afwerking met extra grind rond de drempels kan lokaal 
voor nieuw habitat zorgen, maar dit is naar verwachting 
onvoldoende om het effect van opstuwing teniet te doen. 
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• Lokale verbetering op de habitat wordt verwacht op het moment 
dat de rivier zichzelf weer kan voeden met het grind/zandsubstraat 
afkomstig van en na uitvoering van de stroomgeulverbreding. 

 
H3270 Slikkige rivieroevers: 
• Er is een afname van het areaal met lage grindbanken opgetreden 

(incl. de ecologisch belangrijke grindbanken van de Geulmonding). 
Versterking van grindtekorten voor de vorming van grindbanken 
doordat meer grind in de bedding bovenstrooms van de drempels 
sedimenteert. 

• Vermindering van het positieve effect van het Grensmaasproject 
(ca. 60 ha) door het onderwater zetten van de 
stroomgeulverbreding van Itteren. 

• Positieve effecten ontstaan door de het afwerken van de 
grinddrempels met toutvenant, waardoor het areaalverlies en 

• kwaliteitsverlies van dit habitattype beperkt vermindert. 
 
Rheofiele vissen (o.a. H1163 Rivierdonderpad) 
• Achteruitgang in kwaliteit van het paaigebied voor rheofiele 

soorten als Rivierdonderpad (Cottus Rhenanus) door verstuwing 
van ondiep, stromend water, o.a. in de belangrijke Geulmonding. 

• Door afgenomen stroomsnelheden kan slibdepositie in paaibedden 
versterkt worden.  

• Vervangend habitat rond de drempel zelf treedt niet op doordat dat 
de stroomsnelheden te hoog zijn (1,5 tot 3 m/s). 

 
Trekvissen (H1106 Zalm, H1099 Rivierprik) 
• De kritische stroomsnelheid voor trekvissen (Rivierprik, Zalm) wordt 

bij de breuksteendrempel van Meers overschreden (>1,5 m/s). Dit 
kan aangepast worden door verflauwing van het talud met grind en 
is voorzien door Vlaanderen bij de uitvoering van de ingrepen in de 
Sector Zuid. 

• In stagnerende delen die ontstaan door verstuwing overschrijdt de 
watertemperatuur en het zuurstofgehalte met regelmaat de 
kritische waarden voor trekvissen. Daar tegenover staat dat in het 
bovenstroomse deel bij drempel 1 voldoende diepere kuilen 
aanwezig zijn die de vissen kunnen opzoeken in kritische situaties 
(lage afvoeren, gecombineerd met hoge temperaturen). 

 
H1037 Gaffellibel 
• Door verstuwing wordt een aanzienlijk deel van het stroombed 

stilstaand/langzaam stromend en minder geschikt als habitat voor 
larven en eiafzet van Gaffellibel; het verstuwen van de 
Geulmonding is in dit verband extra complicerend omdat juist deze 
beekmonding geschikt lijkt voor initiële vestiging van de soort in de 
Grensmaas. 

• In stagnerende delen die ontstaan door verstuwing overschrijdt de 
watertemperatuur en het zuurstofgehalte met regelmaat de 
kritische waarden voor Gaffellibel. 

• Voor de Geulmonding wordt nagedacht om deze te verondiepen 
om zo de effecten te verzachten. 
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Figuur 7.3 Locatie van de grinddrempels in het lengteprofiel van de rivier met 

voorstelling laagwateropstuwing (Van Looy & Van Braeckel, 2007).  

Figuur 7.4 ruimtelijke weergave van het opstuwingseffect van de 

drempels gedurende relatief lage afvoeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumulatief effect 
Zo lang slibgehaltes in de rivier hoog zijn en het systeem te kampen 
heeft met een tekort aan fijne grinden werkt opstuwing cumulatief op 
de negatieve effecten van deze aspecten voor waterplantenvegetaties 
(H3260), Slikoevers/lage grindbanken (H3270), rheofiele vissen 
(H1163) en Gaffellibel (H1037). Kwantificering hiervan is niet mogelijk. 
Een verbetering op de habitat wordt verwacht op het moment dat de 
rivier zichzelf weer kan voeden met het grind/zandsubstraat in de 
eerste fase na uitvoering van de stroomgeulverbredingen. 
 
Samenvattend 
De realisatie van te hoge drempels in de Grensmaas werkt 
complicerend op het halen van de  
instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit. Het 
verminderen van de stromende karakteristieken bij lagere waterstanden 
tast belangrijke habitatkenmerken aan, waardoor meerdere beschermde 
habitats en soorten negatief beïnvloed worden in de nabijheid van met 
name drempel 9 en 1. Op langere termijn kunnen deze 
effecten verminderen door spontane sedimentatie van grind in de 
directe omgeving van de drempels, maar dit zal naar verwachting 
onvoldoende zijn om het opstuwende effect van vele kilometers 
stroomopwaarts volledig te mitigeren. Belangrijk aandachtspunt is de 
verwevenheid van het Grensmaasproject met zijn ruimere omgeving. 
Enerzijds verslechteren de te hoge drempels lokaal de ecologische 
effecten van het Grensmaasproject, anderzijds heeft het project ook 
positieve effecten en is het project afhankelijk van een vorm van 
mitigatie ter voorkoming van mogelijke grondwatereffecten naar 
andere natuurgebieden.  
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7.2.9. Stuwbeheer/Laagwaterbeheer 

Rheofiele vissen (onder andere H1163 Rivierdonderpad) 

Om een goede afweging te maken tussen economie en natuur heeft 
Rijkswaterstaat Limburg onderzoek aan een ecologische onderbouwing 
voor een minimumafvoer verricht (Van Roode, 2001; Liefveld & Jesse, 
2006). Belangrijkste vraag hierbij is geweest welke afvoer er minimaal 
nodig is om een goede ecologische ontwikkeling van de Grensmaas te 
waarborgen en welke fluctuaties bij lage afvoeren toelaatbaar zijn. Het 
meest recente onderzoek is uitgevoerd door RIZA, waarbij met behulp 
van het model Rhasim en met expert-judgement van vissenkenners 
geprobeerd is het effect van minimumafvoeren en fluctuaties te 
kwantificeren (Liefveld & Jesse, 2006).  
De extreem lage afvoeren komen doorgaans buiten de paaitijd voor. 
Uit het onderzoek bleek dat een minimumafvoer van 10 m3/s 
waarschijnlijk ecologisch nog wel acceptabel is. Dit moet echter een 
ondergrens beschouwd worden en is ecologisch zeker niet optimaal. 
Het optimum voor gemiddelde lage zomerafvoeren ligt boven de 40 
m3/s.  
Daarnaast blijven de zuurstofgehalten en andere waterkwaliteits-
parameters een punt van zorg bij deze lage afvoeren (Ertsen e.a., 
2000), mede door de slechte waterkwaliteit.  

H3260 Waterplanten van stromende wateren 

Lage waterstanden zijn onderdeel van een natuurlijke grindrivier. Er zijn 
dus van nature optredende droogteperioden waar 
waterplantenvegetaties mee overweg moeten kunnen. Van Vlottende 
waterranonkel is bekend dat hij tegen tijdelijk, beperkt durende 
droogval kan (Weeda, 1991). Zolang afvoer in de Grensmaas niet 
onder de 10 m3/s komt (huidige streefwaarde) lijkt er voldoende 
potentieel biotoop aanwezig. Uit berekening met Ecodyn (INBO, 2007) 
blijkt er 44 ha zomerbed aanwezig te zijn met een geschikte 
waterdiepte en stroomsnelheid voor dit type (zie § 5.2.1)  (N.B. situatie 
voor de aanleg van de drempels bij Meers en Geulle). Dit wil niet 
zeggen dat de vegetaties er ook daadwerkelijk voorkomen. 

H1037  Gaffellibel 

De Gaffellibel is complementair aan het voorgaande habitattype. De 
soort zit als larve in een vergelijkbare zone. Daarnaast is de soort 
mobieler en daardoor in staat zich bij veranderende waterstanden te 
verplaatsen.  
 
Cumulatief effect 
Het ontbreken van voldoende fijne grindfracties en slechte 
waterkwaliteit (hoge sliblast, laag zuurstofgehalte, hoge 
watertemperatuur) kunnen er voor zorgen dat soorten en habitats 
minder goed met droogteperioden overweg kunnen. Daarnaast werkt 
het opstuwen van de bedding door vaste constructies cumulatief op het 
effect van lage afvoeren (lage zuurstofgehalten, hoge 
watertemperaturen) (Van Looy & Van Braeckel, 2008).  
Deze cumulatieve effecten zijn niet verder te kwantificeren, maar 
spelen zeker een rol op de habitatkwaliteit van H1037 Gaffellibel, 
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rheofiele vissen als H1163 Rivierdonderpad (Cottus rhenanus) en 
H3260 Vlottende waterranonkel. 

Samenvattend 

Zolang de waterstanden niet beneden de 10 m3/s dalen, komt het 
behalen van de instandhoudingsdoelen van beschermde soorten en 
habitats vermoedelijk niet direct in gevaar. De lokale effecten wijken 
boven deze grens beperkt af van omstandigheden tijdens natuurlijke 
droogteperioden (hoewel die op de Grensmaas van nature nooit tot 10 
m3/s zouden dalen). De duur en frequentie van de lage afvoeren liggen 
echter hoog, door het continue gebruik van water op de kanalen. 
Hierdoor kunnen relatief lange perioden van relatief stagnante situaties 
optreden, waardoor onder andere hoge watertemperaturen en lage 
zuurstofgehalten optreden. Lage afvoeren leiden altijd tot cumulatieve 
effecten met andere tekortkomingen in de biotoop, zoals gebrek aan 
fijne grindfracties en het hoge slibgehalte.  
De afvoer van 10 m3/s is dan zeker niet optimaal en is de prefereerde 
ondergrens. Het optimum van de zomerafvoeren ligt voor rheofiele 
vissen rond de 40 m3/s. 
 

7.2.10. Afvoerschommelingen bij laagwater (WKC Lixhe) 

Effecten op rheofiele vissen (onder andere H1163 Rivierdonderpad) 

De abrupte dagelijkse afvoerfluctuaties als gevolg van 
waterkrachtcentrales bovenstrooms van Borgharen werken bij 
laagwater sterker uit. Deze dagelijkse schommelingen in de 
waterstanden bij lage afvoeren worden in de studie van RIZA (Liefveld 
& Jesse, 2006) als negatief beoordeeld. Grindbanken (met potentiële 
paaibedden) vallen dan droog. De periode waarin lage afvoeren 
voorkomen (zomer) en de paaitijd van Rivierdonderpad (voorjaar) 
komen echter niet overeen.  

Effecten op habitattype H3270 lage grindbanken 

Voor pioniervegetaties op de oevers en waterplantenvegetaties zijn 
dagelijkse fluctuaties zeer ongunstig (significant). De dagelijkse 
schommelingen hebben vooral bij lage waterstanden een negatieve 
invloed op de kwaliteit van het habitattype H3270 (grindige 
pionieroevers). Want, hoewel het om overstromingstolerante 
pioniervegetaties gaat, zijn dagelijkse schommelingen niet te overleven 
voor pioniersoorten. Dit is zichtbaar doordat er in langdurig droge 
perioden gedurende de periode juli tot en met september – waarin 
normaliter bijzondere pionierplanten tot ontwikkeling kunnen komen – 
nauwelijks vegetatie op de laagste delen van de grindbanken staat. 
Bekend is ook dat het effect heeft op de samenstelling van de 
loopkeverfauna (Vanacker, 2000). Omdat de dagelijkse pieken 
doorgaans maximaal 80 tot 100 m3/s zijn, treedt dit effect vooral op in 
de zone tussen de 20 m3/s-lijn en 120 m3/s-lijn. In totaal gaat het om 
een areaal aan lage grindbank van circa 40-60 ha. 

Effecten op habitattype H3260B waterplanten stromende wateren 

De dagelijkse schommelingen kunnen tot dagelijkse droogval leiden van 
waterplanten als Vlottende waterranonkel. De zone die geschikt is voor 
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Vlottende waterranonkel wordt hierdoor kleiner. De schommelingen 
zijn niet gunstig voor de ontwikkeling van Vlottende waterranonkel, 
maar lijken het halen van de doelstelling voor dit type habitat 
vooralsnog niet in de weg te staan. Dit kan veranderen wanneer 
laagwaterschommelingen nog extremer worden. Andere factoren, zoals 
gebrek aan fijnere grindfracties en extreme stroomsnelheden bij hoge 
afvoeren, zijn belangrijker voor de kansen van Vlottende 
waterranonkel.  

Effecten op H1037  Gaffellibel 

De Gaffellibel is complementair aan het voorgaande habitattype. De 
Gaffellibel is relatief mobiel waardoor hij vermoedelijk beter in staat 
zich bij veranderende waterstanden aan te passen. Onduidelijk is of er 
sprake is van een significant negatief effect. Dit kan pas onderzocht 
worden wanneer de soort weer in de Maas voorkomt. 

Cumulatief effect 

Cumulatieve effecten treden vooral op in relatie met de slibdepositie. 
Het gaat dan om effecten op H3270 Slikoevers, H1163 
Rivierdonderpad, H3260 waterplanten en H1037 Gaffellibel. Beide 
fenomenen zijn ongunstig en versterken elkaar. Kwantificering hiervan 
is niet mogelijk.  
 
Samenvattend 
• Afname van de dagelijkse schommelingen vormen een voorwaarde 

voor de ontwikkeling van de laagste delen van de grindbanken 
(H3270). Deze kunnen zich enkel ontwikkelen wanneer ze in de 
zomerperiode langere tijd droog staan. Het gaat hierbij om een 
significant negatief effect. 

• De hogere delen van de lage grindbanken worden nauwelijks 
beïnvloed door de dagelijkse schommelingen. Hier zijn andere 
invloeden (gebrek aan fijn grind en hoge sliblast belangrijkere 
knelpunten). Dit kan echter veranderen als schommelingen nog 
groter worden.  

• Vermoedelijk hebben de dagelijks waterstandschommelingen ook 
beperkt negatieve effecten op H1163 Rivierdonderpad, H3260 
waterplanten en H1037 Gaffellibel maar deze zijn minder 
uitgesproken en momenteel (nog) niet te kwantificeren. 

 
7.2.11. Beverrattenbestrijding 

Het gebruik van klemmen en fuiken voor beverrattenbestrijding is 
gevaarlijk voor bevers (significant effect).  
 
Dit blijkt uit de volgende gegevens: 
• Sinds de start van de herintroductie van de bever in 2002 zijn er 

door de aanpassing van het vangbeleid van beverratten in 
Nederlands Limburg geen bevers meer gedood bij de 
beverrattenbestrijding. Er zijn echter al meer dan 15 bevers levend 
in levendvangkooien beland, die anders mogelijk geklemd waren; 

• Sinds de herintroductie zijn 2 bevers in klemmen omgekomen 
buiten de provinciegrenzen van Nederlands Limburg. Het ging om 
een bever die net over de grens met Noord-Brabant in een klem 
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terecht kwam (hier is het vangbeleid nog niet aangepast) en om 
één dier dat in het Stramprooierbroek, net ten zuiden van Weert 
aan Vlaamse zijde van de grens, is gevangen. Het gegeven dat er 
met een beperkt aantal dieren buiten Limburg toch al twee dode 
bevers vallen te betreuren, is indicatief voor het risico van 
beverrattenklemmen.  

 
Beverrattenbestrijding met klemmen en fuiken is niet toegestaan in en 
rond het Natura 2000-gebied Grensmaas. In Vlaanderen bestaan nog 
geen harde afspraken met beverrattenvangers over aanpassing van de 
vangstmethoden. Beverratbestrijding is niet vergunningplichtig mits 
uitgevoerd volgens het opstelde beverprotocol (zie tekstblok volgende 
pagina)  

Cumulatief effect 

n.v.t.  
 

 
 

Ter informatie: Bevers en recreatie (uit: Kurstjens, 2007) 
 
Bevers blijken zich overal in (West-)Europa goed aan te passen aan het moderne cultuurlandschap. Ze 
vestigen zich soms zeer dicht in de buurt van bebouwing (campings, stadsranden) en drukke transportroutes 
(autowegen, scheepvaartroutes). Als nachtdier kan een bever vaak de grootste drukte ontlopen.  
In het Limburgse Maasdal hebben bevers zich gevestigd tot in de kernen van steden en dorpen zoals 
Maastricht, Roermond, Swalmen en Gennep. Rustige vormen van dagrecreatie gaan doorgaans goed samen 
met de aanwezigheid van de overwegend nachtactieve bever (Kurstjens & Bosman, 2000). Het gaat dan om 
activiteiten als wandelen, fietsen, kanoën, zeilen en sportvissen, mits logische basisregels (bijvoorbeeld 
niet vernielen van burchten) in acht worden genomen.  Uit de Gelderse Poort is bekend dat zelfs 
familieburchten die direct langs een wandel/fietspad liggen en waar mensen geregeld dicht bij de burcht 
gaan kijken, gewoon jaren achtereen in gebruik blijven.  
Nachtelijke of meer verstorende vormen van recreatie (nachtvisserij, loslopende honden en dicht langs de 
oever varende snelle motorboten) vormen de voornaamste bron van verstoring in beverterritoria (Heidecke & 
Klenner-Fringes, 1992; Kurstjens & Bosman, 2000).  
In de Biesbosch is vastgesteld dat rustige gebieden voor bevers van belang waren gedurende de vestiging in 
dit nieuwe leefgebied. Dit is ook het geval overdag tijdens zomerse dagen met intensieve waterrecreatie 
(Nolet & Kapteyn, 1991).  
 
Bevers en hengelsport 
Vissers en bevers kunnen doorgaans prima samen in één gebied leven. Er is in ieder geval geen concurrentie 
om voedsel, daar de bever een strikte planteneter is. Uit literatuuronderzoek komt wel het knelpunt van de 
nachtvisserij naar voren. Nachtvisserij wordt langs de Elbe als bron van verstoring gemeld (Zuppke, 1989). 
Ook in de Gelderse Poort is de ervaring opgedaan dat sportvisserij ’s nachts onrust veroorzaakt in delen van 
leefgebieden van beverfamilies (Niewold & Müskens, 2000). Deze auteurs maken ook melding van een 
ernstige verwonding van een bever door achtergelaten vissnoeren met haakjes eraan. 
 
Beverprotocol 
De beide Limburgse Waterschappen hebben een zogenaamd beverprotocol opgesteld dat is geaccordeerd 
door het bestuur. Het maakt onderdeel uit van een door het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit goedgekeurde Gedragscode in het kader van de Flora- en faunawet. Hierin is duidelijk 
omschreven hoe de waterbeheerders omgaan met de aanwezigheid van streng beschermde bevers in hun 
werkgebied en in welke situaties op welke manier wordt ingegrepen. De afspraken in dit protocol blijken 
zeer effectief voor de bescherming van de bever. 
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7.3 Samenvattende conclusies 
 
In tabel 7.3 zijn de effecten van de getoetste activiteiten weergegeven, 
met het resultaat van de toetsing.  
Samenvattend kan gesteld worden dat bepaalde vormen van bestaand 
gebruik een negatief effect hebben op beschermde soorten en habitats. 
Waar mogelijk is tevens aangegeven of er sprake is van cumulatieve 
effecten en met welke activiteiten. Dit is echter niet altijd exact aan te 
geven, omdat de ecologische realiteit te complex is om dit verantwoord 
te doen. Het is belangrijk te beseffen dat een negatieve toestand van 
beschermde soorten en habitats niet alleen samenhangt met bestaand 
gebruik, maar in het geval van de Grensmaas ook met 
systeemkenmerken door veranderingen uit het (verre) verleden. Deze 
knelpunten komen in hoofdstuk 8 verder aan bod. 
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Tabel 7.3: De activiteiten bestaand gebruik die als (mogelijk) negatief uit de uitgebreide 

toets komen. 

                  = relatief belangrijke negatieve effecten 

                  = beperkte/mogelijk negatieve effecten 

                  = mogelijk belangrijke negatieve effecten, maar sterk afhankelijk van de exacte uitvoering 

Activiteit Negatieve effecten Cumulatieve effecten Op: Maatregelen/aanda

chtspunten 

1. Kanorecreatie:   

Trend: + 

Met de huidige aantallen vermoedelijk nog 

geen belangrijke negatieve effecten maar dat 

kan veranderen bij een verdere toename van 

het aantal kano’s  

n.v.t. H1163 Rivierdonderpad - Gedragscode 

kanovaart 

- Plafond aan het 

aantal kanoërs 

2. Scheepvaart (noordelijk 

gestuwd traject),  

Trend: - 

Golfslag in de oevers kan negatief uitwerken 

op paaikansen van Rivierdonderpad, maar niet 

significant op populatieniveau 

n.v.t. H1163 Rivierdonderpad - Autonome uitdoving 

grindwinning Vlaamse 

zijde 

3. Snelle recreatie 

vaart:  

Trend: 0/+ 

Golfslag in de oevers kan mogelijk negatief 

uitwerken op paaikansen van 

Rivierdonderpad, maar niet significant op 

populatieniveau 

n.v.t. H1163 Rivierdonderpad - Toetsing Nb-wet 

voor toekomstige 

(uitbreidings) 

initiatieven 

4. Hengelsport:  

Trend: -/+ 

Nachtvissen kan verstorend werken rond 

beverterritoria. Het bestaande verbod op 

nachtvissen rond de plassen lijkt in de 

komende periode echter voldoende. 

n.v.t. H1337 Bever - Rekening houden 

met aanwezigheid 

bever in volgend 

visstandbeheerplan 

5. Lozingen, sliblast:  

Trend: -  

(minder lozingen verwacht) 

- De waterkwaliteit is nog onvoldoende, onder 

andere het zuurstofgehalte (mede door hoge 

nitraat-, fosfaatgehalten) is periodiek te laag 

en watertemperatuur periodiek hoog. 

- De hoge sliblast in de rivier werkt 

momenteel negatief uit  

- Dit probleem werkt sterker 

door, door het gebrek aan fijn 

grind in het systeem 

H1163 Rivierdonderpad 

H1099 Rivierprik 

H 1037 Gaffellibel 

H3260 stromende rivier 

met waterplanten 

H3270 Slikkige 

rivieroevers 

- Verdere 

rioolwaterzuivering, 

met name 

bovenstrooms  

- Grindsuppletie 

 

6. Vegetatiebeheer 

rivieroevers 

Trend: 0/+ 

Momenteel geen negatieve effecten, maar dat 

kan in de toekomst veranderen 

n.v.t. H1337 Bever 

H91E0 Alluviaal bos 

- Protocol Dynamisch 

rivieren en 

natuurbeheer (zie 

Gebiedsagenda) 

7. Stuwbeheer/Laagwater- 

beheer 

Trend: 0 

Negatieve effecten bij afvoeren onder de 10 

m3/s 

 

- Dit probleem werkt sterker 

door, door het gebrek aan fijn 

grind in het systeem en de 

hoge sliblast 

H1037 Gaffellibel 

H1163 Rivierdonderpad 

H3260 stromende rivier 

met waterplanten 

- Handhaving 

minimumafvoer van 10 

m3/s + niet verlengen 

van de 10 m3-periodes 

8. Dagelijkse afvoer- 

schommelingen WKC´s  

Trend: 0 

- Dagelijkse schommelingen tijdens laagwater 

werken negatief uit op paaibedden van vissen 

en de kwaliteit van de grindbanken 

 

- Dit effect wordt versterkt 

door het gebruik van water 

voor de kanalen bij lage 

afvoeren, gebrek aan fijn 

grind en de hoge sliblast 

H1037 Gaffellibel 

H3270 Slikkige 

rivieroevers 

H1163 Rivierdonderpad 

- Bij lage afvoeren, 

meer terugpompen uit 

de kanalen  en 

fluctuaties dempen 

9. Morfologisch beheer van 

de bedding (oever- en 

bodembestortingen,  

drempels) 

Trend: ?  

-  Hoge drempels of breuksteenbestortingen 

kunnen negatieve effecten hebben door 

verstuwing van de rivier en aantasting van 

grindbanken 

- Veel hangt af van de manier waarop 

ingrepen plaatsvinden en of er “interne 

mitigatie” plaats vindt. 

n.v.t. H1163 Rivierdonderpad 

H 1037 Gaffellibel 

H3260 stromende rivier 

met waterplanten 

H3270 Slikkige 

rivieroevers 

- Grindsuppletie 

- Ophoging 

stroomgeul-

verbredingen 

- Toetsing van nieuwe 

ingrepen (passende 

beoordeling) 

10. Beverrattenbestrijding 

Trend: 0 

- Bevers hebben aan Vlaamse zijde een reële 

kans om te sterven in beverrattenklemmen of 

fuiken  

n.v.t. H1337 Bever - Werken met 

levendvangkooien 

- Gedragscode Bever- 

/Muskusrattenvangst 
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7.4 Vergunningverlening en bestaand gebruik 
 
Dit beheerplan is niet bedoeld als sluitende beoordeling voor alle 
mogelijke toekomstige activiteiten in de Grensmaas in het kader van de 
Natuurbeschermingswet (Nb-wet). Deze zijn vergunningplichtig sinds  
het Natura 2000-gebied Grensmaas is aangewezen als Natura 2000-
gebied. Wel is aan de hand van voorstaande effectbeoordeling 
bestaand gebruik getoetst op effecten op de instandhoudings-
doelstellingen voor de Grensmaas. Er is bepaald welke bestaande 
activiteiten wel, niet, of onder voorwaarden vergunningplichtig zijn in 
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.  
 
In tabel 7.4 is aangegeven hoe in de vergunningverlening omgegaan 
kan worden met verschillende vormen van bestaand gebruik. Hierbij is 
onderscheid gemaakt in de volgende categorieën:  
 

 
Dit beheerplan houdt nadrukkelijk geen rekening met toekomstige 
activiteiten die thans nog niet in het gebied plaatsvinden (geen 
bestaand gebruik). Nieuwe activiteiten met mogelijke negatieve 
effecten op de voor het Natura 2000-gebied Grensmaas aangewezen 
instandhoudingsdoelen dienen door initiatiefnemers van activiteiten 
en/of plannen getoetst te worden door middel van een Habitattoets. 
De beoordeling hiervan ligt te allen tijde bij de vergunningverlener voor 
de Natuurbeschermingswet, te weten de Provincie Limburg (m.u.v. 
activiteiten genoemd in het Besluit vergunningen 
Natuurbeschermingswet 1998, met name artikel 2b van belang). 
Voor meer informatie: Email: natuurbeschermingswet@prvlimburg.nl 
 
 
 

 • Geen nadere vergunningverlening noodzakelijk; bestaande activiteit toestaan 

 • Uitbreiding bestaande activiteit; vergunningplichtig 

 • Voorzetting bestaande activiteit; onder voorwaarden 

 • Nader vergunningverleningtraject (Nb-wet 1998) noodzakelijk; 

 • Bestaande activiteit niet toestaan 

 • Valt buiten het Nederlandse vergunningenkader (internationale aanpak); invloed door 
middel van internationale afspraken in het kader van goed natuurschap 
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Tabel 7.4 Omgang met bestaand gebruik in vergunningverlening (uitgaande van 

bestaande locaties, intensiteit en periodiciteit).  

 
 

Activiteit Vergunning nodig 

(zie toetsing 

bestaand gebruik H6) 

vergunningvoorwaarden 

Kanorecreatie nee, mits handhaving huidige niveau (350 kano’s)  

geen uitbreiding aantal kanobewegingen zonder 

habitattoets 

Scheepvaart (noordelijk stukje gestuwd traject) nee, mits uitgaande van geplande uitdoving  

Langzame recreatievaart (noordelijk stukje 

gestuwd traject) 

nee geen 

Snelle recreatievaart (noordelijk stukje gestuwd 

traject) 

nee, mits verbetering van de handhaving 

geen uitbreiding of initiatieven die tot uitbreiding kunnen 

leiden zonder habitattoets 

Veerdiensten nee geen nieuwe locaties en grootschalige ingrepen (geen 

regulier onderhoud) aan veerstoepen alleen met een 

habitattoets 

Hengelsport nee, mits handhaving 

Wandelen nee geen nadere beoordeling in volgende generatie 

beheerplannen 

Lozingen (rechtstreekse lozing (Limmel) nee, mits  geen nieuwe lozingspunten, zonder habitattoets 

geen verhoging emissie, zonder habitattoets 

Vlaamse zijbeken n.v.t. zie hoofdstuk Beschermingsmaatregelen 

Onttrekkingen (waterwinning Roosteren) nee, mits geen uitbreiding (ten opzichte van de thans vergunde 

hoeveelheid) 

Vegetatiebeheer rivieroevers bestaande 

intensiteit (sporadisch) 

nee, mits opstellen richtlijnen ingrepen 

 

Vegetatiebeheer rivieroevers, grootschalige 

verwijdering  

ja, mits de Gedragscodes natuurbeheer en bosbeheer en 

gedragscode Waterschappen zijn in het leven geroepen 

om niet alle beheer vergunningplichtig te maken en toch 

zorgvuldigheid te betrachten.  

Huidig stuwbeheer Borgharen. Linne nee, mits geen verlaging huidige minimumafvoer van 10 m3/s, 

mogelijk verhoging geen verlenging van periode met 

minimum afvoer t.o.v. situatie in 2009 

Laagwaterschommelingen WKC´s (Vlaanderen) n.v.t. zie hoofdstuk Beschermingsmaatregelen 

Civieltechnische beddingingrepen (incl. 

drempels)/beheer morfologische stabiliteit  

ja, mits passende beoordeling in vergunningverlening. 

Oever- en uiterwaardinrichting ja  passende beoordeling in vergunningverlening 

Landbouw, veehouderij  nee geen 

Landbouw, overig nee uitbreidingen en omvormingen zijn vergunningplichtig 

(ammoniakbeleidskader) 

Beverrattenbestrijding Nederland Nederland: ja, mits 

 

volgens door waterschappen vastgestelde gedragscode en 

het beverprotocol 

Beverrattenbestrijding Vlaanderen n.v.t. zie hoofdstuk Beschermingsmaatregelen 

Natuurbeheer nee geen 

*) Ammoniaktoetsingskader heeft alleen betrekking op veehouderij. 
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8. Knelpunten en opgaven 
 

8.1 Overzicht knelpunten  
 
Tabel 8.1 geeft een beeld van de belangrijkste knelpunten voor het 
behalen van de Natura 2000-doelstellingen. Hierbij kan onderscheid 
gemaakt worden in knelpunten die uit de huidige toestand van het 
systeem voortvloeien en knelpunten vanuit ‘bestaand gebruik’. 
 
Tabel 8.1 Overzicht van de mogelijkheid om de doelstelling voor de beschermde habitats 

en soorten te bereiken en de belangrijkste knelpunten die dit in de weg staan. 

 
 

Code Habitattype Behalen landelijke 

opgegeven 

doelstellingen in de 

huidige situatie? 

Belangrijkste knelpunten voor het bereiken van de doelstellingen 

H3260B Stromende beken en 

rivieren met 

waterplanten 

waarschijnlijk niet - gebrek aan fijnere grindfracties  

- extreme stroomsnelheden bij hoogwater en fluctuaties bij laagwater 

- waterkwaliteit, vooral de sliblast 

- verstuwing door hoge drempels in de rivier 

- gebrek aan ondiepe, stromende milieus 

H6430A Natte ruigten en zomen waarschijnlijk wel - verbossing van biotopen kan in de toekomst wellicht leiden tot afname 

areaal 

H91E0A Vochtige alluviale 

bossen 

zeker wel - evt. grootschalige kap 

H3270 Slikkige rivieroevers, 

lage grindbanken 

waarschijnlijk niet - gebrek aan fijnere grindfracties en grove zandfracties in de bedding 

- overmatige slibafzetting en perilithonvorming (waterkwaliteit) 

- dagelijkse waterstandschommelingen bij lage afvoeren 

-  extreme stroomsnelheden bij hoogwater en fluctuaties bij laagwater 

H1337 Bever waarschijnlijk wel - beverrattenbestrijding Vlaamse zijde   

H1163 Rivierdonderpad  waarschijnlijk niet - gebrek aan fijnere grindfracties 

- waterkwaliteit, met name de sliblast 

- dagelijkse waterstandschommelingen bij lage afvoeren 

- toename kanorecreatie 

H1106 Zalm  Waarschijnlijk niet - waterkwaliteit (zalmnorm van min 7 mg O2/l, watertemperatuur)  

H1099 Rivierprik  Waarschijnlijk wel - gebrek aan fijne grindfracties en zand in de bedding (t.b.v. 

opgroeikansen). 

- hoge drempels (i.v.m. trek) 

- waterkwaliteit (onder andere zalmnorm van 7 mg O2/l, 

watertemperatuur)  

H1037 Gaffellibel waarschijnlijk niet - gebrek aan fijnere grindfracties en grof zand 

- waterkwaliteit, onder andere de sliblast, O2-gehalte en watertemperatuur 

- gebrek aan ondiep stromend water 

-  extreme stroomsnelheden bij hoogwater en fluctuaties bij laagwater 

- verstuwing door hoge drempels 
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8.2  Knelpunten in het systeem 
 
Enkele belangrijke knelpunten hebben niet alleen te maken met het 
‘bestaand gebruik’ maar met de veranderingen die het Grensmaas-
systeem in het (verre) verleden heeft ondergaan. Zoals consequenties 
van de normalisaties en kanalisaties (sinds de 17e eeuw), verstuwing 
van riviertrajecten bovenstrooms en grindwinningen in de bedding 
(vooral in de eerste helft van de 20e eeuw). Het ontstaan van deze 
knelpunten is aan bod gekomen in hoofdstuk 4, gebiedsbeschrijving. 
 

8.2.1. Onnatuurlijk hoge stroomsnelheden 
De Grensmaas kent door normalisatiewerken en daarmee versmalling 
van het zomerbed en ophoging van het winterbed, extreme 
stroomsnelheden gedurende hoogwater (lokaal tot 5 m/s). Dit is zelfs 
voor soorten van stromende wateren te veel. Morfologisch zorgen deze 
stroomsnelheden voor het uitspoelen van fijn materiaal (zie § 8.2.2.) en 
voor de vorming van een harde pleisterlaag, die veel minder geschikt is 
als paaibed voor rheofiele vissen, libellenlarven en aanhechtingsplek 
voor waterplanten van stromende wateren. Daarnaast zorgen de grote 
krachten voor het loswoelen van waterplantenvegetaties.  
 

8.2.2. Gebrek aan fijn grind/grof zand 
Een van de belangrijkste knelpunten voor het behalen van de Natura 
2000-doelen is het gebrek aan fijne grindfracties en grof zand. 
Hierdoor bestaan grindbanken in en langs de bedding vooral uit zware 
keien (afpleisterlaag). Er is geen sprake van een rulle en gevarieerde 
bodem, wat ongunstig is voor bijna alle water- en oevergebonden 
soorten en habitats.  
Voor de morfologie moet een situatie nagestreefd worden waarbij de 
beddinginsnijding gestopt wordt en de hydromorfologische toestand 
een stabiel dynamisch evenwicht kan bereiken. Een dynamisch 
evenwicht tussen erosie en sedimentatie, tussen voeding en 
transportcapaciteit van de rivier, is nodig om een beheersbare en 
tegelijk ecologisch goede toestand te bereiken. Dit streven wordt 
internationaal erkend en in veel grote rivieren wordt momenteel grind 
toegevoegd op trajecten waar de aanvoer is stilgevallen en 
beddinginsnijding nadelige invloeden heeft op het 
grondwater/oppervlaktewatersysteem. Grindsuppleties van 100.000 - 
300.000 ton per jaar gebeuren in de omringende landen in de Rijn en 
Elbe (D), Rhône (F) en Donau (A). Aanleidingen voor deze ingrijpende 
maatregel zijn het duurzaam beheer van ofwel de scheepvaart (Donau 
en Rijn) ofwel de regionale grondwaterstanden (Rhône en Elbe) met 
belangrijke financiële consequenties. Dichter bij huis vindt 
beddingsuppletie plaats in de Duitse Rijn net stroomopwaarts van 
Lobith, ook om beddinginsnijding te voorkomen (mond. mededeling H. 
Havinga, RWS Oost-Nederland).  
 
In de huidige situatie van de Grensmaas wordt aangenomen dat de 
bijdrage van oevererosie aan het sedimenttransport (van de grovere 
beddingfractie) slechts 22% bedraagt van het gemiddelde jaartransport 
(Duizendstra 1999). Dit jaargemiddelde transport van beddingmateriaal 
wordt geschat op 36.400 m³/jaar; dus zou er een jaarlijkse suppletie 
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van 28.400 m³ grind moeten gebeuren om de Grensmaas in evenwicht 
te brengen (Duizendstra 1999).  
Bijkomend wordt opgemerkt dat na uitvoering van het 
Grensmaasproject dit jaarlijkse transport sterk kan afnemen tengevolge 
de rivierverruimingsmaatregelen die ervoor zorgen dat lokaal het 
getransporteerde materiaal sedimenteert en de locaties waar de 
afpleistering doorbroken wordt, beperkt worden. Dit betekent dat de 
Grensmaas de neiging heeft veel gesuppleerd materiaal als grindwallen 
in de nieuw verworven stroomgeulverbredingen te deponeren en er in 
feite nog meer materiaal nodig is.  
Toch blijft er nog een aantal erosieve trajecten aanwezig, zodat de zorg 
voor voldoende sedimentaanvoer naar de bedding blijft. Of dit via 
rechtstreekse suppletie gebeurt, dan wel via het voorzien van erosieve 
oevers, is een strategische keuze. Na uitvoering van het 
Grensmaasproject zijn er aan Nederlandse kant echter nauwelijks meer 
erodeerbare oevers over. 
 
De maatregel van grindsuppletie moet altijd samengaan met een 
verbreding van het profiel van de Grensmaas. Er moet een situatie met 
een zeker evenwicht tussen erosie en sedimentatie ontstaan. Dit treedt 
op wanneer het rivierbed circa 120 m of meer breed is (zie § 3.2). Dit 
betekent dat uitvoering van het Grensmaasproject en de Vlaamse 
verbredingsprojecten gunstig zijn. Een te grote verbreding waarbij over 
een te grote oppervlakte veel grind tot een te grote diepte wordt 
weggegraven is echter niet gunstig. De rivier wil dit namelijk weer 
opvullen met grind om zijn evenwichtssituatie terug te krijgen, maar 
heeft daarvoor niet het benodigde grind in zijn systeem. 
 

8.3 Knelpunten vanuit bestaand gebruik 
 

8.3.1. Waterkwaliteit 
Het slibgehalte van het rivierwater en de grindbanken is hoog. 
Paaibedden verkitten, grindbanken verslempen, waterplanten en 
onderwaterbanken voor macrofauna (bijvoorbeeld Gaffellibel) raken 
bedekt met slib. Dit heeft vooral te maken met ongezuiverde lozingen 
in het buitenland en een relatief hoge leemafvoer via zijbeken. 
Daarnaast wordt de ecologische norm voor het zuurstofgehalte (voor 
zalmachtigen 7 mg/l) bij laagwater niet gehaald, met name door te 
hoge nitraat en fosfaatbelasting. De watertemperatuur overschrijdt in 
de zomer langdurig de grens van 21°C. Ook liggen verschillende aan 
slibgebonden verontreinigingen (met name enkele zware metalen en 
PAK’s) en bestrijdingsmiddelen periodiek boven de normen. 
 

8.3.2. Stuwbeheer, laagwaterbeheer   
De langdurig lage zomerafvoeren van circa 10 m3/s op de Grensmaas 
vormen een knelpunt voor alle watergebonden habitats en soorten. Ze 
werken daarnaast versterkend bovenop de gebrekkige waterkwaliteit 
(laag O2-gehalte, hoge watertemperatuur) en het gebrek aan fijne 
fracties. De 10 m3/s moet als ondergrens gehanteerd worden.  
In de huidige situatie duikt het debiet van de Grensmaas in extreme 
situaties nog wel eens onder de 10 m3/s. In de beheerplanperiode 
(2009-2015) is onderschreiding van het debiet van 10 m3/s niet uit te 
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sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen in extreme droogtesituaties kan 
tijdelijk een lagere afvoer over de Grensmaas gaan. Optimalisering van 
de automatische stuwbediening bij Borgharen kan er voor zorgen dat er 
‘s nachts wat meer water over de Grensmaas gaat en overdag iets 
minder. Vanuit ecologisch oogpunt verbetert de waterkwaliteit door 
deze ingreep (meer zuurstof, minder verdamping, etc.).  
Daarnaast moet gestreefd worden naar een kortere duur van de 
laagwaterperioden en tijdelijk hogere afvoeren tijdens droogteperioden. 
 

8.3.3. Grinddrempels 
De realisatie hoge drempels werkt complicerend op het halen van de 
instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit. De verwachte 
effecten van hoge drempels (met name drempel 9 en 1) in de rivier zijn 
uitgewerkt in § 7.2.8. Het verdwijnen van de stromende 
karakteristieken bij lagere waterstanden tast belangrijke 
habitatkenmerken aan, waardoor meerdere beschermde habitats en 
soorten negatief beïnvloed worden. Een deel van dit effect kan 
verzachten door spontane sedimentatie in de directe omgeving van de 
drempels, met name na uitvoering van stroomgeulverbreding, maar dit 
zal naar verwachting niet het volledige verstuwde traject rond met 
name drempel 9 kunnen opvullen. 
Belangrijk aandachtspunt is echter de verwevenheid met het 
Grensmaasproject, dat nodig is omstandigheden voor enkele habitats 
en soorten juist te verbeteren. Vandaar dat de exacte effecten van de 
drempels nauwgezet gemonitord worden. 
 

8.3.4. WKC’s 
Vooral de dagelijkse schommelingen in de waterstanden veroorzaakt 
door de WKC Lixhe zijn ongunstig voor de ontwikkeling van de 
grindbanken en in beperktere mate voor paaibedden van rheofiele 
vissen, voor waterplanten en de Gaffellibel. Deze schommelingen 
werken vooral negatief uit bij lage afvoeren op de rivier (5-100 m3/s); 
 

8.3.5. Beverrattenbestrijding 
Het vangen van beverratten met klemmen en fuiken kan slachtoffers 
vergen onder bevers. Beverrattenbestrijding vindt alleen plaats op basis 
van het beverprotocol, in 2008 vastgesteld door het bestuur van het 
Waterschap Roer en Overmaas. 
 

8.3.6. Recreatie 
Verstoring door recreatie (nachtvissen, kanoën, snelle recreatievaart) 
kan negatief uitwerken op de instandhoudingsdoelen voor de 
Grensmaas. Met de huidige intensiteit en gebruik lijken er geen 
belangrijke verstorende effecten op te treden. Dit kan echter 
veranderen wanneer de intensiteit toeneemt of nieuwe gebieden in 
gebruik genomen worden of nieuwe recreatievormen ontstaan. 
Voor uitbreiding van de huidige activiteiten moet dus steeds een 
vergunning worden aangevraagd in het kader van de Nb-wet en moet 
getoetst worden in een habitattoets. 
  



 
 
 

 
 
 

 119 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

8.3.7. Beheer morfologie 
Ook het morfologisch beheer (gebruik breuksteen, vergraving 
grindbanken, versteviging oevers) kan negatieve effecten hebben. 
Toekomstige ingrepen moeten dus steeds op hun effecten getoetst 
moeten worden, waarbij een aantal richtlijnen behulpzaam kunnen zijn 
(zie § 7.2.7 en voorgestelde maatregelen in H9). Daarnaast is ook het 
grootschalige vegetatiebeheer vergunningplichtig.  
 

8.4 Opgave: van nationaal naar lokaal  
 

8.4.1. Concrete doelen voor het Grensmaasgebied 
In het aanwijzingsbesluit voor de Natura 2000-gebied Grensmaas zijn 
de landelijke doelen vertaald naar lokale doelstellingen voor de 
Grensmaas. Voor soorten is hierbij het criterium van een duurzame 
populatie gehanteerd, mits landelijk geen andere opgave is verstrekt 
(zoals bij de Gaffellibel). Voor de habitattypen is gebruik gemaakt van 
de beoordelingscriteria uit de literatuur en uit de habitatbeschrijvingen 
waarin belangrijke beoordelingscriteria voor alle habitats verder zijn 
uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met de reële mogelijkheden 
die langs de Grensmaas bestaan. 
Hieronder zijn voor alle kwalificerende habitats en soorten steeds de 
landelijke doelstelling en de actuele landelijke staat van instandhouding 
gegeven. Vervolgens wordt de doorvertaling naar lokale doelstellingen 
voor de Grensmaas uitgewerkt. 
 

8.4.2. H3260B Stromende beken en rivieren met waterplanten, subtype B 
(variant met Vlottende waterranonkel) 

Landelijk vastgestelde doelstelling: 

Uitbreiding van oppervlakte, behoud kwaliteit. 
De landelijke staat van instandhouding van het habitattype is matig 
ongunstig. De Grensmaas is de enige grote rivier in Nederland waar dit 
habitattype in deze vorm met vlottende waterranonkel voorkomt. Het 
habitattype draagt bij aan het realiseren van het complementaire doel 
voor de Gaffellibel. 
Landelijke staat van instandhouding*: 
Aspect landelijk 1994 landelijk 2000 
Verspreiding  gunstig  gunstig  
Oppervlakte Matig ongunstig  Matig ongunstig  
Kwaliteit  Matig ongunstig  Matig ongunstig  
Toekomstperspectief  gunstig  gunstig  
Eindoordeel Matig ongunstig  Matig ongunstig  
* het gaat hierbij om de vorm die in laaglandrivieren voorkomt. Voor de specifieke vorm 

langs de Grensmaas met Vlottende waterranonkel is de staat van instandhouding veel 

minder gunstig.  

Lokale doelstelling Grensmaas: 

Om de landelijke doelstelling te halen moet het huidige areaal aan 
ondiep, stromend water met een gevarieerde grindsortering toenemen. 
Per saldo moet dit resulteren in meer en betere vestigingsplekken voor 
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karakteristieke soorten van dit habitattype als Vlottende waterranonkel 
en bijbehorende macrofauna (onder andere Gaffellibel).  
Dit habitattype is hierbij geformuleerd als ondiep stromend water met 
een waterdiepte van 0 tot 80 cm en een stroomsnelheid van 0,3 tot 1 
m/s bij q10 (afvoer van 10 m3/s). Bij dit habitattype moet echter 
onderscheid worden gemaakt tussen het potentiële areaal en reële 
areaal. Het huidige potentiële areaal aan ondiep, stromend water 
bedraagt bij een afvoer van 10 m3/s, 27 ha (modelberekening Ecodyn, 
INBO). Het reële areaal is echter veel lager omdat de huidige 
standplaatsen niet optimaal zijn, vooral door het ontbreken van fijne 
grindfracties, de extreme hoogwaterdynamiek en hoge sliblast. Deze 
factoren vormen dan ook belangrijke knelpunten voor dit habitattype. 
Door uitvoering van het Grensmaasproject (zonder aanleg van 
drempels) kan dit potentiële areaal toenemen tot maximaal 45 ha. 
Binnen de 27 ha potentieel habitat kwamen in 2006 slechts circa 10 
standplaatsen van Vlottende waterranonkel voor. 
Vanwege de moeilijkheid om het reële areaal in harde hectares weer te 
geven wordt de kwantitatieve doelstelling in dit beheerplan als volgt 
geformuleerd: Op termijn moet Vlottende waterranonkel als meerjarig 
gemiddelde in minimaal 18 halve kilometerhokken (methode Verbeek 
e.a., 1996) terugkeren. Naar verwachting komt deze doelstelling 
redelijk overeen met een areaal van 45 ha stromend ondiep water (0-
0.80 diep, 0,3-1 m/s bij q=10 m3/s) dat voor het grootste deel (>50%) 
bestaat uit fijnere grindfracties (0,2-3 cm). 18 halve kilometerhokken 
komen overeen met het voorkomen van de soort in thans zeer goede 
jaren, met weinig waterstandschommelingen, zoals 1996 (in 2006 was 
slechts sprake van voorkomen in 6 halve kilometerhokken).  
Dit doel kan mogelijk alleen gehaald worden als verbreding van het 
huidige rivierbed heeft plaatsgevonden in het kader van het 
Grensmaasproject. Daarmee kan het halen van de doelstelling buiten de 
looptijd van dit beheerplan vallen (tot 2015). 
Voor dit habitattype worden in dit beheerplan de volgende 
doelstellingen beschreven: 
• Uitbreiding van potentieel areaal met van 0 tot 80 cm en een 

stroomsnelheid van 0,3 tot 1 m/s bij q10 van 27 naar 45 ha. 
• Uitbreiding van het reële areaal door kwaliteitsverbetering van de 

huidige 6 halve kilometervakken naar 18 als meerjarig gemiddelde. 
  
Wat is er nodig? 
Areaaluitbreiding moet vooral optreden door: 
• Een gevarieerdere samenstelling van het substraat, met name meer 

fijne grindfracties (2 mm-3 cm); bij voorkeur door grindsuppletie 
• Lagere sliblast en betere waterkwaliteit; 
• Minder extreme stroomsnelheden tijdens hoogwaters, onder andere 

door uitvoering van het Grensmaasproject; 
• Niet verstuwen van riviertrajecten door de aanleg van barrières in de 

bedding; 
• Terughoudendheid met harde constructies (bijvoorbeeld 

breuksteen); 
• Omvang van minimaal 18 halve kilometerhokken. 
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8.4.3. H6430A Natte ruigten en zomen (type met Moerasspirea) 

Landelijke doelstelling (naar: profielendocument LNV):  

Behoud van oppervlakte en kwaliteit. 
Voor een gunstige staat van instandhouding dient subtype A in ten 
minste vijf waterlopen in Midden- en Zuid-Limburg duurzaam voor te 
komen en daarbuiten in ten minste 20 laaglandbeken, verspreid over 
pleistoceen Nederland. De totale oppervlakte van het type kan jaarlijks 
sterk fluctueren, zodat daarvoor geen eisen worden geformuleerd. 
Landelijke staat van instandhouding: 
Aspect landelijk 1994 landelijk 2000 
Verspreiding  gunstig gunstig 
Oppervlakte gunstig gunstig 
Kwaliteit  gunstig gunstig 
Toekomstperspectief  gunstig gunstig 
Eindoordeel gunstig gunstig 

Lokale doelstelling Grensmaas 

Momenteel komt dit type slechts lokaal voor rond Koningssteen (circa 
0,5 ha). Uitbreidingskansen liggen vooral buiten het Natura 2000-
gebied Grensmaas. Door verdere uitbreiding van het natuurareaal in 
het winterbed door uitvoering van het Grensmaasproject (en Vlaamse 
natuurprojecten) kunnen nieuwe kansen voor natte rivierdalruigtes 
ontstaan. De beste kansen liggen op vochtige delen van kleibergingen 
en in natte laagtes aan Vlaamse zijde. Doelstelling is om per saldo het 
bestaande areaal (ligging mag verschuiven) en de kwaliteit ervan te 
behouden. Hiervoor zijn momenteel geen extra acties noodzakelijk. 
 
Wat is er nodig? 
Behoud van areaal en kwaliteit kunnen optreden door: 
• Continuering natuurbeheer en uitbreiding van natuurterreinen De 

Brandt en Koningssteen; 
• Uitvoering natuurontwikkelingsprojecten (incl. Grensmaasproject). 
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8.4.4. H3270 Slikkige rivieroevers, lage grindbanken 

Landelijke doelstelling (naar: profielendocument LNV):  

Behoud oppervlakte en verbetering van kwaliteit. 
Voor een gunstige staat van instandhouding is een verspreiding over het 
gehele rivierengebied vereist. Voor het gehele rivierengebied wordt een 
voorkomen in 100 uurhokken nagestreefd. 
Landelijke staat van instandhouding: 
Aspect landelijk 1994 landelijk 2000 
Verspreiding  gunstig  gunstig  
Oppervlakte matig ongunstig  matig ongunstig  
Kwaliteit  matig ongunstig  matig ongunstig  
Toekomstperspectief  matig ongunstig  gunstig  
Eindoordeel matig ongunstig  matig ongunstig  

Lokale doelstelling Grensmaas 

Momenteel komt dit type in slecht ontwikkeld vorm over 142 ha voor. 
Met uitvoering van het Grensmaasproject wordt circa 283 ha 
gerealiseerd (hoewel areaaluitbreiding dus geen formele Natura 2000-
doelstelling is).  
Kwaliteitsverbetering kan optreden door de zone waarin bij lage 
waterstanden dagelijkse schommelingen optreden te verkleinen (thans 
circa 50 ha). Het terugdringen van de sliblast en de aanwezigheid van 
meer fijne fracties in de bedding zijn daarnaast van groot belang voor 
kwaliteitsverbetering van dit habitattype.  
 
Wat is er nodig? 
Behoud van oppervlakte en verbetering van kwaliteit kunnen 
plaatsvinden door: 
• Het realiseren van een gevarieerdere samenstelling van het 

substraat, met name meer fijne grindfracties en grof zand 
(grindsuppletie) en uitvoering van het Grensmaasproject; 

• Vermindering sliblast; 
• Vermindering van de dagelijkse waterstandschommelingen door de 

WKC-Lixhe gedurende lage zomerstanden. 
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8.4.5. H91E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 

Landelijke doelstelling  

Behoud oppervlakte en behoud van kwaliteit. 
Voor een gunstige staat van instandhouding dienen de 
rivierbegeleidende alluviale bossen een verspreiding te hebben over het 
hele rivierengebied. Goed ontwikkelde rivierbegeleidende bossen dienen 
een totale oppervlakte te hebben van 1.000 ha, waarvan ten minste 200 
ha Essen-Iepenbos (subtype B). Ten minste 20 bosgebieden in het 
rivierengebied dienen een aaneengesloten oppervlakte te hebben van 60 
ha (de A-locatie-norm voor boscomplexen van rivierengebied). Van de 
typische soorten dient 85% in een gunstige staat van instandhouding te 
verkeren. 
Landelijke staat van instandhouding: 
Aspect landelijk 1994 landelijk 2000 
Verspreiding  gunstig  gunstig  
Oppervlakte matig ongunstig  matig ongunstig  
Kwaliteit  matig ongunstig  matig ongunstig  
Toekomstperspectief  gunstig  gunstig  
Eindoordeel matig ongunstig  matig ongunstig  

Lokale doelstelling Grensmaas 

Doelstelling voor de Grensmaas is behoud van de huidige oppervlakte 
van 15 ha zachthoutooibos en deze lokaal spontaan te laten uitbreiden 
(mede als leefgebied voor de bever). Continuering van het bestaande 
beheer volstaat om de kwaliteit te verbeteren. Het zachthoutooibos in 
de Brandt en Koningssteen kan zich steeds beter ontwikkelen. De 
oppervlakte daar is echter beperkt, omdat Natuurmonumenten naast 
ooibos ook streeft naar kruidenrijke overgangen, doornstruwelen en 
stroomdalgraslanden vooral voor planten, insecten, nachtegalen, 
grauwe klauwier, etc. Lokaal breidt zachthoutooibos vanuit 
mantelvegetaties uit en kunnen elementen van Essen-Iepenbos tot 
ontwikkeling komen. 
 
Wat is er nodig? 
Behoud van oppervlakte en kwaliteit kan plaatsvinden door: 
• Continuering natuurbeheer in de Brandt en Koningssteen. 
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8.4.6. H1095 Rivierprik  

Landelijke doelstelling  

Lokale doelstelling Grensmaas 

De Grensmaas moet vrij optrekbaar zijn voor Rivierprik en er mogen 
geen onneembare barrières in de rivier liggen. Met het realiseren van 
de vistrap bij Borgharen is de Grensmaas optrekbaar. Daarnaast moet 
het gebied geschikt zijn/worden als opgroeigebied (voor 
ammocoetenlarven). Dit kan bereikt worden door meer fijn grind en 
zand in de bedding te realiseren (stroomgeulverbreding gekoppeld aan 
grindsuppletie) en de waterkwaliteit te verbeteren. 
 
Wat is er nodig? 
Doortrek van Rivierprik kan gegarandeerd worden door: 
• watertemperatuur van < 21°C; 
• Geen fysieke barrières. 
Verbetering van de doortrek en de kwaliteit van het opgroeigebied kan 
daarnaast bereikt worden door: 
• Opheffen/voorkomen van barrières in zijbeken; 
• Meer variatie in substraat en morfologie. 
 
 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Voor een gunstige staat van instandhouding dient de soort in het 
rivierengebied algemeen voor te komen, als volwassen dier en eveneens als 
opgroeiende larve. Momenteel is dit tijdens de ‘optrek’ het geval en voor de 
volwassen stadia. Naar het voorkomen tijdens andere levensstadia wordt in 
de komende jaren aanvullend onderzoek verricht (Alterra en Wageningen 
IMARES). De Grensmaas is als doortrek- en opgroeigebied voor de 
Rivierprik van gemiddeld belang.  
Landelijke staat van instandhouding: 
Aspect landelijk 1994 landelijk 2004 
Verspreiding  matig ongunstig  gunstig  
Populatie matig ongunstig  matig ongunstig  
Leefgebied matig ongunstig matig ongunstig 
Toekomstperspectief  matig ongunstig gunstig 
Eindoordeel matig ongunstig  matig ongunstig  
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8.4.7. H1106 Zalm 

Landelijke doelstelling  

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Voor een gunstige staat van instandhouding moet er een levensvatbare 
populatie Zalmen voorkomen in de Rijn en de Maas. Een vrije doorgang 
tussen rivierbovenlopen en zee moet in beide richtingen mogelijk zijn. Voor 
de trek op de Nederlandse trajecten moeten de belangrijkste afvoerroutes 
van het water van Rijn en Maas gemakkelijk passeerbaar zijn. 
De Grensmaas is als doortrekgebied voor Zalm van (potentieel) groot 
belang. In dit gebied zelf zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. 
Uitbreiding van de populatie kan tot stand komen door het bovenstrooms 
verbeteren van de doorgang in de trekroute en het realiseren van de 
passeerbaarheid van de Haringvlietsluizen (de kier). 
Landelijke staat van instandhouding: 
Aspect landelijk 1994 landelijk 2004 
Verspreiding  matig ongunstig  matig ongunstig 
Populatie zeer ongunstig  zeer ongunstig 
Leefgebied zeer ongunstig  matig ongunstig 
Toekomstperspectief  zeer ongunstig  matig ongunstig 
Eindoordeel zeer ongunstig  zeer ongunstig  

Lokale doelstelling Grensmaas 

De Grensmaas moet vrij optrekbaar zijn voor Zalm en er mogen geen 
barrières in de rivier liggen. Met het realiseren van de vistrap bij 
Borgharen is de Grensmaas optrekbaar.  
 
Wat is er nodig? 
Doortrek van Zalm kan gegarandeerd worden door: 
• watertemperatuur van < 21°C; 
• Geen fysieke barrière. 
Verbetering van de doortrek en uitbreiding van de populatie kan 
daarnaast bereikt worden door: 
• Opheffen van barrières in zijbeken; 
• Veel variatie in substraat en morfologie. 
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8.4.8. H1163 Rivierdonderpad 

Landelijke doelstelling (naar: profielendocument LNV):  

Landelijke doelstelling 
De staat van instandhouding wordt als gunstig beoordeeld indien de 
huidige verspreiding wordt bestendigd in de grotere wateren en de soort in 
ten minste 15 beeksystemen levensvatbare populaties heeft, waaronder in 
beken in Noord-Brabant 
Landelijke staat van instandhouding: 
Aspect landelijk 1994 landelijk 2004 
Verspreiding  matig ongunstig  matig ongunstig  
Populatie gunstig gunstig 
Leefgebied gunstig gunstig 
Toekomstperspectief  gunstig gunstig 
Eindoordeel matig ongunstig  matig ongunstig  

Lokale doelstelling Grensmaas 

De doelstellingen hier zijn geformuleerd op de basis van de 
biotoopeisen van de soort van stromende wateren Cottus rhenanus, die 
in ecologie het meest overeenkomt met de oorspronkelijk aangewezen 
(onder)soort Cottus gobio. 
Momenteel komt Cottus rhenanus niet in de Grensmaas voor. 
Doelstelling binnen de termijn van dit beheerplan is minimaal één kleine 
populatie (rekolonisatie door lokale populatie) van de soort terug te 
krijgen. Het hoeft dus nog niet om een duurzame populatie te gaan.  
 
Wat is er nodig? 
Deze doelstelling wordt vertaald in de volgende praktische 
doelstellingen: 
• Realiseren van minimaal 45 ha paaibedden in ondiep (0-0,80 m), 

stromend water (0,30-1 m/s) (mede door uitvoering van het 
Grensmaasproject) zie habitateisen H3260, stromende beken en 
rivieren met waterplanten); 

• Het binnen deze 45 ha realiseren van voldoende fijngrindige 
paaibed zodat Cottus rhenanus zich vanuit belendende zijbeken 
(onder andere de Geul) in de Grensmaas kan vestigen; 

• Watertemperatuur van < 21°C. 
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8.4.9. H1137 Bever 

Landelijke doelstelling (naar: Ontwerp aanwijzingsdocument LNV 
november 2007):  

Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 
populatie. 
In de periode 2002-2004 is een herintroductieproject van de bever 
uitgevoerd in het zuidelijke stroomdal van de Maas. Het doel is om hier een 
duurzame populatie Elbe-bevers te laten ontstaan in aansluiting op de 
bevers in andere delen van het Nederlandse rivierengebied. 
Landelijke staat van instandhouding: 
Aspect landelijk 1994 landelijk 2004 
Verspreiding  matig ongunstig  matig ongunstig  
Populatie gunstig gunstig 
Leefgebied gunstig gunstig 
Toekomstperspectief  gunstig gunstig 
Eindoordeel matig ongunstig  matig ongunstig  

Lokale doelstelling Grensmaas 

Binnen het Natura 2000-gebied Grensmaas zijn veel potentiële plekken 
voor bevers al bezet. Uitbreiding van de populatie moet vooral erbuiten 
plaatsvinden. Aan de Nederlandse zijde van het Grensmaasgebied incl. 
het winterbed kunnen na uitvoering van het Grensmaasproject circa 6 
tot 8 voortplantende territoria van bevers verwacht worden. Met de 
natuurontwikkelingsprojecten aan Vlaamse zijde erbij zijn dit er veel 
meer, omdat hier veel open wateren voorkomen in de vorm van oude 
grindplassen. 
De doelstelling in dit beheerplan is om op termijn minimaal 6 
beverterritoria (voortplantingsburchten) aan Nederlandse zijde, incl. het 
winterbed te realiseren. 
 
Wat is er nodig? 
Deze doelstelling kan worden behaald door: 
• Uitvoering natuurontwikkelingsprojecten (Grensmaasproject, 

Vlaamse projecten); 
• Afschaffing gebruik van klemmen en fuiken in de 

beverrattenbestrijding aan Vlaamse zijde. 
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8.4.10. H1037 Gaffellibel 

Landelijke doelstelling (naar: profielendocument LNV):  

Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding van de 
populatie. 
Uitbreiding van één naar zes beek(-rivier)systemen is noodzakelijk voor een 
duurzame landelijke populatie, die in totaal 600 tot 900 individuen dient te 
omvatten. 
Landelijke staat van instandhouding: 
Aspect landelijk 1994 landelijk 2004 
Verspreiding  zeer ongunstig  zeer ongunstig  
Populatie zeer ongunstig  zeer ongunstig  
Leefgebied zeer ongunstig  gunstig 
Toekomstperspectief  zeer ongunstig  gunstig 
Eindoordeel zeer ongunstig  zeer ongunstig  

Lokale doelstelling Grensmaas 

Gaffellibel komt momenteel niet voor langs de Grensmaas. Voor de 
Grensmaas kan de landelijke doelstelling één op één doorvertaald 
worden naar een lokale doelstelling. Dit betekent dat er een populatie 
van minimaal 150 exemplaren van Gaffellibel moet voorkomen.  
Dit wordt vertaald in het realiseren van minimaal 45 ha ondiep (0 tot 
80 cm bij q10), stromend water (0,3 tot 1 m/s bij q10) dat voor het 
grootste deel (>50%) bestaat uit fijnere grindfracties (0,2-3 cm). 
Binnen deze 45 ha is daarom een grote verbetering van de 
substraatkwaliteit nodig, door meer fijne fracties en een lagere sliblast. 
 
Wat is er nodig? 
Kwaliteitsverbetering van het leefgebied moet optreden door: 
• Het realiseren van een gevarieerdere samenstelling van het 

substraat, vooral meer fijne grindfracties en grof zand in de ondiepe 
banken (bijvoorbeeld door grindsuppletie); 

• Lagere sliblast en verbeteren waterkwaliteit (onder andere hoog O2 
gehalte en watertemperatuur <21°C; 

• Minder extreem hoge stroomsnelheden (>3 m/s) tijdens 
hoogwaters;  

• Niet verstuwen van riviertrajecten (door onder andere aanleg van 
permanent hoge drempels). 
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8.5 Samenvattend 
 
In tabel 8.2 zijn per soort en habitattype de gekwantificeerde (voor 
zover mogelijk) doelstellingen weergegeven.  
 
Tabel 8.2 Doelstellingen voor de beschermde habitats en soorten. 

 

 

Eur. Nr. Habitatype/soort Huidige situatie 
instandhoudingsdoelstelling  Vertaling lokale doelstelling voor 

2009 t/m 2014 

H3260B Beken en rivieren 

met waterplanten 

• 27 ha potentieel 
habitat (<0,5 ha reëel 
habitat). 

• 6 halve 
kilometervakken 

uitbreiding oppervlakte, 
behoud kwaliteit 

• minimaal 18 halve 
kilometervakken als meerjarig 
gemiddelde 

• 45 ha potentieel habitat 

H6430A Ruigten en zomen 0,5 ha behoud oppervlakte, behoud 

kwaliteit 
0,5 ha continuering beheer 

H91E0A Vochtige alluviale 

bossen 

15 ha behoud oppervlakte, behoud 

kwaliteit 
15 ha, continuering beheer 

H3270 Slikkige rivieroevers 142 ha 

slechte kwaliteit 

behoud oppervlakte, 

verbetering kwaliteit 
• gevarieerdere samenstelling 

substraat door uitvoering van het 
Grensmaasproject en eventueel 
grindsuppletie 

• Vermindering sliblast door 
vermindering effluent 
(buitenland). 

• Vermindering dagelijkse 
waterstandschommelingen bij 
zomerafvoeren  

H1337 Bever 3 territoria uitbreiding omvang en 

verbetering kwaliteit 

leefgebied, uitbreiding 

populatie 

6 territoria 

H1163 Rivierdonderpad 

(Cottus rhenanus) 

• komt niet voor 

• 27 ha potentieel 
habitat 

behoud omvang en 

verbetering kwaliteit 

leefgebied, behoud (vestiging) 

populatie 

• vestiging kleine populatie 

• 45 ha potentieel habitat 

H1106 Zalm  vrije doortrek, soms 

onderschrijding 

Zalmnorm 

behoud omvang en behoud 

kwaliteit leefgebied, 

uitbreiding populatie 

vrije doortrek, voldoende 

waterkwaliteit (Zalmnorm) 

H1099 Rivierprik  vrije doortrek, soms 

onderschrijding 

Zalmnorm 

behoud omvang en behoud 

kwaliteit leefgebied, 

uitbreiding populatie 

• vrije doortrek, voldoende 

waterkwaliteit (Zalmnorm) 

• aantoonbare opgroei van 

Rivierprik  
H1037 Gaffellibel komt niet voor behoud omvang en 

verbetering kwaliteit 

leefgebied, uitbreiding 

populatie 

populatie van minimaal 150 

exemplaren 
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9. Beschermingsmaatregelen 
 
 

9.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden beschermings- en ontwikkelingsmaatregelen 
beschreven die nodig zijn om de Natura 2000 doelen te halen of de 
situatie van beschermde soorten en habitats te verbeteren. De door het 
Ministerie van LNV abstract omschreven doelen (uitbreiding habitat, 
verbetering kwaliteit) worden zo veel als mogelijk gekwantificeerd. 
Vanwege de complexe ecologische realiteit is het niet altijd mogelijk 
gebleken de effecten van maatregelen exact te kwantificeren. Feit is 
dat het om maatregelen gaat die gunstig zijn voor de kwaliteit en/ of 
het functioneren van het ecosysteem (en daarmee voor de 
instandhoudingsdoelen), waarbij in overleg is vastgesteld wat haalbare 
en wenselijke maatregelen zijn.  
Doordat bij het samenstellen van het maatregelenpakket voor de 
Grensmaas in de eerste plaats vanuit het riviersysteem zelf is 
geredeneerd zijn naast de maatregelen die nodig zijn voor het bereiken 
van de instandhoudingsdoelstellingen een aantal optionele maatregelen 
uitgewerkt. Deze optionele maatregelen leveren ook een bijdrage aan 
de instandhoudingsdoelstellingen maar zijn op dit moment 
noodzakelijk. Deze maatregelen zijn in dit hoofdstuk in aparte 
paragrafen (optionele maatregelen) beschreven en kunnen eventueel 
gebruikt worden in een volgend beheerplan periode wanneer de 
monitoring uitwijst dat de instandhoudingsdoelen in de eerste 
beheerplanperiode niet zijn bereikt. 
 

9.2 Uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten 
(Grensmaasproject, Vlaamse projecten) 

9.2.1. Huidig beleid 
 
Grensmaasproject 
Aan Nederlandse zijde van de Grensmaas vindt de komende jaren 
rivierverruiming en de realisatie van natuurgebieden plaats. 
Rivierverruiming vindt plaats door middel van stroomgeulverbreding, 
weerdverlaging en nevengeulen. Door stroomgeulverbreding en 
weerdverlaging heeft de rivier de ruimte om eilanden, zand- en 
grindbanken en nevengeulen te vormen. Hierdoor kunnen verschillende 
rivierecotopen ontstaan. Het ontstaan van nieuwe rivierbiotopen, de 
toename van het zelfreinigend vermogen en de verbetering van de 
zuurstofhuishouding leiden tot een grotere ecologische kwaliteit van de 
rivier. De te ontgronden gebieden en de dekgrondbergingen worden 
tot een aaneengesloten natuurgebied aaneengeregen door onvergraven 
natuurgebieden. Hierdoor vindt grootschalige natuurontwikkeling en 
ecologisch herstel van de rivier plaats. Hierbij ontstaat een nieuw 
riviergebonden natuurgebied van minimaal 1.000 ha. 
 
De uitvoering van het Grensmaasproject en de uitvoering van Vlaamse 
natuurprojecten bieden nieuwe kansen voor uitbreiding van 
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beschermde habitattypen in aansluiting op Natura 2000-gebied (Peters 
& Hoogerwerf, 2003; Van Braeckel & Van Looy, 2004). In tabel 9.1 is 
weergegeven wat het effect is van het Grensmaasproject  (VKA-2003; 
zonder drempels2) op de areaalgrootte van de aangewezen 
habitattypen en de populatiegrootte van beschermde soorten. Met VKA 
zonder drempels blijken alle beschermde habitats en soorten er 
minstens op vooruit te gaan. Voor de meeste typen wordt een 
aanzienlijke verbetering verwacht met een duurzame instandhouding in 
het vooruitzicht. In tabel 9.2 is daarnaast het effect van het 
Grensmaasproject weergegeven op een groter spectrum aan indicatieve 
rivierdalsoorten. In deze tabel zijn ook de kwalitatieve effecten van de 
drempels ten opzichte van het VKA2003 meegenomen 
 

Eur. nr Habitattype/ 

soort 

huidige 

habitatareaal/ 

populatiegrootte 

Toekomstig berekende 

habitatareaal/ 

populatiegrootte bij 

uitvoering Grensmaasplan  

(ook buiten Natura 2000) 

duurzame 

populatie in 

de looptijd 

van dit 

beheerplan 

Toelichting 

H3260B habitat stromend 

water met 

Vlottende 

waterranonkel 

potentieel habitat 

27 ha**  

(actueel habitat 

<0,5 ha; 10 

standplaatsen in 

2006) 

potentieel habitat 45**ha 

(reëel habitat onbekend) 

- Het potentieel geschikt areaal 

is op basis van geschikte 

stroomsnelheid en 

waterdiepte. Het reële areaal 

hangt mede af van de water- 

en sedimentkwaliteit. 

H6430A Natte ruigten en 

zomen  

 

0,5+ ha 6 ha** - Er treedt enige uitbreiding van 

het areaal aan moerassige 

vegetaties op, vooral buiten 

het huidige Natura 2000-

gebied (bij kleibergingen);  

H91E0A Vochtige alluviale 

bossen 

zachthoutooibos: 

15 ha 

moerasbos: 0 ha 

zachthoutooibos: 63-70 ha* 

moerasbos: 27-66 ha* 

- Er treedt een sterke 

verbetering op zowel in areaal 

als in kwaliteit van de habitat, 

vooral buiten het huidige 

Natura 2000-gebied 

H3270 Slikoevers, lage 

grindbanken 

(zone 10-300 

m3/s) 

142 ha* 283 ha**  - Er treedt sterke uitbreiding van 

areaal op en een beperkte 

verbetering van de kwaliteit 

doordat er wat meer variatie in 

sediment mogelijk wordt.  

H1337 Bever 

(reproductieve 

territoria) 

3  6-8*** (alleen Ned. zijde) alleen in 

samenhang 

met 

Maasplassen 

gebied en 

Vlaamse 

gebieden 

Bever breidt autonoom uit, 

maar ook door de toename 

van habitat, met name ooibos 

langs wateren in het winterbed 

                                                     
2 Kwantificeerbare effecten die door de aanleg van de drempels teweeg worden gebracht 

waren tijdens het schrijven van dit beheerplan nog niet voor handen.  

Tabel 9.1 Kwantitatieve effecten van uitvoering van het Grensmaasproject (zonder aanleg van drempels) op beschermde soorten en habitats 

(bron: modelstudies INBO). 
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H1163 Rivierdonderpad, 

paaihabitat 

5,3 ha** 

(berekend op 

basis van Cottus 

perifretum) 

8,34 ha** 

(berekend op basis van 

Cottus perifretum) 

- ja voor 

Cottus 

perifretum, 

- waarschijnlijk 

niet voor 

Cottus 

rhenanus 

Verbetering en beperkte 

areaaluitbreiding paaihabitat 

H1106 Zalm  n.v.t. (doortrek) n.v.t. (doortrek) n.v.t. 

(doortrek) 

habitatverbetering voor 

doortrekkende rheofiele 

soorten door verbetering van 

variatie in en areaal aan 

zomerbed 

H1099 Rivierprik  n.v.t. (doortrek) n.v.t. (doortrek) n.v.t. 

(doortrek) 

habitatverbetering voor 

doortrekkende rheofiele 

soorten door verbetering van 

variatie in en areaal aan 

zomerbed 

H1037 Gaffellibel  potentieel habitat 

27 ha**  

actueel/reëel 

habitat 0 ha 

potentieel habitat 45 ha** 

reëel habitat onbekend 

onbekend Dit is potentieel geschikt 

areaal op basis van 

stroomsnelheid en 

waterdiepte. Het reële areaal  

hangt ook samen met de 

water- en sedimentkwaliteit. 

Bronnen van de getallen en toelichting:  

Oppervlakteberekeningen in GIS; 

* modelberekening Ecodyn 2004 (Scenario B, na 10-50 jaar ontwikkeling); de marges hangen samen met spontane veranderingen in de 

tijd (10 vs.50 jaar ontwikkeling). getallen alleen voor het Nederlandse gebied. 

** modelberekening Ecodyn 2007 (met Vlaamse ingrepen). De marges hangen samen met onzekerheden over de hoeveelheid fijne 

grindfracties en zandfracties die beschikbaar komen na uitvoering van het Grensmaasproject (dan wel gesuppleerd kunnen worden 

*** getallen op basis van expert judgement (aantal geschikte wateren ten opzichte van de ervaring van het aantal beverburchten rond 

geschikte wateren elders in het rivierengebied) 

RE = Reproductieve eenheden 

 

Tabel 9.2 Resultaat van uitvoering van het Grensmaasproject (VKA-2003) op enkele gidssoorten (modelberekening met 

Ecodyn, 2004), uitgaande van een ideale morfologische situatie na uitvoering (vooral voldoende variatie in grindfracties). 

De waarden in kolom “VKA met drempels” geeft enkel een kwalitatieve vergelijking met het VKA-2003 en is tot stand 

gekomen op basis van expert judgement en verschillende beoordelingsstudies (zie § 9.2.8). 

Legenda: 0 = afwezig, I = kleine populatie, + = sleutelpopulatie, ++ = duurzame populatie, <VKA-2003 = verslechtering 

t.o.v. VKA-2003; >VKA-2003 = verbetering t.o.v. VKA-2003; (=) = vergelijkbaar met VKA-2003. 
 

Hydrozone Soort Huidig VKA2003 VKA+Vlaamse 

Boertienlocaties 

VKA-2003 met 

hoge drempels 

 

Rivierbedding Barbeel I + ++ <VKA2003 

 Kopvoorn + ++ ++ <VKA2003 

 Rivierdonderpad + ++ ++ <VKA2003 

 Vlottende 

waterranonkel 

I + ++ <VKA2003 

 Rivierfonteinkruid 0 ++ ++ >VKA2003 

 Sneep + ++ ++ <VKA2003 

 Kleine tanglibel I ++ ++ <VKA2003 

 Beekrombout I ++ ++ <VKA2003 
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 Otter 0 I I = 

 Kleine modderkruiper I I + = 

 Bever 0 I + = 

 IJsvogel I I + = 

 Weidebeekjuffer I I + = 

Bankzone en Lage Weerd Visdief I + + <VKA2003 

 Kleine plevier I ++ ++ <VKA2003 

 Grindwolfspin I ++ ++ <VKA2003 

 Blauwvleugelsprinkhaan I ++ ++ <VKA2003 

 Rugstreeppad 0 + ++ <VKA2003 

 Engelse alant I ++ ++ = 

 Kwartelkoning I I I = 

 Riempjes I ++ ++ <VKA2003 

 Paapje 0 I I = 

 Zwarte populier  I ++ ++ <VKA2003 

 Heksenmelk   + ++ ++ = 

 Kwak  0 + + = 

 Aalscholver  + 0 I >VKA2003 

 Rietgors + ++ ++ = 

Hoge weerd Grauwe klauwier 0 + + = 

 Roodborsttapuit I + + = 

 Geelgors + + ++ = 

 Viltig kruiskruid + ++ ++ = 

 Smalle raai I + ++ = 

 Grote tijm I + ++ = 

 Veldsalie  I ++ ++ = 

 Echte kruisdistel I + ++ = 

 Das I I I = 

 Waterral I 0 I = 

 Boomkikker  I + ++ = 

 Moerasvaren I ++ ++ = 

 Waterscheerling I + ++ = 

 Kamsalamander I + ++ = 

 Bruine kiekendief 0 0 0 = 

 Roerdomp 0 0 0 = 

 Vingerhelmbloem + ++ ++ = 

 Wielewaal I I + = 

 Middelste bonte specht 0 I + = 

 
Mitigatiedrempels 
De realisatie hoge drempels werkt op korte termijn sterk complicerend 
op halen van de instandhoudingsdoelstellingen uit het 
aanwijzingsbesluit. De verwachte effecten van hoge drempels in de 
rivier zijn uitgewerkt in § 7.2.8. Het verdwijnen van de stromend 
karakteristieken bij lagere waterstanden tast belangrijke 
habitatkenmerken aan, waardoor meerdere beschermde habitats en 
soorten negatief beïnvloed worden.  
Belangrijk aandachtspunt is echter de verwevenheid met het 
Grensmaasproject, dat nodig is omstandigheden voor enkele habitats 
en soorten juist te verbeteren. Vandaar dat de exacte effecten van de 
drempels nauwgezet gemonitord worden.  
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9.2.2. Maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 
 
Aanpassing mitigatiedrempels 
Het is aannemelijk dat er naast maatregelen die volgen uit een korte-
termijnoptimalisatie (inclusief optimalisatiemaatregelen uit de passende 
beoordeling), extra maatregelen nodig zijn om het halen van de 
instandhoudingsdoelen mogelijk te maken. Het verlagen van de 
drempels kan worden overwogen indien na uitvoering van het 
Grensmaasproject de bedding van de rivierbodem voldoende hoog is 
gesedimenteerd zoals wordt verwacht.  
 
 

9.3 Maatregelen bedding en morfologie 
 
Er is een structureel gebrek aan fijn grind en zand in de Grensmaas. 
Door de morfologie van de Grensmaas zo te herstellen dat deze een 
meer natuurlijk karakter krijgt, waarbij natuurlijke habitats kunnen 
ontstaan en soorten meer en betere leefgebieden krijgen.  
 

9.3.1. Huidig beleid 
Er wordt recentelijk in het dagelijks beheer door Rijkswaterstaat al 
zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud van grind in het 
systeem. 
 

9.3.2. Maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 
Na uitvoering van het Grensmaasproject is er mogelijk enige tijd 
voldoende substraat en materiaal aanwezig voor morfologische 
processen op lokale schaal. Onduidelijk is of dit voldoende is voor het 
laten ontstaan van een voldoende gevarieerde morfologie voor de 
doelstellingen uit Natura 2000. De verwachting is dat de rivier op wat 
langere termijn door erosie in de brede stroomgeulverbredingen weer 
een tekort aan fijne fracties krijgt.  
 
Richtlijnen beddingingrepen 
Om te voorkomen dat in de toekomst onnodig belangrijke 
morfologische processen worden stilgelegd of habitats worden 
vernietigd wordt door Rijkswaterstaat een set van richtlijnen opgesteld 
voor ingrepen in de bedding. De richtlijnen kunnen een leidraad zijn 
voor de omgang met breuksteen en grindbanken in de rivier en 
daarmee ervoor zorgen dat er niet onnodig in de morfologie van de 
rivier wordt ingegrepen. Er kan gewerkt worden vanuit de filosofie: 
“Ingrijpen waar nodig, niets doen waar mogelijk”. In § 7.2.7 van dit 
beheerplan worden al een aantal mogelijke richtlijnen genoemd. Het 
opstellen van een richtlijn voor morfologisch beheer is onderdeel van de 
Gebiedsagenda Grensmaas.  

Terughoudendheid met breuksteenstortingen in bedding; zonnodig 
afdekken met grindlaag 

De breukstenen zijn te groot om als substraat voor flora en fauna te 
dienen. Door het af te dekken met grind wordt het beter geschikt voor 
flora en fauna. 
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Geen uitbaggering van grind uit het zomerbed van de Grensmaas 

Bij onderonderhoudswerkzaamheden in de bedding waarbij grind wordt 
weggegraven, moet dit teruggestort worden in de bedding (bij 
voorkeur bovenstrooms van de ingreep) en niet onttrokken worden uit 
het systeem.  

Monitoring sedimenttransport Grensmaas 

Het is zaak inzicht te verkrijgen in processen die de morfologische 
processen in het systeem in gang houden. Dit ondezoek moet 
antwoord geven op de vraag of het Grensmaassysteem na uitvoering 
van het Grensmaasproject voldoende substraat beschikbaar heeft voor 
de natuurlijke morfologische processen.  

Onderzoek naar grindsuppletie  

Om het gebrek aan fijn grind en grof zand op te lossen moet gedacht 
worden aan grindsuppletie in het Grensmaassysteem. Dit is, hoewel 
kostbaar, één van de effectiefste maatregelen om de ecologie van de 
Grensmaas te herstellen. Daarnaast kunnen hiermee negatieve effecten 
van de hoge drempels gemitigeerd worden. Kostenefficiënte 
oplossingen zijn ook te bedenken vanuit het terugstorten van 
gebaggerd zand en grind bij de stuwen bovenstrooms (bij de stuwen en 
kanaalsplitsingen in het Luikse) en bij Linne en de zandvang bij 
Wessem.  
Er zal voor 2010 (afronding uiterlijk 2014) een onderzoek worden 
gestart naar de mogelijkheden voor grindsuppletie in de Grensmaas en 
de mate waarin dit zou moeten en kunnen plaatsvinden. RWS is voor 
de grindproblematiek mede afhankelijk van Vlaanderen en Wallonië. Zo 
moet er met Wallonië overlegd worden over het uitbaggeren van grind 
bij stuwen. In de Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie wordt 
een voorstel besproken waarin is opgenomen dat er geen touvenant 
meer uit de Maas mag worden gehaald. 
 

9.3.3. Optionele maatregelen  
In de toekomst kunnen concrete maatregelen voor grindsuppletie 
plaatsvinden. Mogelijk krijgen deze pas in de volgende generatie 
beheerplannen voor de Grensmaas hun beslag. Deze maatregelen 
moeten volgen uit de hierboven beschreven onderzoeken “monitoring 
sedimenttransport Grensmaas en “onderzoek grindsuppletie”. Als 
handreiking kunnen daarop vooruitlopend hier al een aantal 
aanvullende maatregelen genoemd worden. 
Op basis van de monitoring van het sedimenttransport in de Grensmaas 
kan dan een keuze worden gemaakt uit de verschillende maatregelen. 

Modeleren van reliëf in stroomgeulverbreding  

Om te voorkomen dat veel grind uit de bedding enkel in de 
stroomgeulverbredingen wordt afgezet, kan bij de afwerking van het 
Grensmaasproject extra grind in de stroomgeulverbredingen 
achterblijven. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van enkele grote 
grindruggen bij Itteren of Koeweide. Het aanbrengen van reliëf in een 
stroomgeulverbreding zorgt voor het beter op gang houden van 
morfologische processen als sedimentatie en erosie. Er ontstaan 



 
 
 

 
 
 

 136 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

plaatsen met hogere en lagere stroomsnelheden. Dit heeft als gevolg 
dat ook de sedimentatie en erosie van plaats tot plaats verschillen. 
Hierdoor ontstaat er meer diversiteit in habitats met als gevolg een 
hogere diversiteit van flora en fauna.  
 
Grindsuppletie met grind van elders 
Er kan extra grind ingebracht worden door het laten liggen van 
grindruggen bij de uitvoering van Grensmaasproject, bijvoorbeeld door 
afkoop bij het Consortium Grensmaas of door andere afspraken tijdens 
de uitvoering. Daarnaast is het aanvoeren van grind van elders 
mogelijk, dat vervolgens bij Borgharen in de rivier gebracht wordt, 
bijvoorbeeld door het lokaal verdiepen van al bestaande grindplassen of 
bovengrondse aanvoer van grind dat van de Waalse stuwen is 
bezonken.  

Grind en zand dat bij de stuwen (met name Linne, Roermond) wordt 
uitgebaggerd bij Borgharen terug in de Grensmaas brengen 

Om te zorgen dat er geen grind en grof zand uit het systeem verdwijnt 
en om de tekorten in het systeem aan te vullen, kan het grind wat bij 
Linne en Roermond uitgebaggerd wordt weer in het systeem 
teruggebracht worden. Op deze manier blijft er voldoende grind in het 
systeem om grindruggen te laten ontstaan. Omdat de morfologische 
situatie in de Grensmaas in de komende jaren sterk verandert, wordt 
binnen de termijn van dit beheerplan volstaan met een 
haalbaarheidsonderzoek. 
 

9.4 Maatregelen waterkwaliteit 
 
Om de Grensmaas geschikter te maken voor flora en fauna is het van 
belang de waterkwaliteit te verbeteren. Vooral de grote hoeveelheden 
slib en organisch materiaal vormen een probleem omdat de 
grindmatrixen verstopt raken en het grind daardoor minder geschikt 
wordt als vestigingssubstraat. 
 

9.4.1. Huidig beleid 
Als autonome ontwikkelingen voor het verbeteren van de 
waterkwaliteit worden meegenomen:  
• het verbeteren van de waterkwaliteit in de zijbeken,  
• het doorzetten van lopende anti-erosieprogramma’s voor hellingen 

in de kalkleemgebieden en  
• de waterzuiveringsinstallaties Wallonië.   
Verdere verbetering van de waterkwaliteit in de zijbeken kan via het 
reguliere beleid en de maatregelen van de KRW plaatsvinden. Voor 
maatregelen wordt hier verwezen naar het aparte KRW-beheerplan. 
Er lopen anti-erosieprogramma’s in het heuvelland van Zuid-Limburg 
en Haspengouw, waardoor de leemlast in de rivieren verkleind kan 
worden (door Waterschap Roer en Overmaas en de Vlaamse 
overheden).  
Recent is in Wallonië een belangrijke slag gemaakt met het gereed 
komen van enkele waterzuiveringsinstallaties in de grote steden. 
Verwacht mag worden dat hierdoor in de loop van 2008 verbeteringen 
in de waterkwaliteit op gaan treden. Het gaat daarbij vooral om 
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fosfaat- en nitraatgehalten en het aandeel aan organisch materiaal 
(algenbloei). Het steeds verder gereedkomen van 
waterzuiveringsinstallaties in Wallonië heeft ook een gunstig effect op 
de sliblast en de mate van perilithonvorming op stenen in de 
Grensmaas. Ook daarom is voortzetting van dit beleid in internationaal 
verband belangrijk. Vanuit internationale kaders (Internationale 
Maascommissie, KRW) moet deze positieve ontwikkeling verder 
gestimuleerd en zo nodig gefaciliteerd worden. 
 

9.4.2. Maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 

Aanvoer slib en organisch materiaal verminderen door het lozen van 
ongezuiverd rioolwater uit Wallonië terug te dringen door aanleg van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties 

Een groot deel van de inwoners van Wallonië is niet aangesloten op 
een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het slib en organisch materiaal 
afkomstig uit de bebouwde gebieden worden geloosd op de Maas. De 
ontwikkeling van waterzuiveringsinstallaties in Wallonië moet vanuit 
internationale kaders gestimuleerd worden. De planning is dat 75% van 
de Waalse bewoners op korte termijn wordt aangesloten op een 
rioolwaterzuivering. Een installatie bij Luik is onlangs opgestart. 
  

9.5 Maatregelen beekmondingen/verbindingen 
 
Rond beekmondingen bestaan goede kansen voor het herstel van 
watergebonden habitats, mede omdat daar vaak een gevarieerde 
morfologie in de vorm van grindwaaiers en stromingspatronen 
optreedt. Daarom zijn goed ontwikkelde beekmondingen van belang  
voor de menging van verschillende watertypen en om de 
instandhoudingsdoelen te halen voor H3260 waterplantenvegetaties, 
H1163 Rivierdonderpad (Cottus rhenanus) en potentieel habitat voor 
de H1037 Gaffellibel.  

 
9.5.1. Huidig beleid 

Rijkswaterstaat werkt samen met de waterschappen aan het herstel en 
verbetering van de beekmondingen, project Beekmondingen Maas 
(Peters e.a., 2007c,d). Deze maatregelen kunnen één op één 
overgenomen worden in dit beheerplan. Beekmondingen waarop dit 
betrekking heeft zijn de Kanjel, de Hemelbeek, Ur, Oude broekgraaf, 
de Kingbeek en de Geul. De Geulmonding is van speciaal belang voor 
het halen van de instandhoudingsdoelen. De loop van de Geul, gelegen 
tussen het Julianakanaal en de monding van de Geul, wordt bij 
uitvoering van het Grensmaasproject definitief verlegd, echter de 
monding van de Geul blijft ongewijzigd.  
 

9.5.2. Maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 
De instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 zijn met name 
realiseerbaar voor de beekmonding van de Geul. Dit in verband met het 
schaalniveau van de Geul ten opzichte van de andere zijbeken en de 
fraaie grindmilieus die er actief ontstaan.  
Voor de Geul speelt de monding een belangrijke rol doordat de grote 
grindwaaier in de Grensmaas potentieel biotoop vormt voor Vlottende 
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waterranonkel en Gaffellibel. Vermoedelijk is de morfologische 
gevarieerde Geulmonding de beste plek voor de Gaffellibel om zich 
überhaupt te vestigen in de Grensmaas. Hierbij is het van belang dat er 
behoud van ruimte en materiaal voor erosie en meandering in de 
beekmonding van de Geul e.o. blijft en dat de beek een grindige 
bedding houdt. De erosieprocessen in Geulmonding mogen niet 
aangetast worden, bijvoorbeeld door de aanleg van breuksteen of 
opstuwing. De recent aangelegde breuksteenbestorting moet daarom - 
conform de verleende vergunning - voor 1-1-2015 verwijderd worden.  

Verwijderen (oever)bestortingen in beekmondingen 

Waar mogelijk verwijderen van breuksteen en overige bestortingen in 
de beekmondingen. Door het weghalen van (oever)bestortingen (van 
breuksteen) kan de oever weer door de rivier vormgegeven worden en 
kan gevarieerde morfologie in de vorm van grindwaaiers en 
stromingspatronen optreden. Hierdoor ontstaan goede kansen voor het 
herstel van watergebonden habitats. 

Toelaten spontane morfologische en vegetatieontwikkeling rond 
beekmondingen 

Toelaten van spontane morfologische en vegetatieontwikkeling rond de 
beekmondingen (puinwaaiervorming in de rivier, zandbanken en 
grindbanken in de monding, vorming actieve oeversteilwanden). Door 
ontwikkelingen de vrije hand te geven, krijgt het gebied rond een 
beekmonding weer een natuurlijke structuur. Door deze natuurlijke 
structuur kunnen verschillende soorten, zoals waterplanten zich 
vestigen en het gebied kan zich ontwikkelen tot een habitat voor 
andere soorten. 

Verwijderen barrières in de grotere beken met achterland voor optrek 
van vis  

Door barrières te verwijderen kunnen trekvissen via beken weer andere 
watersystemen bereiken. De samenhang tussen verschillende systemen 
wordt hersteld en soorten hebben hierdoor de mogelijkheid om zich 
ook op andere plaatsen te vestigen en te paaien. Het gaat hierbij om de 
volgende activiteiten: 
• Verwijderen barrières voor de optrek van vis:  
• verwijderen van stuwen aan het eind van een zijrivier,  
• de aanleg van vispassages en/of  
• het opnieuw graven van een verbinding.  
 

9.6 Natuurbeheer 
 
Naast het beheer van de rivier is er ook natuurbeheer nodig om het 
ontstaan van (ruimte voor) natuurlijke habitats te bevorderen.  
 

9.6.1. Huidig beleid 
Het huidige Nederlandse natuurbeheer is gericht op het beschermen, 
onderhouden en aanleggen van nieuwe natuur. Hierbij gaat het om 
gebiedsbescherming, soortenbescherming en behoud van biodiversiteit.  
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Continuering van het huidige natuurbeheer in de natuurterreinen van 
Natuurmonumenten, waardoor beschermde moerasruigten (H6430A) 
en ooibos (H91E0A) zich steeds beter kunnen ontwikkelen is 
noodzakelijk. Het lopende EHS-beleid kan verder ingezet worden om 
bestaande natuurgebieden uit te breiden. Dit voorziet erin aankoop van 
vastgestelde gronden voor 2018 te realiseren. Dit gebeurt dus mogelijk 
pas na de looptijd van dit beheerplan. 
 

9.6.2. Maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000  

Aanpassing vangstmethoden beverratten/muskustattenbestrijding in 
Vlaanderen 

Aan Vlaamse zijde wordt formeel nog geen rekening gehouden met de 
aanwezigheid van bevers en wordt ten behoeve van de 
beverratbestrijding gebruik gemaakt van klemmen. De beverratstand is 
echter ook met levendvangkooien goed terug te dringen. Door hiervan 
gebruik te maken wordt voorkomen dat bevers omkomen in klemmen. 
Hiervoor dient afstemming plaats te vinden met Vlaanderen. 
Rijkswaterstaat treedt in overleg met het Vlaanderen over de 
mogelijkheden tot aanpassing van de vangstmethoden bij de 
beverrattenbestrijding. Dit moet er toe kunnen leiden dat er uiterlijk in 
2010 een officiële gedragscode aan Vlaamse zijde van kracht wordt. 
 

9.7 Oeverontwikkeling en -beheer 
 
Onder natuurlijke oevers worden oevers zonder technische 
oeververdediging verstaan. Dit is het geval op plaatsen waar sprake is 
van een dynamisch evenwicht. Hierdoor kan het profiel zich autonoom 
ontwikkelen, met erosie en sedimentatie als gevolg. Er kan sprake zijn 
van kale zand- en sliboevers, maar ook van met moerasplanten 
begroeide oevers.  
 

9.7.1. Huidig beleid 
In het verleden zijn de oevers van de Maas veelal met stenen 
verdedigd. Deze stenen verdediging vormt een ecologisch beperkt 
interessante overgangszone tussen land en water. Deze beperking is  al 
langere tijd onderkend en is de aanleiding geweest voor het Project 
Natuur(vriende)lijke Oevers Maas (Rijkswaterstaat, 1995). De 
belangrijkste doelstelling van PNOM was om de ecologische 
corridorfunctie van de Maasoevers te verbeteren. In het kader van 
PNOM zijn diverse initiatieven ontplooid die het ecologisch 
functioneren en de corridorfunctie van de Maas hebben verbeterd. 
PNOM is in 2005 omgevormd tot het project Natuur(vriende)lijke 
Oevers Maas (NVO-Maas).  
 

9.7.2. Maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 

Waar mogelijk (i.v.m. mijnsteenstorten) realisatie vrij 
eroderende/natuurlijke oevers tussen Ohé en Brandt. 

Waar mogelijk worden vrij eroderende/natuurlijke oevers gerealiseerd 
op het traject tussen Ohé en de Brandt (verwijderen zetwerk en 
bestortingen van breuksteen). Dit is ook in het kader van de 
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Kaderrichtlijn Water van belang. Het aantal locaties waar dit kan is 
beperkt door de aanwezigheid van mijnsteen in de oevers van onder 
andere de Brandt en de Kuilkensgreend. Door het weghalen van 
oeverbestortingen kan de oever weer door de rivier worden gevormd 
en als habitat functioneren voor diverse soorten. Meer natuurlijke 
oevers leiden tot vergroting van de biotoop voor bevers en alluviaal 
bos.  

Protocol opstellen voor het omgaan met ‘ruwheidsbeheer’ 

Om rivierbeheerders intern richting mee te geven voor de omgang met 
het verwijderen van begroeiing of sediment langs de Grensmaas is het 
nuttig hiervoor richtlijnen op te zetten. Elementen die hierin uitgewerkt 
dienen te worden zijn bijvoorbeeld de kap van spontane vegetatie en 
het verwijderen van bos in combinatie met het ontstaan van 
karakteristieke pioniersituaties (filosofie van Handboek Cyclisch 
Beheer). Hierbij kan een relatie worden gelegd met de richtlijn voor de 
beddingingrepen. De Gebiedsagenda Grensmaas is de inhoudelijke 
bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst Grensmaas en dient als 
ondersteunend document voor het protocol dynamisch rivier- en 
natuurbeheer. 
 

9.8 Laagwaterbeheer 
 
Bij laagwater vallen grindbanken en grindoevers droog. Deze lage 
waterstanden zijn onderdeel van een natuurlijke grindrivier. Extreem 
lage waterstanden hebben echter nadelige gevolgen voor het 
ecosysteem. Het droogvallen van deze grindbanken is nadelig voor 
soorten die de grindbanken normaliter als paaibedden gebruiken.  
 

9.8.1. Huidig beleid 
Voor het huidige beleid betreffende het laagwaterbeheer wordt hier 
verwezen naar § 6.9.  
 

9.8.2. Maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 
Voor het behalen van de doelen voor Natura 2000 is het voorlopig 
voldoende dat de ondergrens van 10 m3/s als minimumafvoer aanblijft, 
waarbij slechts in extreme periodes van droogte deze maatvoering mag 
worden onderschreden. Dit is echter zeker geen optimale situatie en de 
afvoer van 10 m3/s moet vooralsnog als gewenste ondergrens 
beschouwd worden om het behalen van de Natura 2000 doelen 
mogelijk te maken (zie § 7.2.9).  
Voor de Gaffellibel en Rivierdonderpad geldt een maximale 
watertemperatuur van 21°C. Richtlijn is de temperatuur niet boven 
deze maximale waarde te laten uitkomen. Tijdens warme 
zomerperiodes in combinatie met laag debiet is het echter vooralsnog 
onmogelijk om overschrijding te voorkomen. Tijdens het voorjaar 
(maart t/m mei) en najaar (okt-dec) is het streven dat de temperatuur 
niet boven de 21°C komt.  
 

9.8.3. Optionele maatregelen  
Aangezien de stuw van Borgharen alleen op de stand van 10 m3/s 
automatische aanpassingen uitvoert, is het niet mogelijk om bij 
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Borgharen vanaf 60 m3/s bij Monsin meer water door de Maas te 
sturen. Dit kan alleen door de afvoeren op de kanalen aan te passen. 
Uit onderzoek bleek dat met een minimumafvoer van 10 m3/s 
waarschijnlijk ecologisch nog wel acceptabel is. Toch blijven de 
zuurstofgehalten, de hoge watertemperatuur en andere 
waterkwaliteitsparameters een punt van zorg bij deze lage afvoeren 
(Ertsen e.a., 2000), mede door de slechte waterkwaliteit. Het optimum 
voor zomerafvoeren ligt vermoedelijk rond de 40 m3/s. Momenteel is er 
een discussie gaande om tijdens kritieke situaties (laag debiet, hoge 
temperaturen) in de nacht wat meer water en overdag wat minder 
water door de Grensmaas te laten gaan. Deze ingreep komt ten goede 
aan de ecologische kwaliteit van het water. 

Onderzoeken mogelijkheid voor aanpassen verdeling binnen 
Maasafvoerverdrag 

Om de huidige situatie te verbeteren, moet een herverdeling van de 
waterafvoer tussen afvoerkanalen en Maas plaatsvinden. Er lopen op 
dit moment een aantal onderzoeken naar de waterverdeling en het 
laagwaterbeheer in de Maas (onderzoek Vlaanderen ten behoeve van 
waterkrachtcentrales, onderzoek Nederland laagwaterbeheer). Deze 
onderzoeken bieden kansen om te komen tot een aangepaste 
afvoerverdeling. De ondergrens van 10 m3/s mag daarbij niet in het 
geding komen, en waar mogelijk verhoogd worden. Daarnaast moet er 
naar gestreefd worden de duurperioden met een afvoer van 10 m3/s te 
verkorten. In alle gevallen moet er naar gestreefd worden de maximale 
watertemperatuur onder de kritische grens van  21 ºC te houden (zie § 
7.2.9). Om de huidige situatie te verbeteren is intensief overleg met 
Vlaanderen noodzakelijk. 
 

9.9 Stuwbeheer 
 
In de Grensmaas komen als gevolg van de aanwezige 
waterkrachtcentrale bovenstrooms van de stuw bij Borgharen sterke 
dagelijkse fluctuaties voor. Deze grote afvoerschommelingen, 
veroorzaakt door waterkrachtcentrale Lixhe, zorgen voor verstoring van 
met name pioniervegetaties en waterplanten, met name tijdens lagere 
en gemiddelde afvoeren. Ook voor potentiële paaigronden zijn deze 
dagelijkse afvoerschommelingen ongewenst.  
 

9.9.1. Huidig beleid 
De stuw van Borgharen heeft de mogelijkheid een deel van de pieken 
van Lixhe te dempen. Door tijdelijk de stuw wat op te trekken en het 
water geleidelijker af te voeren op de Grensmaas worden pieken 
minder extreem. De huidige norm voor piekdemping is gelegd op circa 
25% van de afvoer per uur. Verder kijkt de regeling altijd naar de harde 
eis om minimaal 10 m3/s naar de Grensmaas af te voeren. De stuw is 
automatisch ingesteld om hier niet onder te duiken. Pas als de 
waterstand in het Julianakanaal lager komt dan 43,93 m t.o.v. NAP, 
“verlaat” de stuwbesturing de streefwaarde van 10 m3/s via de 
Grensmaas. 
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9.9.2. Maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 

Onderzoek naar demping waterpieken bij de stuw Borgharen 

Voor de aanpak van deze maatregel kan gedacht worden aan een 
aantal mogelijkheden. Mogelijkheid één is het bufferen van de 
waterpieken in het stuwpand Maastricht. Een tweede mogelijkheid is 
het terugpompen van water vanuit het Albertkanaal. Een derde 
mogelijkheid is het terugpompen van meer water uit het Julianakanaal. 
Door afvoer van meer water via de Grensmaas blijft het peil in de 
Grensmaas hoger en zijn de schommelingen in het waterpeil minder 
groot dan wanneer het peil al laag staat. Het eerder of meer 
terugpompen van water uit het Julianakanaal is een dure oplossing, die 
slechts als uiterste oplossing kan worden meegenomen. 

Onderzoek naar mogelijkheden voor afschrijving/vervanging turbines 
waterkrachtcentrale Lixhe door traploze systemen 

De waterkrachtcentrale zorgt voor afvoerschommelingen binnen een 
korte periode. Dit zorgt voor grote schommelingen en kan leiden tot 
tijdelijke droogval van potentiële paaibedden en dagelijks onderlopen 
van pioniervegetaties op de oever. Voor een gelijkmatiger afvoer is een 
traploze turbine bij Lixhe een oplossing. De waterkrachtcentrale is in 
eigendom van het elektriciteitsbedrijf bij Lixhe. Er moet met Wallonië 
overleg plaatsvinden over afschrijving en vervanging van de turbines bij 
de stuw, waarbij moet worden gekeken naar de mogelijkheden. 
Momenteel (eind 2008) loopt een procedure voor de verlenging van de 
vergunning waarbij door Nederland wordt ingebracht dat er één 
turbine traploos moet worden.  
 

9.10 Recreatie 
 
Het gebied rond de Grensmaas is aantrekkelijk voor recreanten. 
Momenteel vinden diverse vormen van recreatie plaats, te weten: 
peddelgerelateerde recreatievaart (kajakken, kanoën en raften), vissen 
(nachtvissen, vissen), snelle recreatievaart, wandelen en fietsen. Het 
gebied blijft toegankelijk voor recreatie, waarbij het van belang is dat 
de natuur geen wezenlijke hinder ondervindt. 
 

9.10.1. Huidig beleid 
Er is een verbod op nachtvissen in de Maasplassen. Het Beheerplan 
Natura 2000 Grensmaas sluit aan bij dit bestaande verbod. Het 
nachtvissen bij de Maasplassen kan voor (nachtelijke) verstoring van 
bevers zorgen. Ook de beverterritoria en potentieel geschikte plaatsen 
voor aanleg van burchten dienen tegen verstoring beschermd te 
worden. 
Daarnaast geldt dat voor alle nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld nieuwe 
recreatieve bedrijven; uitbreiding van bestaande activiteiten) die leiden 
tot uitbreiding van recreatieve activiteiten een vergunning (en passende 
beoordeling) nodig is in het kader van de Nb-wet. 
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9.10.2. Maatregelen t.b.v. instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 

Monitoringsonderzoek recreatie 

Op dit moment is nog onduidelijk wat de effecten zijn van recreatie in 
de Grensmaas na uitvoering het Grensmaasproject. De huidige 
recreatiedruk lijkt voor de instandhoudingsdoelstellingen geen 
probleem de verwachting is echter de druk op het gebied gaat 
toenemen. Een monitoringsonderzoek moet uitwijzen hoe de recreatie 
in het gebied zich ontwikkeld. Hierbij wordt specifiek gekeken naar 
bedrijven die een mogelijk negatieve invloed hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen. Een voorbeeld is een bedrijf dat een 
aantrekkende werking heeft op de intensiteit waarmee het 
Grensmaasgebied bevaren wordt. In een volgende generatie 
beheerplannen kan dan rekening worden gehouden met de uitkomsten 
van dit onderzoek.  

Afspreken plafond peddelgerelateerde recreatievaart 

Momenteel blijkt de peddelgerelateerde recreatievaart nog weinig 
negatief effect te hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van uit 
Natura 2000. Er moet echter voorkomen worden dat deze vorm van 
recreatie dusdanig toeneemt dat er wel negatieve gevolgen voor de 
natuur ontstaan. Het is daarom verstandig om een plafond voor de 
peddelgerelateerde recreatievaart (maximum aantal) in te stellen. 
Hiervoor is afstemming met Vlaanderen noodzakelijk. De provincie 
Limburg werkt in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 
Grensmaas met Vlaanderen een voorstel uit voor de beperking van de 
peddelgerelateerde recreatievaart op de Grensmaas. Het voorstel is om 
het huidige aantal als maximum te nemen, waarbij eventueel 
onderscheid kan worden gemaakt tussen de paaitijd van 
vissen/broedtijd van vogels (periode maart tot en met juni) en de 
overige perioden.  
Totdat er een definitief ‘kanoplafond’ is vastgesteld moet voor elke 
uitbreiding van het aantal kano’s (meer dan de huidige 350 kano’s; 400 
personen/dag) door bedrijven zelf een vergunning in het kader van de 
Nb-wet worden aangevraagd.  
 

9.10.3. Optionele maatregelen  

Afspreken gedragscode peddelgerelateerde recreatievaart en 
hengelsport (zonering in ruimte en tijd) 

Het verdient aanbeveling een circulaire op te stellen waarin de 
gedragregels voor de recreatievaart en hengelsport worden 
opgenomen. Voor hengelsportrecreanten kunnen deze gedragsregels 
ook ondergebracht worden in een volgend Visstandbeheerplan. 
Het is belangrijk dat de kanoverhuurbedrijven en 
hengelsportverenigingen hierbij betrokken worden. Zij kunnen 
recreanten wijzen op de circulaire en deze verspreiden. Een uitgewerkte 
versie van deze gedragscode sportvisserij is te vinden in de bijlagen bij 
het Samenwerkovereenkomst Grensmaas. 
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9.11 Bijdrage van de maatregelen aan de 
instandhoudingsdoelstellingen 
 
Tabel 9.3 geeft een beeld van de bijdrage van de verschillende 
maatregelen aan het behalen van de Natura 2000-doelstellingen.  
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Tabel 9.3 Bijdrage maatregelen aan instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000. 

H3260B Beken en rivieren met waterplanten  

(wateren met Grote fonteinkruiden, maar in het geval van de Grensmaas de specifiek 

stromende variant met Vlottende waterranonkel; in samenhang met de complementaire 

soort H1037 Gaffellibel). 

Instandhoudingsdoelstelling Oppervlakte Kwaliteit 

 uitbreiding behoud 

Doel voor de Grensmaas  • minimaal 18 halve kilometervakken als meerjarig 

gemiddelde 

• 45 ha potentieel habitat 

Huidige situatie • 27 ha potentieel habitat (<0,5 ha reëel habitat) 

• 6 halve kilometervakken 

Bedreigingen Maatregelen 

• Onnatuurlijk hoge 
stroomsnelheden 

• Gebrek aan ondiepe, 
stromende milieu’s 

• Gebrek aan fijn grind/grof zand 

• Waterkwaliteit, vooral hoge 
sliblast 

• Verstuwing van de rivier 

• Dageijkse afvoerfluctuaties 

• Uitvoering Grensmaasproject 

• Mitigatie/aanpassing werking hoge drempels 

• Richtlijn bedding ingrepen opstellen 

• Terughoudendheid met breuksteen bestortingen 
in de bedding 

• Geen uitbaggering van grind uit het zomerbed 

• Monitoring sedimenttransport 

• Onderzoek naar grindsuppletie 

• Handhaven ondergrens 10m3/s voor afvoer 

• Onderzoek naar mogelijkheden demping 
waterpieken bij stuw Borgharen 

• Onderzoek naar mogelijkheden 
afschrijving/vervanging tubines WKC Lixhe 

• Aanvoer slib en organisch materiaal verminderen 
in overleg met Wallonië 

H3270 Slikkige rivieroevers, lage grindbanken  

 

Instandhoudingsdoelstelling Oppervlakte Kwaliteit 

 behoud verbetering 

Doel voor de Grensmaas  • Gevarieerdere samenstelling substraat 

• Vermindering sliblast 

• Vermindering dagelijkse 
waterstandsschommelingen 

Huidige situatie 142 ha, slechte kwaliteit 

Bedreigingen Maatregelen 

• Gebrek aan fijn grind/grof zand 

• Waterkwaliteit, vooral hoge 
sliblast 

• Dagelijkse afvoerfluctuaties 

• Onnatuurlijk hoge 
stroomsnelheden 

• Uitvoering Grensmaasproject 

• Geen uitbaggering van grind uit het zomerbed 

• Richtlijn bedding ingrepen opstellen 

• Monitoring sedimenttransport 

• Onderzoek naar grindsuppletie 

• Handhaven ondergrens 10m3/s voor afvoer 

• Onderzoek naar mogelijkheden demping 
waterpieken bij stuw Borgharen 

• Onderzoek naar mogelijkheden 
afschrijving/vervanging tubines WKC Lixhe 

• Aanvoer slib en organische materiaal 
verminderen in overleg met Wallonië 
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H6430A Ruigten en zomen 

 (moerasspirea)  

Instandhoudingsdoelstelling Oppervlakte Kwaliteit 

 behoud behoud 

Doel voor de Grensmaas  0,5 ha 

Huidige situatie 0,5 ha, continuering beheer 

Bedreigingen Maatregelen 
 • Uitvoering Grensmaasproject 

• Handhaven ondergrens 10m3/s voor afvoer 

• Onderzoek naar mogelijkheden demping 
waterpieken bij stuw Borgharen 

• Onderzoek naar mogelijkheden 
afschrijving/vervanging tubines WKC Lixhe 

• Realiseren vrij eroderende/natuurvriendelijke 
oevers 

• Aanvoer slib en organische materiaal verminderen 
in overleg met Wallonië 

• Protocol opstellen voor het omgaan met 
‘ruwheidsbeheer’ 

H91E0A Vochtige alluviale bossen 

 (zachthoutooisbossen) 

Instandhoudingsdoelstelling Oppervlakte Kwaliteit 

 behoud behoud 

Doel voor de Grensmaas  15 ha 

Huidige situatie 15 ha, continuering beheer 

Bedreigingen Maatregelen 
 • Uitvoering Grensmaasproject 

• Handhaven ondergrens 10m3/s voor afvoer 

• Onderzoek naar mogelijkheden demping 
waterpieken bij stuw Borgharen 

• Onderzoek naar mogelijkheden 
afschrijving/vervanging tubines WKC Lixhe 

• Realiseren vrij eroderende/natuurvriendelijke 
oevers 

• Aanvoer slib en organische materiaal verminderen 
in overleg met Wallonië 

• Protocol opstellen voor het omgaan met 
‘ruwheidsbeheer’ 
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H1099 Rivierprik 

 

Instandhoudingsdoelstelling Omvang 

leefgebied 

Kwaliteit 

leefgebied 

Populatie 

 behoud behoud uitbreiding 

Doel voor de Grensmaas  • Vrije doortrek 

• Watertemperatuur (zalmnorm) 

• Aantoonbare opgroei van Rivierprik 

Huidige situatie • Vrije doortrek 

• Soms onderschrijding zalmnorm 

 

H1106 Zalm 

 

Instandhoudingsdoelstelling Omvang 

leefgebied 

Kwaliteit 

leefgebied 

Populatie 

 Behoud Behoud uitbreiding 

Doel voor de Grensmaas  • Vrije doortrek 

• Watertemperatuur (zalmnorm) 

Huidige situatie • Vrije doortrek 

• Soms onderschrijding zalmnorm 

 

Bedreigingen Maatregelen 

• Gebrek aan fijn grind/grof zand 

• Waterkwaliteit, vooral hoge 
sliblast en temperatuur 

 

• Uitvoering Grensmaasproject 

• Handhaven ondergrens 10m3/s voor afvoer 

• Terughoudendheid met breuksteen bestortingen 
in de bedding 

• Geen uitbaggering van grind uit het zomerbed 

• Monitoring sedimenttransport 

• Onderzoek naar grindsuppletie 

• Aanvoer slib en organische materiaal 
verminderen in overleg met Wallonië 

• Verwijderen barrières met achterland in grote 
beken 

• Toelaten spontane ontwikkeling van morfologie 
en vegetatie rond beekmondingen 

Bedreigingen Maatregelen 

• Waterkwaliteit, vooral hoge 
sliblast en temperatuur 

 

• Handhaven ondergrens 10m3/s voor afvoer 

• Aanvoer slib en organische materiaal 
verminderen in overleg met Wallonië 

• Verwijderen barrières met achterland in grote 
beken 

• Toelaten spontane ontwikkeling van morfologie 
en vegetatie rond beekmondingen 
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H1163 Rivierdonderpad  

(variant stromend water Cottus rhenanus) 

Instandhoudingsdoelstelling Omvang 

leefgebied 

Kwaliteit 

leefgebied 

Populatie 

 behoud behoud behoud 

Doel voor de Grensmaas  • Vestiging kleine populatie 

• 45 ha potentieel habitat 

Huidige situatie • Komt niet voor 

• 27 ha potentieel habitat 

 

H1337 Bever 

 

Instandhoudingsdoelstelling Omvang 

leefgebied 

Kwaliteit 

leefgebied 

Populatie 

 uitbreiding verbetering uitbreiding 

Doel voor de Grensmaas  6 territoria 

Huidige situatie 3 territoria 

 

Bedreigingen Maatregelen 

• Gebrek aan ondiepe, 
stromende milieu’s 

• Gebrek aan fijn grind/grof zand 

• Waterkwaliteit, vooral hoge 
sliblast en temperatuur 

• Dagelijkse afvoerfluctuaties  

• Toename kanorecreatie 

• Uitvoering Grensmaasproject 

• Mitigatie/aanpassing werking hoge drempels 

• Terughoudendheid met breuksteen bestortingen 
in de bedding 

• Geen uitbaggering van grind uit het zomerbed 

• Monitoring sedimenttransport 

• Onderzoek naar grindsuppletie 

• Handhaven ondergrens 10m3/s voor afvoer 

• Onderzoek naar mogelijkheden demping 
waterpieken bij stuw Borgharen 

• Onderzoek naar mogelijkheden 
afschrijving/vervanging tubines WKC Lixhe 

• Aanvoer slib en organisch materiaal verminderen 
in overleg met Wallonië 

• Verwijderen barrières met achterland in grote 
beken 

• Toelaten spontane ontwikkeling van morfologie 
en vegetatie rond beekmondingen 

• Monitoringsonderzoek recreatie 

• Instellen plafond voor peddelgerelateerde 
reacreatievaart 

Bedreigingen Maatregelen 

• Beverrattenbestrijding aan 
Vlaamse zijde van de 
Grensmaas 

• Uitvoering Grensmaasproject 

• Protocol opstellen voor het omgaan met 
‘ruwheidsbeheer’ 

• Realiseren vrij eroderende/natuurvriendelijke 
oevers 

• Monitoringsonderzoek recreatie 

• Instellen plafond voor peddelgerelateerde 
reacreatievaart 



 
 
 

 
 
 

 149 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

 

H1037 Gaffellibel  

(complementair doel) 

Instandhoudingsdoelstelling Omvang 

leefgebied 

Kwaliteit 

leefgebied 

Populatie 

 behoud verbetering uitbreiding 

Doel voor de Grensmaas  Populatie van minimaal 150 exemplaren 

Huidige situatie Komt niet voor 

 

 

 

 

 

Bedreigingen Maatregelen 

• Gebrek aan ondiepe, 
stromende milieu’s 

• Gebrek aan fijn grind/grof zand 

• Waterkwaliteit, vooral hoge 
sliblast en temperatuur 

• Dagelijkse afvoerfluctuaties  

• Toename kanorecreatie 

• Uitvoering Grensmaasproject 

• Mitigatie/aanpassing werking hoge drempels 

• Terughoudendheid met breuksteen bestortingen 
in de bedding 

• Geen uitbaggering van grind uit het zomerbed 

• Monitoring sedimenttransport 

• Onderzoek naar grindsuppletie 

• Handhaven ondergrens 10m3/s voor afvoer 

• Onderzoek naar mogelijkheden demping 
waterpieken bij stuw Borgharen 

• Onderzoek naar mogelijkheden 
afschrijving/vervanging tubines WKC Lixhe 

• Aanvoer slib en organisch materiaal verminderen 
in overleg met Wallonië 

• Toelaten spontane ontwikkeling van morfologie 
en vegetatie rond beekmondingen 
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10. Handhaving  
 
 

10.1 Toezicht en handhaving 
 
Voor een goede implementatie van de Natuurbeschermingswet 1998 
(en daarmee de Europese richtlijnen) is toezicht en handhaving 
noodzakelijk. Toezicht en handhaving houden in dat controle 
plaatsvindt op de naleving van de in de verleende vergunning gestelde 
voorwaarden. Daarnaast dient opsporing plaats te vinden van 
activiteiten die zonder geldige vergunning gebeuren.  
 
Naast de Nb-wet 1998 zijn een groot aantal andere wetten en regels 
van toepassing, zoals de Wet op de Waterkering en de Wet 
Waterhuishouding. Hiervoor zijn verschillende handhavende instanties 
bevoegd gezag, die allen in het gebied opereren. Verantwoordelijkheid 
voor toezicht en handhaving ligt bij de volgende bevoegde gezagen: 
• Ministerie van LNV,  
• Ministerie van V&W,  
• Provincie Limburg, 
• Ministerie van Justitie (artikel 17 Wet op de economische delicten). 
Afstemming en samenwerking tussen deze organisaties op het gebied 
van handhaving is de basis voor dit beheerplan.   
 
Het Beheerplan Natura 2000 Grensmaas heeft alleen zeggenschap over 
de Nederlandse helft van het zomerbed van de Grensmaas en de 
terreinen in het noordelijk deel, Koningssteen en de Brandt. Voor het 
gehele zomerbed van de Grensmaas zou het wenselijk zijn dat er met 
Vlaanderen, net als tussen de Nederlandse organisaties, afstemming en 
samenwerking plaatsvindt. De Gebiedsagenda, de Samenwerkings-
overeenkomst Grensmaas en de notitie “Samen werken aan de 
gemeenschappelijke Maas”dienen hiervoor als basis. 
 
Naleving van maatregelen of verleende vergunningen in de Grensmaas 
vindt plaats op water en op land. De handhaving op water ligt bij 
Rijkswaterstaat, als uitvoerende partij van het Ministerie van V&W en 
beheerder van het grootste deel van het Grensmaasgebied. Het 
zwaartepunt van de handhaving op land ligt bij de Provincie Limburg.  
Bij overtreding van de wet- en regelgeving zijn de volgende 
maatregelen mogelijk: 
• Intrekken vergunning bij niet voldoen aan gestelde voorwaarden of 

beperkingen,  
• Toepassen bestuursdwang bij het niet nakomen van verplichtingen, 
• Nemen passende maatregelen bij verslechtering of verstoring van 

de natuurwaarden na vergunningverlening. 
 
Er is sprake van een economisch delict bij overtreding van de volgende 
bepalingen: 
• Verbod schadelijke activiteiten 
• Naleving beheerplan in beschermde natuurmonumenten 
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• Verbod schadelijke activiteiten in Natura 2000-gebieden 
• Zorgplicht 
• Beperking toegang 

Groene Brigade 

Eind 2006 is de Groene Brigade opgericht. Ze bestaat uit 
opsporingsambtenaren van diverse handhavingsinstanties, waaronder  
Stichting Samenwerkingsverband De Maasplassen Limburg, Stichting 
het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, Limburgse gemeenten en de 
Provincie Limburg. Doel is het verbeteren van de samenwerking en het 
intensiveren van de handhaving in het Limburgse buitengebied door 
versterking van het toezicht. De brigade voert gezamenlijk controles uit 
in heel Limburg en ziet toe op de kwaliteit en leefbaarheid van het 
Limburgse buitengebied. Zij is flexibel inzetbaar, vooral in de avond- en 
weekenduren. Iedere medewerker werkt in een eigen gebied en pakt de 
specifieke problemen van het betreffende gebied aan. Het gaat om 
handhaving van groene wetten (Flora-Faunawet, Boswet, Visserijwet & 
Natuurbeschermingswet) en om overtredingen betreffende het 
milieuhygiënerecht (Wet Milieubeheer en aanverwante wetgeving). 
Andere aandachtspunten zijn onder meer recreatieoverlast, afval, 
ruimtelijke ordeningsaspecten, stroperij en overtredingen van de 
waterwetgeving. De Groene brigade is het aanspreekpunt voor 
recreanten, lokale overheid, terreinbeheerders en grondgebruikers. De 
leden van de brigade hebben een bijzondere opsporingsbevoegdheid, 
een eigen wagenpark en communicatiemiddelen. Met de politie is 
afgesproken dat de groene brigade indien nodig op snelle assistentie 
kan rekenen. Aangaande het controleren van vissers heeft de 
Limburgse Hengelsportfederatie een deel van de taak van de Groene 
brigade contractueel overgenomen. 
 
De Groene Brigade is 24 uur per dag bereikbaar via (043) 361 70 70 of 
via e-mail: groenebrigade@prvlimburg.nl.  
 

10.2 Gedragscode 
 
Voor de recreatievaart (kanoën en raften) wordt een gedragscode 
opgesteld. Uitgangspunt van de gedragscode is een vrije, respectvolle 
natuurbeleving. De gedragscode bevat simpele spelregels en vuistregels 
om verstoring van bijvoorbeeld paaigronden of bevers te voorkomen. 
Voor wat betreft de hengelsport zou deze gedragscode ook onderdeel 
van het volgende visstandbeheerplan kunnen uitmaken. Het 
Grensmaasgebied is toegankelijk voor extensieve vormen van recreatie 
zolang deze geen beperking vormen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen. Na de uitvoering van het 
Grensmaasproject moet duidelijk worden met welke intensiteit het 
gebied gebruikt wordt voor recreatie. Een monitoringsonderzoek moet 
uitwijzen of een zonering van recreatieve vormen van gebruik dan 
noodzakelijk is. 
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11. Evaluatie en monitoring  
 
 

11.1 Verplichte monitoring Natura 2000 
 
Monitoring geschiedt conform de eisen en uitgangspunten in het 
Programma van eisen gebiedsgerichte monitoring Natura 2000 (LNV 
2009). Onderstaande punten maken onderdeel uit van de monitoring: 
1. Instandhoudingsdoelstellingen soorten en habitattypen 
2. Uitvoering en effectiviteit van instandhoudingsmaatregelen in/om 

Natura 2000-gebieden 
3. (Effecten van) gebruik in/om Natura 2000-gebieden in relatie tot 

instandhoudingsdoelstellingen 
 
Deze onderdelen worden in de navolgende paragrafen uitgewerkt. 
Voor de onderbouwing hiervan wordt verwezen naar het bijbehorende 
achtergronddocument (in dit geval hoofdstuk 2 t/m 7 van het 
monitoringskader). 
 

11.2 Monitoring van instandhoudingsdoelstellingen 
 
Van alle kwalificerende soorten en habitattypen worden respectievelijk 
aantallen en oppervlakte in het gebied bepaald door monitoring. 
Daarnaast worden kwalitatieve aspecten (omvang en kwaliteit 
leefgebied van soorten en kwaliteit habitattypen) op basis van 
bestaande meetnetten en deskundigenoordeel beoordeeld. Indien het 
volgens deskundigen onmogelijk is om een uitspraak te kunnen doen 
worden aanvullende metingen gedaan, met name als verwacht wordt 
dat een instandhoudingsdoel mogelijk niet haalbaar is. 
Bij het bepalen van de relevante parameters voor monitoring van 
kwalitatieve aspecten wordt primair uitgegaan van de belangrijkste 
knelpunten van een soort of habitattype, zoals die in het beheerplan 
genoemd staan. Daarnaast wordt per habitattype aangegeven welke 
relevante deelaspecten (zoals genoemd in het Programma van eisen 
gebiedsgerichte monitoring) gemonitord worden. 
Alle benoemde meetnetten zijn onderdeel van het RWS 
meetprogramma MWTL, tenzij anders vermeld. 
 

11.3 Soorten 
 
H1099 Rivierprik, H1106 Zalm en H1163 Rivierdonderpad 
Aantallen optrekkende rivierprikken (nov-apr) en zalmen (dec-feb) 
worden gemonitord middels passieve monitoring met fuiken (bestaande 
registratie bij Stevensweert). Belangrijkste knelpunten betreffen 
connectiviteit (deze gegevens zijn bekend; dit hoeft niet te worden 
gemonitord) en waterkwaliteit (temperatuur, zuurstof). De laatste 
parameters worden gemonitord bij Eijsden en Stevensweert. 
Aantallen Rivierdonderpadden worden gemonitord middels 
electrovissen. De omvang en kwaliteit van het leefgebied wordt 
bepaald door de (veranderingen in) omvang bodemsubstraat te volgen 
(monitoring hiervan heeft tevens meerwaarde voor andere 



 
 
 

 
 
 

 153 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

oevergebonden soorten). Andere knelpunten (sliblast, effecten 
waterstandschommelingen) hangen met dit knelpunt samen. De 
hydromorfologische kenmerken substraat en stroming worden in het 
kader van het project Grensmaas (als onderdeel van 
vergunningafspraken) in beeld gebracht. Daarnaast wordt als onderdeel 
van het maatregelenpakket een onderzoek opgezet naar het 
sedimenttransport van de Grensmaas. Waterstanden worden 
gemonitord bij Eijsden, Sint Pieter en Borgharen. 
 
H1037 Gaffellibel 
De Gaffellibel komt nog niet voor binnen de begrenzing van het Natura 
2000-gebied Grensmaas. Zodra (uit het landelijk libellenmeetnet van de 
Vlinderstichting) blijkt dat de populatie zich uitbreidt naar de 
Grensmaas, wordt het relevant de soort ook hier te monitoren. De 
(omvang en) kwaliteit van het (potentiële) leefgebied wordt vooral 
bepaald door verbetering van kwaliteit van het habitattype Beken en 
rivieren met waterplanten (zie 8.2.2), een goede waterkwaliteit (vooral 
een hoge zuurstofconcentratie, vermindering sliblast), een zand of 
grindbodem en een hoge natuurlijke dynamiek. De knelpunten zijn voor 
een belangrijk deel overlappend met die van de Rivierdonderpad en 
worden voldoende in beeld gebracht in MWTL en het 
Grensmaasproject. 
 
H1337 Bever 
Aantallen Bevers in het gebied de Grensmaas worden bepaald aan de 
hand van het landelijk meetnet (VZZ). Er zijn geen knelpunten voor de 
Bever; uitspraken over de kwaliteit en omvang leefgebied worden 
gedaan aan de hand van de verspreiding en deskundigenoordeel. 
 

11.4 Habitattypen 
 
H3260B Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden)3 
Waterplanten worden gekarteerd ter bepaling van de oppervlakte van 
het habitattype en ter vaststelling van de vegetatietypen. Om een 
uitspraak te kunnen doen over de typische soorten wordt het 
voorkomen van Vlottende waterranonkel en Riviergrondel gemonitord. 
Belangrijkste knelpunten voor dit habitattype zijn gelegen in morfologie 
(gebrek aan fijn grind, aanleg hoge drempels), hydrologie (hoge 
stroomsnelheid bij hoge afvoer) en waterkwaliteit (sliblast, zuurstof). 
Morfologische parameters worden gemonitord in het 
Grensmaasproject. 
 
H3270 Slikkige rivieroevers 
De omvang van het habitattype H3270 wordt bepaald door een combinatie 
van het (geoptimaliseerde) Oeverplantenmeetnet en Ecotopenkartering. De 
kwaliteit van dit habitattype wordt beoordeeld aan de hand van 

                                                     
3 Hoewel de namen van de subtypen anders lijken te suggereren, vallen begroeiingen 
met Vlottende waterranonkel in rivieren onder subtype B. Deze situatie doet zich met 
name voor in de Maas in Limburg (bron: Profieldocument H3260, versie 1 sept 
2008.doc, LNV) 
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waterkwaliteit (zwevend stof), morfologie (substraat: 
Grensmaasproject) en hydrologie (waterstanden). De deelaspecten 
vegetatietypen en typische soorten (alle zijn oeverplantensoorten) 
worden meegenomen bij de monitoring van de oeverplanten. 
 
H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) 
De omvang en kwaliteit van het habitattype H6430A wordt bepaald door 
Provincie Limburg in afstemming met Vereniging Natuurmonumenten. 
 
H91E0A Vochtige alluviale bossen 
Door middel van ecotopenkartering kan de omvang vastgesteld 
worden. De kwaliteit (inclusief voorkomen van typische soorten) wordt 
middels deskundigenoordeel (gebruik makend van bestaande data) 
worden beoordeeld. Van de typische soorten wordt alleen aan- of 
afwezigheid van de Bever gemonitord.  
 

11.5 Monitoring van maatregelen 
 
Onder de monitoring van maatregelen worden maatregelen verstaan 
die ten gunste van kwalificerende soorten of habitattypen worden 
genomen. Hiertoe behoren ook KRW maatregelen of Herstel & 
Inrichting maatregelen die een gunstig effect kunnen hebben op Natura 
2000-waarden. Mitigerende maatregelen worden gevat onder 
monitoring van gebruik (zie 8.4). 
 
Uitvoering van maatregelen 
Er komt een overzicht van uitgevoerde maatregelen én van geplande, 
maar niet uitgevoerde maatregelen. 
 
Effecten van maatregelen 
Om een goede uitspraak te kunnen doen over de effecten van 
maatregelen zijn zowel ‘input’ als ‘outcome’ van belang te volgen. Om 
(tijdig) inzicht te krijgen in de effectiviteit van een maatregel wordt de 
‘input’ gevolgd; dat wil zeggen de condities die met de maatregel 
beoogd worden te veranderen ten behoeve van een soort of 
habitattype. Dit kunnen ecologische randvoorwaarden inhouden zoals 
doorzicht, peilwisselingen en substraat.  
 
Uitgangspunt is dat niet alle maatregelen fysiek gemonitord hoeven te 
worden op effecten. Als er al voldoende kennis is over het effect van de 
maatregel, is deskundigenoordeel voldoende. Waar het maatregelen 
van RWS betreft wordt RWS-breed tijdens de beheerplanperiode een 
afweging/prioritering gemaakt. Keuze en intensiteit van monitoring 
hangt daarbij af van bestaande kennis over effectiviteit en het type 
maatregel (belang, omvang, veelgebruikt of niet). Uiteindelijk gaat het 
erom dat er een goede uitspraak kan worden gedaan over de 
effectiviteit van de maatregel op de instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Voor de Grensmaas betreffen de belangrijkste maatregelen 
morfologische aanpassingen. Aspecten die relevant zijn om te 
monitoren, zijn dynamiek, sedimenttransport en veranderingen in 
bodemsubstraat. Met de uitvoering van het Grensmaasproject gaat er 
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veel veranderen langs de rivier. Er komen grote oppervlakten grind vrij 
te liggen die beschikbaar komen voor de morfologische processen van 
de rivier. Om inzicht te krijgen in de effecten van de 
Grensmaasingrepen op de morfologie in de Grensmaas wordt door 
Rijkswaterstaat een onderzoek opgezet dat het sedimenttransport en 
sedimentsamenstelling inzichtelijk moet maken. 
 

11.6 Monitoring van maatregelen 
 
Tijdens de beheerplanperiode wordt gebruik met (naar verwachting) 
grote effecten op Natura 2000-waarden gemonitord, evenals gebruik 
waarvan de omvang en de effecten zeer onzeker zijn. Verder wordt de 
effectiviteit van kostbare mitigerende maatregelen gevolgd. 
 
Voor het huidige beheerplan zijn relevante vormen van gebruik 
beschreven en in kaart gebracht. Van sommige vormen van gebruik is 
meer informatie nodig om de effecten in te kunnen schatten. In de 
Grensmaas gaat veel veranderen in deze beheerplanperiode. Het is met 
name van belang om de impact van recreatie te volgen, aangezien deze 
waarschijnlijk verandert. Met het oog op het instellen van een plafond 
voor de peddelgerelateerde recreatievaart wordt de recreatie (in relatie 
tot paaibedden) gemonitord. 
 
Een voorgenomen mitigerende maatregel is het onderzoeken van 
mogelijkheden om de dagelijkse peilschommelingen tegen te gaan. 
Effecten van deze maatregel kunnen worden gemonitord door het 
meten van de debieten en de debietschommelingen bij Borgharen bij 
lage afvoeren (deze kunnen berekend worden uit de continue MWTL 
waterstandsmetingen). 
 

11.7 Verantwoordelijkheden 
 
De hoofdverantwoordelijkheden zijn conform het gestelde in het 
Programma van eisen gebiedsgerichte monitoring. Als voortouwnemer 
is RWS verantwoordelijk om de samenwerking en afstemming tijdens 
de uitvoering en het vervolg (evaluatie, rapportage) te organiseren. 
Uitgangspunt is dat elke beheerder verantwoordelijk is voor monitoring 
in het eigen beheergebied (tenzij hier andere afspraken over zijn 
gemaakt). Voor de monitoring van maatregelen geldt dat de partij die 
maatregelen neemt, ook verantwoordelijk is voor de monitoring 
hiervan. Tevens is elke beheerder verantwoordelijk voor de monitoring 
van het eigen gebruik (mitigerende maatregelen horen hier ook bij). 
Monitoring van het overig gebruik is een verantwoordelijkheid van het 
bevoegd gezag voor vergunningverlening (Provincie). 
In het Natura 2000-gebied Grensmaas is RWS verantwoordelijk voor 
uitvoering van de genoemde MWTL-metingen. Monitoring van 
habitattype H6430A is een verantwoordelijkheid van Provincie Limburg 
i.s.m. Ver. Natuurmonumenten. Monitoring van habitattype H91E0A is 
een gedeelde verantwoordelijkheid van Provincie/Ver. 
Natuurmonumenten en RWS. Monitoring van Bever en Gaffellibel 
wordt door het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring) opgepakt. 
Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de monitoring van (de 
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effecten van) de kanovaart. Metingen uit het Grensmaasproject 
geschiedt volgens de afspraken die binnen dit kader gemaakt zijn. 
Lokale natuurvereningingen zoals het IVN bezitten vaak belangrijke 
monitoringsgegevens van de lokale natuurwaarden. 
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12. Uitvoeringsprogramma 2009-2015 
 
 

12.1 Inleiding 
 
Voor het uitvoeringsprogramma is dezelfde indeling aangehouden als 
bij de maatregelen. De eerste groep maatregelen houdt verband met de 
uitvoering van het maatregelenpakket. De tweede set zijn de 
maatregelen die, naast uitvoering van het maatregelenpakket, nodig 
zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. De derde 
set van maatregelen zijn de optionele maatregelen die niet noodzakelijk 
zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen, maar wel 
wenselijk zijn voor de kwaliteit van het natuurgebied Grensmaas. 
 

12.2 Grensmaasproject 
 
Het Grensmaasproject wordt gerealiseerd door het Consortium 
Grensmaas. In tabel 12.1 is aangegeven wanneer welke maatregelen 
worden uitgevoerd. 
 

Tabel 12.1 Uit te voeren maatregel in het kader van het Grensmaasproject. 
Locatie Realisatie Naam maatregel Type maatregel Omvang (ha)  

Bosscherveld 2009 2012 Stroomgeulverbreding Bosscherveld Herstel dynamiek 37,4 

Bosscherveld 2009 2012 Weerdverlaging Bosscherveld Habitat herstel 17,1 

Borgharen 2010 2014 Stroomgeulverbreding Borgharen Herstel dynamiek 62,7 

Borgharen 2010 2014 Weerdverlaging Borgharen Habitat herstel 20,4 

Itteren 2008 2015 Stroomgeulverbreding Itteren Herstel dynamiek 62,3 

Itteren 2008 2015 Weerdverlaging Itteren Habitat herstel 10,3 

Aan de Maas 2012 2016 Stroomgeulverbreding Aan de Maas Herstel dynamiek 22,5 

Aan de Maas 2012 2016 Weerdverlaging Aan de Maas Habitat herstel 8,6 

Meers 2008 2019 Stroomgeulverbreding Meers Herstel dynamiek 9 

Meers 2008 2019 Weerdverlaging Meers Habitat herstel 10 

Maasband 2014 2017 Stroomgeulverbreding Maasband Herstel dynamiek 11,1 

Maasband 2014 2017 Weerdverlaging Maasband Habitat herstel 20,1 

Urmond 2016 2018 Stroomgeulverbreding Urmond Herstel dynamiek 15,9 

Urmond 2016 2018 Weerdverlaging Urmond Habitat herstel 15,7 

Nattenhoven 2019 2021 Weerdverlaging Nattenhoven Habitat herstel 9,4 

Grevenbicht 2017 2020 Stroomgeulverbreding Grevenbicht Herstel dynamiek 19,8 

Grevenbicht 2017 2020 Weerdverlaging Grevenbicht Habitat herstel 19 

Koeweide 2013 2023 Stroomgeulverbreding Koeweide Herstel dynamiek 86,4 

Koeweide 2013 2023 Weerdverlaging Koeweide Habitat herstel 8,1 

Visserweert 2016 2019 Stroomgeulverbreding Visserweert Herstel dynamiek 28,7 

Visserweert 2016 2019 Weerdverlaging Visserweert Habitat herstel 11,3 

Roosteren* 2007 2008 Stroomgeulverbreding Roosteren Herstel dynamiek 10 

Roosteren* 2007 2008 Weerdverlaging Roosteren Habitat herstel 29,4 
 
* De locatie Roosteren wordt niet door het Grensmaas Consortium uitgevoerd, maar is 
door Maaswerken gerealiseerd. 
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Er is vervolgens gekeken naar de maatregelen die voor de looptijd van 
dit beheerplan van belang zijn. Het gaat hierbij om de werkzaamheden 
die starten in de periode tussen 2008 en 2015. 
 

12.3 Maatregelen instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 en 
optionele maatregelen 
 
De maatregelen voor het realiseren van de instandhoudings-
doelstellingen van maatregelen en de optionele maatregelen zijn 
geordend naar thema. Aan elk thema zijn één of meerdere organisaties 
gekoppeld die eindverantwoordelijk zijn. 
  
Tabel 12.2 Maatregelen in het kader van het Beheerplan Natura 2000 Grensmaas. 

Maatregelen Uitvoerende organisatie 

Maatregelen Natura 2000   
Uitvoering Grensmaasproject Consortium Grensmaas 
Mitigatie/aanpassing werking hoge drempels Maaswerken 
Richtlijnen beddingingrepen opstellen Rijkswaterstaat Limburg 
Terughoudendheid met breuksteen bestortingen in de bedding Rijkswaterstaat Limburg 
Geen uitbaggering van grind uit het zomerbed van de Grensmaas Rijkswaterstaat Limburg 
Monitoring sedimenttransport Grensmaas Rijkswaterstaat Limburg 
Onderzoek naar grindsuppletie Rijkswaterstaat Limburg 
Aanvoer slib en organisch materiaal verminderen in overleg met 
Wallonië 

Rijkswaterstaat Limburg 
 

Verwijderen (oever)bestoringen in beekmondingen Rijkswaterstaat Limburg/ 
Waterschappen 

Toelaten spontane ontwikkeling van morfologie en vegetatie rond 
beekmondingen 

Rijkswaterstaat Limburg/ 
Waterschappen 

Verwijderen barrières met achterland in grote beken Rijkswaterstaat Limburg/ 
Waterschappen 

Aanpassing vangstmethoden beverrattenbestrijding Vlaanderen Rijkswaterstaat Limburg 
Realisatie vrij eroderende/natuurvriendelijke oevers tussen Ohé en 
Brandt 

Rijkswaterstaat Limburg 

Protocol opstellen voor het omgaan met ‘ruwheidsbeheer’ Rijkswaterstaat Limburg 
Handhaven ondergrens 10 m3/s Rijkswaterstaat Limburg 
Onderzoek naar mogelijkheden voor demping waterpieken bij stuw 
Borgharen 

Rijkswaterstaat Limburg 

Onderzoek naar mogelijkheden voor afschrijving/vervanging 
turbines waterkrachtcentrale Lixhe door traploze systemen 

Rijkswaterstaat Limburg 

Monitoringsonderzoek recreatie Provincie Limburg 

Instellen plafond voor peddelgerelateerde recreatievaart Provincie Limburg/  
Rijkswaterstaat Limburg 

Optionele maatregelen    
Modelleren van reliëf in stroomgeulverbreding Rijkswaterstaat Limburg/Maaswerken 
Grindsuppletie met grind van elders Rijkswaterstaat Limburg 
Grind en zand bij de stuwen (Linne, Roermond) uitbaggeren en bij 
Borgharen terugbrengen in de Grensmaas 

Rijkswaterstaat Limburg 

Onderzoek naar mogelijkheden voor het aanpassen van de 
Maasafvoerverdeling 

Rijkswaterstaat Limburg 

Afspreken gedragscode peddelgerelateerde recreatievaart (zonering 
in ruimte en tijd) 

Kanoverhuurders, Provincie Limburg 
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13. Financiering 
 
 

13.1 Europese subsidieregelingen 
 

13.1.1. Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007 – 2013 
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2007-2013 (POP2) 
is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op de versterking van 
het Nederlandse platteland. Het programma is het vervolg op het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1).  
 
POP2 richt zich op: 
• Het versterken van de concurrentiekracht van de land- en 

bosbouwsector 
• Het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap 
• Het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland en 

diversificatie van de plattelandseconomie 
• Het uitvoeren van de Leader-aanpak (plattelandsontwikkeling door 

lokale actiegroepen) 
 
Nederland wil met het Plattelandsontwikkelingsprogramma een goed 
evenwicht bereiken tussen de kwaliteit van natuur en landschap en het 
gebruik. Het gaat dan om gebruik voor land- en bosbouw, wonen, 
recreatie, gezondheid en persoonlijk welbevinden. Kortom: een mooier, 
vitaler en leefbaarder platteland.  
 
De provincies, de ministeries van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM), hebben gezamenlijk POP2 
Nederland geformuleerd.  
 
Deze doelstellingen zijn vertaald in 24 concrete maatregelen. Deze 
worden medegefinancierd uit het Europese 
Plattelandsontwikkelingsfonds. Te denken valt aan: modernisering van 
landbouwbedrijven, verbeteren van de infrastructuur in de landbouw, 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer, bestrijding van verdroging, 
steun aan kleine ondernemingen en ondersteunen van toeristische 
activiteiten op het platteland.  
 
Via POP2zal de komende zeven jaar voor circa twee miljard euro in het 
Nederlandse platteland worden geïnvesteerd. Bijna vijfhonderd miljoen 
euro daarvan is afkomstig van de Europese Unie (EU). Rijk, provincies 
en waterschappen dragen samen nog eens datzelfde bedrag bij. De rest 
bestaat uit aanvullende nationale financiering en particuliere bijdragen.  
 

13.1.2. Life+ 
LIFE+ is het Europees programma voor de ontwikkeling en uitvoering 
van het Europese natuur- en milieubeleid. Het doel van LIFE+ is het co-
financieren van de ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie 
en communicatie van het Europees milieu- en natuurbeleid en van 
wetgeving op dit gebied. Het  LIFE+-programma is een samenvoeging 



 
 
 

 
 
 

 160 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

van elementen uit eerdere subsidieprogramma's, waaronder  LIFE-
Milieu en  LIFE-Natuur, Forest Focus,  URBAN en de ondersteuning van 
niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) 
 
Binnen de Europese Unie zijn de subsidies van het  LIFE+-programma 
bestemd voor:  
• nationale, regionale en lokale overheden;  
• internationale en private organisaties en  
• non-gouvernementele organisaties (NGO’s).  
Buiten de Europese Unie kan, op een enkele uitzondering na, geen 
aanspraak gemaakt worden op de subsidies van het  LIFE+-programma. 
 
Het LIFE+-programma bestaat uit de volgende drie beleidsterreinen:  
• Natuur en biodiversiteit: implementatie van de Vogel- en 

Habitatrichtlijnen en de verdere ontwikkeling van het Natura 2000-
netwerk.  

• Milieubeleid en bestuur: innovatieve projecten en 
beleidsbenaderingen ten behoeve van de uitvoering van het zesde 
EU-milieuactieprogramma. Nadruk ligt hierbij op de thema’s: 
klimaatverandering, milieu en gezondheid, gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen en afval.  

• Informatie en communicatie: verspreiding van informatie en de 
bewustwording van milieu- en natuurproblemen, waaronder 
bosbranden.  

 
Om in aanmerking te komen voor subsidie van het  LIFE+-programma 
dient een project aan de volgende criteria te voldoen: 
• Richten op demonstratie, innovatie of ‘best practice’; 
• Looptijd tussen 2 en 5 jaar; 
• Geen fundamenteel onderzoek bevatten; 
• Minimaal één aanvrager (bij voorkeur een team van maximaal 5 

partners) 
• Locatie project binnen grondgebied lidstaten EU; 
• Niet in aanmerking komen voor andere Europese subsidie. 
 

13.2 Provinciale subsidieregelingen 
 

13.2.1. Programma Beheer 
In de provinciale subsidieregelingen (agrarisch) natuurbeheer kunnen 
subsidies worden verkregen voor de inrichting en het beheer van 
natuurgebieden en agrarische natuurterreinen. Ook kan subsidie 
worden verkregen voor het omzetten van landbouwgronden naar 
natuur. Het gaat hierbij om de functieverandering van het stuk grond. 
Deze functieverandering gaat meestal gepaard met een waardedaling 
van de grond. De subsidie kan worden aangevraagd bij Dienst 
Regelingen.   
 
Het Programma Beheer is een samenhangend pakket van maatregelen 
en subsidies voor het beheer van bossen, natuur en landschap in 
Nederland. De regeling bestaat uit de 'Provinciale Subsidieregeling 
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Natuurbeheer 2000' (PSN) en de 'Provinciale Subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer 2000' (PSAN),  
 

13.2.2. Investeringsbudget Landelijk Gebied 
Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG, ondergebracht in het 
Groenfonds) bevat de budgetten die behoren bij de doelstellingen van 
de Agenda Vitaal Platteland (AVP) en het bijbehorend Meerjaren 
Programma. Het is een bundeling van procedures, subsidies en 
budgetten voor het bevorderen van een integrale inrichting en aanpak 
van het platteland. Alle gebiedsgerichte rijksdoelen uit het 
Meerjarenprogramma Vitaal Platteland worden via het ILG uitgevoerd.  
 
De volgende thema’s zijn in het ILG ondergebracht:  
• natuur (waaronder de ecologische hoofdstructuur);  
• recreatie (onder meer recreatie om de stad);  
• landschap;  
• landbouw;  
• milieu (bodemsanering);  
• de reconstructie van de zandgebieden.  
 
Rijksoverheid, Interprovinciaal Overleg ( IPO), de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten ( VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) 
hebben samen afspraken gemaakt over een nieuwe (bestuurlijke) 
samenwerking en de wijze waarop het beschikbare geld voor het 
platteland wordt verdeeld. Kern van het ILG is dat elke provincie zelf 
afspraken maakt met de rijksoverheid over de doelen die over zeven 
jaar bereikt moeten zijn. Provincie en rijksoverheid leggen deze 
afspraken en de bijbehorende budgetten voor een periode van vijf of 
zeven jaar vast in een convenant (overeenkomst). De provincies 
regisseren de uitvoering van de regionale plannen. In overleg met 
gemeenten en waterschappen verdelen zij het beschikbare budget over 
de regio's.  
 
In de subsidieverordening zijn alle mogelijkheden opgenomen voor de 
inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied). Bij 
de subsidieverordening is een bijlage opgenomen waarin op diverse 
thema’s wordt ingegaan, zoals natuur, landschap en water. Subsidie 
wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de 
doelstellingen van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk 
Gebied provincie Limburg of in de maatregelen van het 
plattelandsontwikkelingsprogramma.  
 
Deze verordening is niet van toepassing op subsidies waarop de PSN of 
PSAN van toepassing is.  
 

13.3 Kosteninschatting maatregelenpakket Grensmaas 
Een groot deel van de ingrepen in het Grensmaasgebied worden 
gefinancierd via het project Grensmaas voor de overige maatregelen is 
in de onderstaande tabel een globale schatting van de kosten 
opgenomen. Een inschatting van de kosten voor de optionele 
(aanvullende) maatregelen vloeit voort uit de onderzoeken die in het 
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maatregelenpakket zijn opgenomen. Voor deze maatregelen zijn nog 
geen kosten opgenomen. 
 

Maatregelen 
Uitvoerende 
organisatie Inschatting kosten 

Maatregelen Natura 2000    

Uitvoering Grensmaasproject Consortium Grensmaas Financiering via 
Grensmaasproject 

Mitigatie/aanpassing werking hoge drempels Maaswerken Financiering via 
Grensmaasproject 

Richtlijnen beddingingrepen opstellen Rijkswaterstaat Limburg € 10.000 
Terughoudendheid met breuksteen bestortingen in de 
bedding Rijkswaterstaat Limburg - 

Geen uitbaggering van grind uit het zomerbed van de 
Grensmaas 

Rijkswaterstaat Limburg - 

Monitoring sedimenttransport Grensmaas Rijkswaterstaat Limburg € 100.000  
per jaar 

Onderzoek naar grindsuppletie Rijkswaterstaat Limburg  € 50.000 
Aanvoer slib en organisch materiaal verminderen in 
overleg met Wallonië 

Rijkswaterstaat Limburg 
 Via regulier overleg 

Verwijderen (oever)bestoringen in beekmondingen Rijkswaterstaat Limburg/ 
Waterschappen 

Financiering via 
Beekmondingenproject 

Toelaten spontane ontwikkeling van morfologie en 
vegetatie rond beekmondingen 

Rijkswaterstaat Limburg/ 
Waterschappen - 

Verwijderen barrières met achterland in grote beken Rijkswaterstaat Limburg/ 
Waterschappen 

Financiering via 
Beekmondingenproject 

Aanpassing vangstmethoden beverrattenbestrijding 
Vlaanderen Rijkswaterstaat Limburg Via regulier overleg 

Realisatie vrij eroderende/natuurvriendelijke oevers 
tussen Ohé en Brandt Rijkswaterstaat Limburg Financiering via KRW 

Protocol opstellen voor het omgaan met 
‘ruwheidsbeheer’ 

Rijkswaterstaat Limburg € 10.000 

Handhaven ondergrens 10 m3/s Rijkswaterstaat Limburg - 
Onderzoek naar mogelijkheden voor demping 
waterpieken bij stuw Borgharen Rijkswaterstaat Limburg € 50.000 

Onderzoek naar mogelijkheden voor 
afschrijving/vervanging turbines waterkrachtcentrale 
Lixhe door traploze systemen 

Rijkswaterstaat Limburg € 30.000 

Monitoringsonderzoek recreatie Provincie Limburg € 120.000  
per jaar 

Instellen plafond voor peddelgerelateerde 
recreatievaart 

Provincie Limburg/  
Rijkswaterstaat Limburg 

€ 20.000 

Optionele maatregelen     

Modelleren van reliëf in stroomgeulverbreding Rijkswaterstaat 
Limburg/Maaswerken 

PM 

Grindsuppletie met grind van elders Rijkswaterstaat Limburg PM 
Grind en zand bij de stuwen (Linne, Roermond) 
uitbaggeren en bij Borgharen terugbrengen in de 
Grensmaas 

Rijkswaterstaat Limburg PM 

Onderzoek naar mogelijkheden voor het aanpassen 
van de Maasafvoerverdeling Rijkswaterstaat Limburg PM 

Afspreken gedragscode peddelgerelateerde 
recreatievaart (zonering in ruimte en tijd) 

Kanoverhuurders, 
Provincie Limburg PM 
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Overzicht van termen en afkortingen 
 

A 

Aanwijzingsbesluit Algemene Maatregel van Bestuur waarin een Natura 2000-gebied wordt 

aangewezen en begrensd en waarin de instandhoudingsdoelstellingen van dat 

gebied worden aangegeven. 

Abiotisch Niet behorend tot de levende natuur. 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur; het uitvoeringsbesluit behorende bij een 

wet, wordt genomen door De Kroon of regering en heeft een algemene 

strekking. 

B 

Beschermd 

natuurmonument 

Gebied beschermd volgens de Natuurbeschermingswet 1998, maar niet 

aangewezen en/of aangemeld als Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied. 

Bestaande activiteit een activiteit zoals die plaatsvond bij vaststellen van dit beheerplan onder de 

voorwaarden die op dat moment van kracht waren of een activiteit die op het 

moment van aanwijzing van het gebied als beschermd natuurmonument of 

ter uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn bestond en onafgebroken 

heeft plaatsgevonden OF (als wetsvoorstel mei 2007 is aangenomen) iedere 

handeling die op 1 oktober 2005 werd verricht en sindsdien niet of niet in 

betekende mate is gewijzigd.  

Bevoegd gezag Overheidsinstelling die is belast met een bepaalde taak, bijvoorbeeld 

vergunningverlening of vaststellen van beheerplannen.  

Biotisch Behorend tot de levende natuur. 

Buffergebied Gebied, gelegen tussen twee gebieden die elkaar negatief beïnvloeden, dat 

dient om de wederzijdse negatieve invloed van beide andere gebieden te 

verminderen. 

C 

Compenserende 

maatregelen 

Maatregelen die worden genomen ter compensatie van en in samenhang met 

de aantasting van een natuurgebied en die zorgen dat de grootte en kwaliteit 

van het natuurgebied en de samenhang met andere natuurgebieden 

behouden blijven. 

D 

Depositie Neerslag of afzetting van luchtverontreinigende stoffen op bodem, water, 

planten, dieren of gebouwen. Het gaat in milieuverband om depositie van 

verzurende (bijvoorbeeld ammoniak) en vermestende stoffen. Gebeurt deze 

neerslag in droge vorm dan spreken we van droge depositie. Worden 

verzurende stoffen door de neerslag afgezet dan spreken we van natte 

depositie. 

E  

Effectenanalyse Een middel om te beoordelen wat het effect is van het bestaand gebruik, van 

bestaande activiteiten en te treffen maatregelen op de staat van 

instandhouding van de habitattype of soorten die in de 

instandhoudingsdoelstellingen worden genoemd. 

EHS Ecologische Hoofdstructuur: een samenhangend netwerk van in 

(inter)nationaal opzicht belangrijke duurzaam te behouden ecosystemen. De 

EHS is opgebouwd uit natuurkerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 

ecologische verbindingszones. 

Emissie Uitstoot van stoffen. 

Eutrofiëring Proces van het vergroten van de voedselrijkdom van water of grond. 

Expert judgement Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

F  
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Fauna De totaliteit van de diersoorten van een bepaald gebied. 

Flora De totaliteit van de plantensoorten van een bepaald gebied. 

Flora- en faunawet Wet die inheemse dier- en plantensoorten beschermt. In de wet is bepaald 

dat planten en dieren mede beschermd worden, omdat hun bestaan op 

zichzelf waardevol is, zonder te kijken welk nut de dieren voor de mens 

kunnen hebben. 

G  

Gedeputeerde Staten Dagelijks bestuur van een provincie. 

Ganzengebied Door de overheid aangewezen gebied waar vanwege het belang voor 

overwinterende ganzen een regeling geldt voor financiële compensatie van 

gewasschade door ganzen. 

Gedragscode Document waarin regels en richtlijnen worden gegeven voor gedrag, 

bijvoorbeeld om natuurwaarden te ontzien. 

Generieke maatregelen Maatregelen die niet voor een specifiek gebied gelden maar algemeen van 

toepassing zijn. 

Geohydrologie De wetenschap die het grondwater onderzoekt. 

Geomorfologie De vorm van het aardoppervlak of de studie daarvan. 

Gunstige staat van 

instandhouding 

Van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype is 

sprake als de biotische en abiotische omstandigheden waarin de soort of het 

habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van 

die soort of dat habitattype.  

Grondwaterregime Verloop van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld in een 

kalenderjaar. 

H  

Habitat Kenmerkend leefgebied van een soort. 

Habitatrichtlijn EU-richtlijn (EU-Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992)die als doel heeft het in 

stand houden van de biodiversiteit in de Europese Unie door het beschermen 

van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Habitattype 

 

Land- of waterzone met bijzondere geografische, abiotische en biotische 

kenmerken die zowel geheel natuurlijk als halfnatuurlijk kunnen zijn. (= 

letterlijke definitie die in de Richtlijn staat). OF  

Beschrijving van tot een bepaald habitattype behorende vegetatietypen, 

waarbij ook minder goed ontwikkelde vormen zijn aangegeven. 

Hydrologie De leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische 

eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen boven, op en in het 

aardoppervlak. 

I  

Infiltratie Het indringen van water in de grond. 

Instandhouding Geheel van maatregelen verstaan die nodig zijn voor het behoud of herstel 

van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in 

een gunstige staat van instandhouding. 

M  

MER Milieueffectrapport; dit is een openbaar document waarin een voorgenomen 

activiteit (landinrichting), de mogelijke alternatieven en de te verwachten 

gevolgen voor het milieu op een systematische wijze worden beschreven. 

m.e.r. Milieu-effectrapportage; dit is een procedure in de Wet Milieubeheer 

waarmee het milieubelang een volwaardige plaats krijgt in de besluitvorming 

over activiteiten met mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu. 

Minnelijke verwerving Aankoop waarbij de verkopende partij uit vrije wil verkoopt. 

Mitigerende maatregelen / 

mitigatie 

Maatregelen die negatieve effecten verminderen of wegnemen. 

Monitoring Het door de tijd blijven volgen van het verloop van de waarde van een of 



 
 
 

 
 
 

 177 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

meer grootheden volgens een vastgestelde werkwijze. 

MTR Maximaal toelaatbaar risico (eco-toxicologisch). 

N  

Nationaal park Een natuurgebied van ten minste duizend hectare met een karakteristiek 

landschap en bijzondere planten en dieren, als zodanog ingesteld door de 

minister van LNV. 

Natuurbeschermingswet 

1998 

Wet die natuurgebieden beschermt. Bescherming vindt plaats door ingrepen 

met mogelijke negatieve gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen van 

het beschermde gebied niet toe te staan, tenzij een vergunning kan worden 

verkregen. 

Natura 2000 Een samenhangend netwerk van leefgebieden en soorten die van belang 

zijn vanuit het perspectief van de Europese Unie als geheel, ingesteld door de 

Europese Unie. Op de gebieden is de Vogel- en/of Habitatrichtlijn van 

toepassing.  

Natura 2000-gebied Gebied behorende tot het Natura 2000 netwerk; in Nederland een gebied 

beschermd volgens de Natuurbeschermingswet 1998, tevens aangewezen 

en/of aangemeld als Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied (art 10a Nb-wet). 

Nb-wet Natuurbeschermingswet 1998. 

O  

Oppervlaktewater Water dat zichtbaar stroomt door waterloop of over grondoppervlak. 

P  

Passende beoordeling Met een passende beoordeling wordt vastgesteld of door een project, 

handeling of plan er een kans bestaat op een significant negatief effect. Dit 

op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake, waarbij alle aspecten 

van het project of een andere handeling op zichzelf én in combinatie met 

andere activiteiten of plannen worden geïnventariseerd en getoetst. 

Perilithonvorming Algengroei op stenen in de rivier 

Pleisterlaag Een erosiebestendige zool van keien in het zomerbed die ontstaat door sterke 

erosie, waarbij fijne sedimenten worden afgevoerd en grof materiaal in een 

erosiebestendige structuur achterblijft  

S  

Significant effect Een effect is significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

Staat van instandhouding Het effect van de som van de invloeden die op de betrokken soort inwerken 

en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de 

verspreiding en de grootte van de populaties van die soort op het 

grondgebied van de Europese Unie. 

Standstill-beginsel Beginsel dat voorschrijft dat een bepaalde waarde niet mag verslechteren. 

Stroomgebied Gebied waaruit het afstromende water door dezelfde waterloop wordt 

afgevoerd. 

V  

Vegetatie Het ruimtelijk voorkomen van planten in samenhang met de plaats waar zij 

groeien en in de rangschikking die zij spontaan hebben aangenomen. 

Verdroging Alle nadelige effecten op natuurwaarden als gevolg van een, door menselijk 

ingrijpen, structureel lagere grond- en/of oppervlaktewaterstand dan de 

gewenst of als gevolg van de aanvoer van gebiedsvreemd water ter 

bestrijding van de lagere waterstanden. 

Vermesting Het toevoegen van teveel meststoffen aan de bodem, waardoor het natuurlijk 

evenwicht in de bodem wordt verstoord. 

Versnippering Schade aan faunapopulaties als gevolg van doorsnijding van het leefgebied 

door infrastructuur en/of door andere vormen van habitatdoorsnijding. 

Verspreiding Meststoffen en resten van gewasbeschermingsmiddelen worden via 



 
 
 

 
 
 

 178 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

grondwater, lucht en/of andere wijze verspreid. 

Verstoring Storen van dieren door onder andere lawaai, betreding, licht 

Verstorings- en 

verslechteringstoets 

 

Toets waarmee wordt nagegaan of door een project, handeling of plan een 

kans bestaat op een verstoring of verslechtering van een natuurlijke habitat 

of habitat van een soort dan wel een verstorend effect op een soort. Hiertoe 

dienen alle relevante aspecten van het project of handeling in kaart gebracht 

te worden. 

Verzuring Door in regenwater opgeloste verzurende stoffen worden de bodems en het 

grondwater zuurder. 

Vogelrichtlijn EU-richtlijn (EU-Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979) die tot doel heeft om 

alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de 

Europese Unie te beschermen, inclusief en in het bijzonder de leefgebieden 

van bedreigde en kwetsbare soorten. 

W  

Waterconservering Het zolang mogelijk vasthouden van gebiedseigen water (regen- of 

grondwater) in de bodem of boven maaiveld of in het oppervlaktewater. Dit 

kan in effect hebben op gemiddelde grondwaterstanden en/of situaties bij 

extreme neerslag. 

Waterscheiding Grens tussen twee stroomgebieden. 

Wetland Waterrijk natuurgebied. Erkende wetlands genieten speciale bescherming op 

grond van internationale verdragen. 
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Bijlage 1 Stroomschema ‘werkwijzer 
bestaand gebruik’ 

(naar: Tonkes e.a., 2007) 

Inventarisatie 
bestaand gebruik

Inventarisatie 
natuurwaarden
(doel/staat van 
instandhouding)

S tap 1: Bestaand Gebruik
(volgens definitie)

S tap 2: Globale 
effectenanalyse

(effectenmatrix, incl. cumulatie)

vergunningstelsel

S tap 3:
Nadere E ffectenanalyse

(Kwalitatief)

S tap 3:E ffectenanalyse
(Kwantitatief)
S ignificantie

S tap 4: Cumulatie-toets
(alle vormen van gebruik)

Details 
bestaand gebruik

(Ruimte/tijd)
Details 

natuurwaarden

S tap 5: Mitigatie

vergunningstelsel

vergunningstelsel

S tap 6: 
Beheerplan

INPUT PROCE S OUTPUT

nee

ja

neg. effecten 
niet uit te s luiten

neg. effecten
uitgesloten

geen kans op
effecten

kans op effecten

effect is  niet
s ignificant

s ignificant
effect

kwaliteitsvers lechtering
en/of s ign. s torende factoren
onvoldoende uitgesloten (cf. eis  NBwet)

onvoldoende 
mitigeerbaar
gebruik

voldaan aan
eisen Nbwet

Na aanpass ing opnieuw
cumulatie bepalen

Mitigatie
effectief ?

E ffect na mitigatie
niet meer
s ignificant

nee

E ffectenindicator

Vergund gebruik ( - )
(plannen/projecten)

Beheermaatregelen (+) 

NB: onderstreepte/vetgedrukte begrippen dienen nader (praktisch en juridisch) uitgewerkt te zijn

S troomschema Werkwijzer Bestaand Gebruik”
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Bijlage 2 Samenhang tussen habitattypen 
en soorten uit Natura 2000 en de 
biologische maatlatten uit de KRW 

 
 

a) Habitattypen & biotische maatlatten (naar: 
Rijkswaterstaat, 2007) 

 

Habitattype KRW (kwaliteitselement) KRW (indicator) 

Vochtige alluviale bossen, type A (zachthout)   

Ruigten en zomen, type A (moerasspirea)   Oevervegetatie 

Slikkige rivieroevers Samenstelling en abundantie 

van macrofyten en fytobenthos 

Oevervegetatie 

Beken en rivieren met waterplanten, type B 

(waterranonkel) 

Samenstelling en abundantie 

van macrofyten en fytobenthos 

Submers & Drijvend & Emers 

Kroos 

Draadwier/Flab 

Oevervegetatie 

Waterplanten 

 

b) Soorten & biotische maatlatten 
 

Soort Functie KRW (kwaliteitselement) KRW (indicator) 

Rivierdonderpad F  V     

Bever F  V 
Samenstelling en abundantie van macrofyten 

en fytobenthos Oevervegetatie 

Gaffellibel F  V 
Samenstelling en abundantie van macrofyten 

en fytobenthos Submers & Drijvend & Emers 

Rivierprik 

Zalm 

Zeeprik 

  Samenstelling, abundantie en leeftijdsopbouw 

van vis Aantal diadrome soorten 

 



 
 
 

 
 
 

 181 Beheerplan Natura 2000 Grensmaas 2009-2015  

Bijlage 3 Beschrijving van de 
belangrijkste waterkwaliteitparameters in 
de Grensmaas 

 
De belangrijkste waterkwaliteitsparameters zoals die zijn gemeten bij 
het meetstation van Eijsden (waar de Maas Nederland binnenstroomt) 
worden gepresenteerd in paragraaf 2.3.3, zodat duidelijk wordt wat de 
huidige staat van de waterkwaliteit van de Maas is.  
 
Tabel B5.1: Parameters en normen voor drinkwaterproductie volgens BKMO, RIWA-
maas en WB, en de ecologische normen volgens MKE en KRW 

Parameter Eenheid BKMO RIWA-Maas WB MKE KRW
1.Algemene waterkwaliteitsparameters
Watertemperatuur mg/l 25 25 25 25*
Zuurstof mg/l >5 >80% >2 >5*
Zwevend stof mg/l 50^^
Chlorofyll-a mg/l 100 25 100* (z)
2. Niet reactieve stoffen
Chloride mg/l 200 75 150 200*
Bromide mg/l 0.05 8*
Fluoride mg/l 1 1 1.1 1.5
Sulfaat mg/l 100 75 150 100*
Natrium mg/l 120 40 150
Kalium
Calcium mg/l
Magnesium mg/l

3. Nutrienten
Nitraat mgN/l 10 5.6 11.3
Nitriet mgN/l 0.1 0.03
Ammonium mgN/l 1.2 0.2 0.156
Ortho-Fosfaat mgP/l 0.05
Totaal-Fosfaat mgP/l 0.2 0.1 0.15 (z)

4. Zware metalen en metaalachtige
Lood ug/l 30 10 10 220# (7.2)^^
koper ug/l 50 15 2000 3.8#
Zinc ug/l 200 100 3000 40#
Nikkel ug/l 10 20 6.3# (20)^^
Kwik ug/l 0.3 0.1 1.0 1,2# (0.07)
Chroom ug/l 50 2 50 84#
Cadmium ug/l 1.5 0.5 5.0 2# (1.5)
Arseen ug/l 20 2 10 32#
Seleen ug/l 10 1 10 5.4#
Barium ug/l 200 230#

Parameter Eenheid BKMO RIWA-Maas Wb MKE KRW
5a. Polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)
Benzo(a)pyreen ug/l 0.2 0.05 0.010 0.2# 0.1
Fluorantheen ug/l 0.2 0.05 0.5# 1

5b. Bestrijdingsmiddelen 
Atrazine ug/l 0.1 0.05 0.1 2.4 2
Simazine ug/l 0.1 0.05 0.1 0.140 4
Diuron ug/l 0.1 0.05 0.1 0.43 1.8
Isoproturon ug/l 0.1 0.05 0.1 0.32 1.0
Glyfosaat ug/l 0.1 0.05 0.1 77#
AMPA ug/l 0.1 0.05 0.1

5c. Organische micro verontreinigingen
MTBE ug/l 1 (S) 2600&
Benzeen ug/l 0.1 1.0 240 50
1,2 Dichloorethaan ug/l 1 3.0 20^^
Chloroform ug/l 1 25! 590 2.5^^

BKMO = Besluit 

Kwaliteitsdoelstellingen en Metingen 

Oppervlaktewater 

RIWA-maas = De normen van 

onbewerkt water ter 

voorbereiding op 

drinkwater bereiding 

Wb  = Waterleidingbesluit 

MKE  = Milieu KwaliteitsEisen 

KRW  = Kader Richtlijn Water 

**  = 100% percentiel in 

plaats van 90% percentiel 

#  = voor de totale 

concentratie in oppervlakte 

water en zwevend stof 

concentratie van 30 mg/l  

&  = ad hoc MTR-waarde 

^^  = Jaarlijkse gemiddelde 

(z)  = voor de zomer periode 

(april - september) 

( )  = Voor opgeloste 

bestanddelen 

!  = som van de 

Trihalomethanen 

S  = detectiegrens 
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De gepresenteerde resultaten zijn deels gebaseerd op een onderzoek 
dat is uitgevoerd door M.T.H. van Vliet (2006) naar de effecten van 
klimaatverandering op the waterkwaliteit van de Maas en deels uit de 
meetreeksen zoals deze te downloaden zijn van www.waterbase.nl. 
 
Effecten van de afvoer 
De afvoer op zichzelf vormt geen problemen voor de waterkwaliteit 
van de Maas, maar is wel bepalend voor het oplossend vermogen van 
de rivier; hoe lager de afvoer, hoe hoger de concentraties van 
oplosbare stoffen. Aan de andere kant geldt ook hoe hoger de afvoer, 
hoe hoger de concentratie aan zwevend stof en daaraan gebonden 
stoffen. Samengevat kan dan ook gesteld worden dat hydrologische 
extremen leiden tot een tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit 
(De Jong, 2006). Met name extreem lage afvoeren in de zomer zorgen 
nogal eens voor problemen rondom de waterkwaliteit van de Maas 
(Van Vliet, 2006). Het gaat dan vooral om een stijgend slibgehalte, 
hoge watertemperaturen en lage zuurstofgehaltes. 
 
Sedimentlast 
In de Maas varieert de concentratie aan zwevend stof ongeveer tussen 
de 1 mg/l en 350 mg/l en heeft een gemiddelde waarde van ongeveer 
20 mg/l. De hoogste concentraties doen zich voor tijdens zeer hoge 
afvoeren (vloedgolven) en de laagste concentraties tijdens gemiddeld 
lage afvoeren (ca. 116 m3/s). Het belangrijkste effect van de 
concentratie zwevend stof op de waterkwaliteit is dat het de 
eigenschap bezit om bestanddelen te absorberen. Bij een stijging van de 
concentratie aan zwevend stof vindt er bijvoorbeeld een stijging in 
concentratie plaats van de volgende stofgroepen: zware metalen, totaal 
fosfaat, micro verontreinigingen en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast 
beïnvloed de aanwezigheid van zwevend stof de turbulentie in de 
waterkolom, die op haar beurt het aquatische ecosysteem beïnvloed.  
 
Watertemperatuur 
De watertemperatuur van de Maas bij Eijsden vertoont een 
seizoensgebonden patroon waarbij er een min of meer lineaire relatie is 
met de dagelijkse luchttemperatuur zoals deze gemeten wordt in 
Eijsden en omstreken. In figuur 2 is het seizoensgebonden patroon 
inclusief de lineaire relatie met de dagelijkse luchttemperatuur 
weergegeven voor de periode 2002 - 2004. 
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Figuur B5.1: De watertemperatuur van de Maas bij Eijsden en de relatie tussen de 
watertemperatuur en de luchttemperatuur in de periode tussen 2002 en 2004 (uit: 
Van Vliet 2006 en gebaseerd op de meetgegevens van het meetstation Eijsden 
zoals deze te verkrijgen zijn op www.waterbase.nl.) 

 
Over de periode vanaf 01-01-1981 tot 31-12-2004 bedraagt de 
gemiddelde watertemperatuur van de Maas 14,3 °C, de gemiddelde 
minimale temperatuur schommelt rond de 1 a 2 °C en de gemiddeld 
maximale temperatuur ligt rond de 26,5 °C. De MKE-standaard 
(MilieuKwaliteitEisen) voor de watertemperatuur van 
oppervlaktewaterlichamen, zoals de Maas, is vastgesteld op 25 °C. Een 
overschrijding van deze norm kan leiden tot een uitbraak van ‘blauw-
algen’ en een positief effect hebben op de microbiologische activiteiten 
zoals legionella, wat de waterkwaliteit aanzienlijk verslechterd.  
 
Opgelost zuurstof 
De concentratie opgelost zuurstof in de Maas vertoont een sterke 
negatieve lineaire relatie (r2= 0,76) met de watertemperatuur; hoe 
hoger de watertemperatuur hoe lager de oplosbaarheid van zuurstof 
(en hoe lager dus de concentratie opgelost zuurstof). Daarnaast is de 
concentratie opgelost zuurstof afhankelijk van de biologische vraag 
naar zuurstof; hoe meer biologische activiteit hoe meer zuurstof er 
wordt opgenomen en hoe lager de concentratie opgelost zuurstof. In 
figuur 3 wordt voor de periode 2002 – 2004 de concentratie opgelost 
zuurstof en de negatieve lineaire relatie met de watertemperatuur 
weergegeven. 
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Figuur B5.2 De concentratie opgelost zuurstof van de Maas bij Eijsden en de 
relatie tussen de watertemperatuur en de concentratie opgelost zuurstof in de 
periode tussen 2002 en 2004. Uit: Van Vliet 2006 en gebaseerd op de 
meetgegevens van het meetstation Eijsden zoals deze te verkrijgen zijn op 
www.waterbase.nl. 

 
Zoals te zien in figuur 3 varieert de concentratie opgelost zuurstof in de 
Maas bij Eijsden tussen de 13 mg/l (volledige verzadiging) en de 4 
mg/l. De MKE-standaard voor de concentratie opgelost zuurstof is 
vastgesteld op 5 mg/l. De norm voor geschikt water voor Zalm ligt 
echter op 7 mg/l. Er wordt dan ook gesteld dat de concentratie 
opgelost zuurstof in de zomermaanden een belangrijk aandachtspunt is 
voor de toekomst.  
 
De belangrijkste niet reactieve stoffen 
Onder de belangrijkste niet reactieve stoffen worden de volgende 
stoffen verstaan: chloride, fluoride, bromide, sulfaat, natrium, calcium 
en magnesium. Niet reactieve stoffen vertonen geen reacties met 
andere elementen in een waterlichaam en zijn daardoor goed 
oplosbaar. Hierdoor is de concentratie sterk afhankelijk van de afvoer. 
In figuur 4 wordt deze relatie tussen de afvoer en de concentratie van 
zowel chloride als fluoride in de periode 2002 – 2004 voor de Maas bij 
Eijsden weergegeven. 

 
Figuur B5.3 De relatie tussen de concentratie van chloride en fluoride in mg/l met 
de afvoer van de Maas bij Eijsden in de periode tussen 2002 en 2004. Uit: Van 
Vliet 2006 en gebaseerd op de meetgegevens van het meetstation Eijsden zoals 
deze te verkrijgen zijn op www.waterbase.nl. 

 
Hoge concentraties van chloride en bromide veroorzaken met name 
voor de winning van drinkwater problemen. Daarnaast kunnen hoge 
concentraties van chloride problemen veroorzaken voor de ecologie en 
de landbouw. Zoals te zien in figuur 4 varieert de concentratie van 
chloride tussen de 16 mg/l en 160 mg/l. Hierdoor wordt de norm van 
RIWA-maas (75 mg/l) vaak overschreden, de norm van het 
Waterleiding Besluit (Wb) (150 mg/l) af en toe, en de BKMO- en de 
MKE-norm vrijwel nooit. 
 
Nutriënten 
De term nutriënten omvat de elementen Stikstof (N), Fosfor (P), Kalium 
(K) en alle verbindingen die ermee kunnen worden gevormd, zoals 
Nitraat (NO3

-), Nitriet (NO2
-) en Ammonium (NH4

+). Grote 
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hoeveelheden nutriënten in een waterlichaam veroorzaken eutrofiëring, 
hetgeen een verslechtering van de waterkwaliteit tot gevolg heeft.  
De concentraties van Nitraat, Nitriet, Ammonium, Ortho-fosfaat en 
Totaalfosfaat zoals die zijn gemeten in de Maas in periode 2002 – 2004 
inclusief bijbehorende normen zijn weergegeven in figuur 5. 
 

 

 
Figuur B5.4 De concentratie van Nitraat, Nitriet, Ammonium, Ortho-fosfaat en 
Totaal fosfaat in de Maas bij Eijsden in de periode tussen 2002 en 2004. Uit: Van 
Vliet 2006 en gebaseerd op de meetgegevens van het meetstation Eijsden zoals 
deze te verkrijgen zijn op www.waterbase.nl. 

 
Zware metalen 
De belasting van zware metalen in de Maas is voor het belangrijkste 
deel afhankelijk van de antropogene input (puntbronnen: mijnbouw- en 
industriële lozingen, riool-overstorten etc.) en de uitspoeling vanaf het 
land (diffuse bronnen), zoals mest en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast 
dragen de natuurlijke bronnen, zoals vulkanisme en atmosferische 
depositie, bij aan de totale zware metalen belasting van de Maas.   
Zware metalen in een waterlichaam zoals de Maas binden zich voor het 
grootste gedeelte aan zwevend stof en hebben hierdoor ongeveer een 
vergelijkbaar concentratieverloop. Dat wil zeggen, gedurende hoge 
afvoergolven waarbij er een grote hoeveelheid zwevend stof wordt 
getransporteerd, is de concentratie van zware metalen ook hoog. In 
figuur 6 worden drie voorbeelden gegeven van deze positieve lineaire 
relatie tussen de concentratie zwevend stof en de concentratie van 
respectievelijk lood, koper en cadmium, tijdens het hoogwater van 
1995. 
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Figuur B5.5 De relatie tussen de concentratie van zwevend stof met de 
concentratie van lood, koper en cadmium van de Maas bij Eijsden tijdens de hoge 
afvoergolf van 1995. Uit: Van Vliet 2006 en gebaseerd op de meetgegevens van 
het meetstation Eijsden zoals deze te verkrijgen zijn op www.waterbase.nl.  

 
Organische microverontreinigingen 
Organische micro verontreinigingen is een verzamelnaam voor (bijna) 
alle stoffen die van nature niet voorkomen in 
oppervlaktewaterlichamen. Onder de organische 
microverontreinigingen vallen de PAK’s, bestrijdingsmiddelen en de 
overige microverontreinigingen.  
Een goede indicator voor alle PAK’s is de som parameter de ‘6 van 
Borneff’. Deze parameter is de som van de volgende stoffen: 
benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, benzo(b)fluorantheen, 
benzo(k)fluorantheen, fluorantheen en benzo(a)pyreen. Net als zware 
metalen bezitten de PAK’s de eigenschap om zich sterk te binden aan 
zwevend stof, waardoor de concentratie van PAK’s tijdens een hoge 
afvoergolf aanzienlijk toeneemt. In figuur 7a wordt de concentratie van 
Benzo(a)pyreen voor de Maas in de periode 2002 – 2004 weergeven. 
 

a b 
 
Figuur B5.6 a) De concentratie van de PAK Benzo(a)pyreen voor de Maas bij 
Eijsden in de periode 2002-2004. b) de concentratie van het bestrijdingsmiddel 
Diuron voor de Maas bij Eijsden in de periode 2002-2004 (uit: Van Vliet 2006 en 
gebaseerd op de meetgegevens van het meetstation Eijsden zoals deze te 
verkrijgen zijn op www.waterbase.nl). 

 
Bestrijdingsmiddelen zijn voornamelijk stoffen die toegepast worden in 
de agrarische sector. Enkele bekende bestrijdingsmiddelen zijn: 
Atrazine, Simazine, Diuron, Chloortoluron en Isoproturon. De 
bestrijdingsmiddelen zijn zeer schadelijk voor het aquatische 
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ecosysteem. Oppervlaktewateren zoals de Maas zijn erg gevoelig voor 
een hoge concentratie aan bestrijdingmiddelen als gevolg van 
oppervlakte afstroming van landbouwgebieden en stedelijk gebied (Van 
Bokhoven, 2006). Op een schaal van een jaar wordt de concentratie 
van bestrijdingsmiddelen in Maas met name beïnvloed door de 
gebruikersperiode en niet zo zeer door de afvoer. In de Maas vormen 
de bestrijdingsmiddelen een bekend waterkwaliteitsproblemen en de 
verschillende normen worden dan ook regelmatig overschreden (van 
vliet, 2006). In figuur 7b zijn de verschillende normen en de 
concentratie van het bestrijdingsmiddel Diuron weergegeven, 
  
In de groep van overige microverontreinigingen vallen een heleboel 
stoffen. In de Rijn en Maas worden meer dan 1179 verschillende 
organische microverontreinigingen waargenomen. Bekende 
microverontreinigingen zijn Benzeen, Hexachloorbenzeen, 1,2-
dichlooretheen, Chloroform en MTBE. De meeste organische 
microverontreinigingen zijn slecht oplosbaar en hechten zich aan 
zwevend stof. De concentratie van deze slecht oplosbare 
microverontreinigingen vertonen dan ook een vergelijkbaar 
concentratieverloop als de concentratie van zwevend stof. Er zijn echter 
ook zeer goed oplosbare microverontreinigingen zoals diglyme, 
hierdoor is de concentratie van deze microverontreinigingen in een 
waterlichaam zoals de Maas in hoofdzaak afhankelijk van de input en 
de afvoer.  
 
Chlorofyl-a 
Een belangrijke biologische parameter die vergaande gevolgen kan 
hebben voor de waterkwaliteit is de groei van blauwalgen. Blauwalgen 
produceren namelijk gifstoffen die schadelijk zijn voor mens en dier. 
Uitbraken van blauwalgplagen vinden met name plaats in warme 
stagnante waterlichamen met een hoge concentratie aan nutriënten. 
Ook de Maas heeft in de zomermaanden vaak last van blauwalgen. Dit 
als gevolg van een (zeer) lage afvoer in combinatie met hoge 
watertemperaturen en hoge concentraties aan nutriënten. 
De concentratie chlorofyl-a is een goede indicator voor de hoeveelheid 
algen in een waterlichaam. De concentratie chlorofyl-a laat een 
seizoensgebonden patroon zien, waarbij er hogere concentraties 
worden waargenomen in de lente en zomer en lage concentraties in de 
herfst en winter. Een voorbeeld van de concentratie van chlorofyl-a in 
de Maas is weergeven in figuur 11 voor de periode 2002 – 2004. Zoals 
te zien in figuur 8 wordt de RIWA-Maas norm in de zomer maanden 
regelmatig overschreden. 
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Figuur 8: De concentratie Chlorofyl-a en de relatie met de watertemperatuur in de 
Maas bij Eijsden in de periode 2002-2004 (uit: Van Vliet 2006 en gebaseerd op de 
meetgegevens van het meetstation Eijsden zoals deze te verkrijgen zijn op 
www.waterbase.nl). 
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Bijlage 4 Inventarisatie hengelsport in 
het Maasdal (Vlaanderen) 

 
 
In het najaar 2003 werd in Vlaanderen een gebiedsdekkende 
postenquête uitgevoerd bij hengelaars op openbare wateren (De Vocht, 
2006). Uit deze enquête kunnen concrete gegevens over het profiel 
van de hengelaar in de Maasregio betrokken worden. In onderstaande 
beschrijving wordt dus geen rekening gehouden met de hengelaars die 
van buiten deze gemeenten in de Maasregio komen hengelen. We 
gaan er van uit dat het profiel van de hengelaar aan Nederlandse zijde 
dezelfde is als aan Vlaamse zijde.   
Uit de enquête blijkt dat meer hengelaars wadend vissen of de 
bootvisserij bedrijven dan het Vlaamse gemiddelde. Bovendien is het 
aandeel hengelaars in de bevolking in de Maasgemeenten hoger dan 
het landelijke gemiddelde. Vooral de Maasplassen hebben een grote 
aantrekkingskracht op de hengelaars.   
 
De gemiddelde leeftijd van de hengelaar op openbare wateren in de 
Maasregio is 42 jaar, 97,5 % zijn mannen en 2,5 % vrouwen. Naar het 
beoefenen van de verschillende hengeldisciplines liggen de 
roofvisvisserij, de wedstrijdvisserij en de vliegvisserij boven het Vlaamse 
gemiddelde (figuur B4.2). Meest opvallend is dat in de Maasregio 
beduidend meer roofvisvissers tussen de vissers te vinden zijn. Rekening 
houdend met het feit dat veel roofvisvissers van buiten deze 
gemeenten in de Maasregio komen vissen, kan gesteld worden dat de 
Maasregio, en vooral de gemeenten Kinrooi en Maaseik, voor de 
roofvisvisserij uitermate belangrijk zijn.   
 
Het ongestuwde deel van de Grensmaas biedt echter mogelijkheden 
om met de vlieg op riviervissen, zoals kopvoorn en barbeel, te vissen. 
Vandaar het hogere aandeel aan vliegvissers bij de lokale hengelaars in 
de Maasregio t.o.v. het Vlaamse gemiddelde. Vele vliegvissers op de 
Grensmaas zijn uit andere gemeenten dan de Maasgemeenten 
afkomstig.  De zones waar de vliegvisserij wordt beoefend is 
weergegeven in figuur B4.1  In het noorden van de Maasregio wordt 
de bootvisserij intensief beoefend. Voor de bootvisserij is de 
attractiviteit van de grote waterpartijen aangetakt aan de Maas groot.  
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Figuur B4.1 Zones die momenteel gebruikt worden voor de vliegvisserij in de 
Grensmaas. 

 
Opmerkelijk is dat de meeste lokale hengelaars in de Maasregio 
gemiddeld 21 tot 30 keer per jaar gaat hengelen. Het aantal hengelaars 
dat minder dan 20 keer per jaar gaat vissen ligt in de Maasregio 
beduidend lager dan in de rest van Vlaanderen. De Maasregio trekt met 
andere woorden de hengelaar aan die gemiddeld één keer per week 
gaat vissen. De duur van een visbeurt van lokale hengelaars in de 
Maasregio bedraagt meestal 3 tot 4 uur. Visbeurten van meer dan 10 
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uur worden enkel door het beperkt aantal karpervissers gepresteerd. 
Het gemiddelde voor de lengte van de visbeurten in Vlaanderen beslaat 
zo’n 5 tot 6 uur.  In de Maasregio is dit lager, waarschijnlijk mede door 
het recreatief medegebruik in het noordelijk deel van de regio. De 
ochtend is het uitgelezen moment om te hengelen in de Maasregio. 
Vanaf 10 of 11 uur in de voormiddag zijn de andere waterrecreanten 
ook actief en breken veel hengelaars hun hengelbeurt af.   
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Figuur B4.2 Belangrijkste hengeldisciplines beoefend door de plaatselijke 
hengelaars in de Maasregio in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde. 
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Figuur B4.3 Beviste vissoorten door de hengelaars in de Maasregio in vergelijking 
met het Vlaamse gemiddelde. 
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In de enquête werd door de hengelaars ook aangegeven op welke 
vissoorten ze vissen. Blankvoorn, rietvoorn en brasem worden door 
meer dan 50 % van de respondenten als doelsoort aangegeven (figuur 
B4.3).  Ze worden door lokale hengelaars in de Maasregio meer bevist 
dan gemiddeld in Vlaanderen. Vooral baars en snoekbaars en in 
mindere mate snoek worden meer gericht bevist in de Maasregio dan in 
Vlaanderen in het algemeen. Karper en paling daarentegen worden in 
de Maasregio minder bevist.   
 
De geoogste vissoorten zijn vooral snoekbaars en voorn (figuur B4.4).  
Paling en snoek worden niet vermeld als geoogste vissoorten in de 
Maasregio. Slechts 2 % van de hengelaars in de Maasregio geeft aan 
dat ze de vangst altijd mee naar huis nemen, 34 % neemt de vangst 
soms mee en 64 % neemt nooit vis mee naar huis. Het oogstaandeel 
(altijd en soms) in de Maasregio is hoger dan het Vlaamse gemiddelde 
(resp. 36 t.o.v. 27).  Roofvisvissers die aangeven steeds de vangst mee 
te nemen, nemen steeds snoekbaars mee. Witvisvissers, karpervissers 
en vliegvissers geven aan dat ze meestal geen vis meenemen, 25,5 % 
van deze hengelaars neemt soms vis mee naar huis.  De wedstrijdvissers 
en palingvissers geven aan nooit vis mee te nemen.   
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Figuur B4.4 Meegenomen vissoorten door lokale hengelaars in de Maasregio en in 
Vlaanderen. 
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Bijlage 5 Vaartijden veerdiensten op de 
Grensmaas 

 
Berg – Meeswijk (B) 
Soort veer Autoveer 

Vaarperiode Hele jaar  

Dienstregeling 2007     Ma-vr : half juni - half sept 7-23 uur 

rest van jaar 7 - 21:30 uur 

    Za : half juni - half sept 7-23 uur 

rest van jaar 7 - 21:30 uur 

    Zo : half juni - half sept 7-23 uur 

rest van jaar 7 - 21:30 uur  
  

Overige info  Beheerder Ton Paulus (077 472 2107) 

 
Grevenbicht – Rotem (B) 
Soort veer Voet- en fietsveer 

Vaarperiode Mei - september 

Dienstregeling 2007 29 april t/m 24 mei - 11.00 -20.00 uur  

25 mei t/m 30 juni - 9.30-21.00 uur  

1 juli t/m 31 augustus - 10.00-21.00 uur  

1 september t/m 30 september - 11.00-19.30 uur 

  

Overige info Gezamenlijk initiatief van de gemeente Sittard-Geleen en de 

gemeente Dilsen-Stokkem 

 
Ohé en Laak – Ophoven (B) 
Soort veer Voet- en fietsveer 
Vaarperiode Mei - september 
Dienstregeling 2007 Mei dagelijks van 10.00 t/m 19.00 uur 

Juni dagelijks van 10.00 t/m 20.00 uur 
Juli/augustus dagelijks van 10.00 t/m 21.00 uur 
September dagelijks van 10.00 t/m 18.00 uur 

  
Overige info Het veer is dagelijks uit de vaart van 13.00 t/m 

13.30 uur 
Geulle – Uikhoven (B) 
Soort veer Voet- en fietsveer 
Vaarperiode Mei - september 
Dienstregeling 
2007 

Dagelijks van 09.30-0.00 uur 

  
Overige info Eigenaar: Gemeente Maasmechelen, België.  

Uitbater: Café Udechoven (België) (tel. 0032-
89714935) 
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Bijlage 6 ligging van leidingen langs de 
Grensmaas 
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Bijlage 7 Uitkomsten veldinventarisatie 
Kano’s  

 
Mogelijke trajecten kano’s bij Meers 

 
Onderzoek terreingebruik vaartuigen Proefproject Meers        
Door: Pepijn Calle            
Datum 1-9-2007            
Weer Begin van de dag veel bewolking tegen het einde van de middag zon        
Tijd 12:30 tot 16:30            
             
Nummer 
vaartuig 

Soort vaartuig Personen Route Aanmeren Opmerkingen Traject 
1 

Traject 
2 

traject 
3a 

traject 
3b 

traject 
4a 

traject 
4b 

Aanmerend 
op oever 

1 Opblaasboot 6 1,3b,4a   1   1 1   
2 Opblaasboot 7 1,3b,4a   1   1 1   
3 Opblaasboot 7 1,3b,4a   1   1 1   
4 Kano/Kayak 2 1,3b,4a   1   1 1   
5 Kano/Kayak 2 1,3b,4a   1   1 1   
6 Kano/Kayak 2 1,3b,4a X1 wachtend op andere, 

wel in de boot blijvend 
1   1 1   

7 Kano/Kayak 2 1,3b,4a   1   1 1   
8 Kano/Kayak 2 1,3b,4a   1   1 1   
9 Kano/Kayak 3 2 in plas 2 Vermoedlijk alleen in 

de plas 
 1  1 1   

10 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
11 Kano/Kayak 2 1,3b,4a   1   1 1   
12 Kano/Kayak 2 1,3b,4a   1   1 1   
13 Kano/Kayak 2 1,3b,4a   1   1 1   
14 Kano/Kayak 2 1,3b,4a   1   1 1   
15 Kano/Kayak 3 1,3b,4a   1   1 1   
16 Kano/Kayak 2 1,3b,4a   1   1 1   
17 Kano/Kayak 3 1,3b,4a   1    1   
18 Kano/Kayak 3 1,3a,4b,

4a 
X2 wachtend op andere, 

wel in de boot blijvend 
1  1  1 1  

19 Kano/Kayak 2 1,3b,4a   1   1 1   
20 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
21 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
22 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
23 Kano/Kayak 3 1,3a,4a   1  1  1   
24 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
25 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
26 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
27 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
28 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
29 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
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30 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
31 Kano/Kayak 2 1,3a,4b   1  1   1  
32 Kano/Kayak 1 1,3a,4b   1  1   1  
33 Kano/Kayak 2 1,3a,4b   1  1   1  
34 Kano/Kayak 1 1,3a,4b   1  1   1  
35 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
36 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
37 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
38 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
39 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
40 Kano/Kayak 1 1,3a,4a X3 8 min. Op grindbank, 

aaien paarden + 
plasstop 

1  1  1  1 

41 Kano/Kayak 2 1,3a,4a X3 8 min. Op grindbank, 
aaien paarden + 
plasstop 

1  1  1  1 

42 Kano/Kayak 2 1,3a,4a X3 8 min. Op grindbank, 
aaien paarden + 
plasstop 

1  1  1  1 

43 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
44 Kano/Kayak 1 2,1,3a,4

a 
 Leemdam 

overgestoken met 
moeite en vervolgens 
weer terug naar 1 

1 1 1  1   

45 Kano/Kayak 1 2,1,3a,4
a 

 Leemdam 
overgestoken met 
moeite en vervolgens 
weer terug naar 1 

1 1 1  1   

46 Kano/Kayak 3 1,3a,4a   1  1  1   
47 Kano/Kayak 3 1,3a,4a   1  1  1   
48 Kano/Kayak 3 1,3a,4a   1  1  1   
49 Kano/Kayak 3 1,3a,4a   1  1  1   
50 Vlot/Raft 8 1,3a,4a   1  1  1   
51 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
52 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
53 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
54 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
55 Vlot/Raft 7 1,3a,4a   1  1  1   
56 Vlot/Raft 6 1,3a,4a   1  1  1   
57 Vlot/Raft 9 1,3b,4a   1   1 1   
58 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
59 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
60 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
61 Kano/Kayak 2 1,3a,4a   1  1  1   
61 Kano/Kayak 4 1,3a,4a   1  1  1   
63 Kano/Kayak 2 1,3a,4a X3 Kijkend naar de 

Paarden, 1 min 
1  1  1  1 

64 Opblaasboot 6 1,3b,4a   1   1 1   
65 Opblaasboot 8 1,3b,4a   1   1 1   
66 Opblaasboot 9 1,3b,4a   1   1 1   
67 Vlot/Raft 8 1,3a,4a   1  1  1   
68 Vlot/Raft 9 1,3b,4a   1   1 1   
69 Vlot/Raft 8 1,3a,4a   1  1  1   
70 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
71 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
72 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
73 Kano/Kayak 1 1,3a,4a   1  1  1   
Totaal aantal mensen 210   Totaal aantal bootjes 

per route 
72 3 51 21 69 5 4 

     Percentage van het 
totaal aantal bootjes 

99 4 70 30 95 7 5 
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Bijlage 8 Schematische weergave resultaten voortoets bestaand gebruik  

Habitattype/ 

soort 

Activiteit 

H3260 stromende rivier 

met waterplanten 

H3270 Slikkige 

rivieroevers 

H91E0 Vochtige 

alluviale bossen 

H6430 Ruigten en 

zomen 

H1337 Bever H1099 Rivierprik H1106 Zalm  H1163 Rivierdonderpad 

(Cottus rhenanus) 

H1037 Gaffellibel Nadere 

effecttoets

Trend Huidige toestand: 0 Huidige toestand: - Huidige toestand: + Huidige toestand: 0 Huidige toestand: ± Huidige toestand: - Huidige toestand: - Huidige toestand: - Huidige toestand: -  

Instandhoudingsdoel Uitbreiding oppervlakte en 

verbetering kwaliteit beken 

en rivieren met 

waterplanten, 

waterranonkels (subtype 

B). 

Uitbreiding 

oppervlakte en 

behoud kwaliteit. 

 

Behoud oppervlakte en 

kwaliteit vochtige 

alluviale bossen, 

zachthoutooibossen 

(subtype A). 

Uitbreiding 

oppervlakte en 

verbetering kwaliteit 

zomen en ruigten, 

moerasspirea (subtype 

A). 

Uitbreiding omvang 

en verbetering 

kwaliteit leefgebied 

voor uitbreiding 

populatie 

Behoud omvang en 

verbetering kwaliteit 

leefgebied voor 

uitbreiding populatie. 

Behoud omvang en 

verbetering kwaliteit 

leefgebied voor 

uitbreiding populatie. 

Behoud omvang en 

kwaliteit leefgebied voor 

behoud populatie. 

 

Behoud omvang en 

verbetering kwaliteit 

leefgebied voor vestiging 

duurzame populatie van ten 

minste 150 volwassen 

individuen. 

 

Kanorecreatie 

Trend: + 

Mogelijk negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Mogelijk negatief effect Geen negatief effect Ja 

Scheepvaart (noordelijk stukje gestuwd 

traject) 

Trend: - 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Mogelijk negatief effect Geen negatief effect Ja 

Langzame recreatievaart 

Trend: 0/+ 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Nee 

Snelle recreatievaart: 

Trend: 0/+ 

 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Mogelijk negatief effect Geen negatief effect Ja 

Veerdiensten 

Trend: 0 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Nee 

Hengelsport 

Trend: -/+ 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Mogelijk negatief 

effect 

 

Geen negatief effect Mogelijk negatief 

effect 

Mogelijk negatief effect Geen negatief effect Ja 

Wandelen 

Trend: + 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Nee 

Lozingen 

Trend: + (minder lozingen verwacht) 

Waarschijnlijk negatief 

effect 

Waarschijnlijk 

negatief effect 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Mogelijk negatief 

effect 

Mogelijk negatief 

effect 

Waarschijnlijk negatief 

effect 

Waarschijnlijk negatief effect Ja 

Onttrekkingen (waterwinning Roosteren) 

Trend: 0 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Nee 

Vegetatiebeheer rivieroevers 

Trend: 0/+ 

Geen negatief effect Geen negatief effect Mogelijk negatief 

effect 

Geen negatief effect Mogelijk negatief 

effect 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Ja 

Stuwbeheer/Laagwaterbeheer 

Trend: 0 

Mogelijk negatief effect Mogelijk negatief 

effect 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Mogelijk negatief effect Mogelijk negatief effect ja 

laagwaterschommelingen WKC Lixhe 

Trend: 0 

Mogelijk negatief effect Waarschijnlijk 

negatief effect 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Waarschijnlijk negatief 

effect 

Waarschijnlijk negatief effect Ja 

Beheer morfologische stabiliteit (incl. 

drempels) 

Trend: 0  

Waarschijnlijk negatief 

effect 

Mogelijk negatief 

effect 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Mogelijk negatief 

effect 

Mogelijk negatief 

effect 

Waarschijnlijk negatief 

effect 

Waarschijnlijk negatief effect Ja 

Oever en uiterwaardinrichting 

Trend: + 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Nee 

Landbouw  

Trend: - 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Nee 

Beverratten/Muskusrattenbestrijding 

Trend: 0 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Mogelijk negatief 

effect 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Ja 

Natuurbeheer 

Trend: + 

Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Geen negatief effect Nee 


